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P® PREZIDENTO KALBOS LAUKIAMA DARBU
Pulkininkas J. Lanskoronskis 

nori veiklesnio Vliko
Separatizmas bendram Lietuvos laisvinimui nėra 

naudingas
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 

. Mūsų speciali korespondentė
NEW YORKAS, sausio 22. — Vliko Vykdomosios Tarybos 

pirmininkė Alena Devenienė, kuri iš tų savo pareigų turėjo pasi
traukti sausio 15d., specialia telegrama iš New Yorko Vliko pirmi 
ninko buvo paprašyta pasilikti ir toliau Vokietijoje.

Nors nebuvo nusistatyta dėl

Giria prezidento Eisenhowerio 
inauguracinę kalbą

WASHINGTONAS, sausio 22. — Kongresas šiandien gyrė 
prezidento Eisenhovverio antrą inauguracijos kalbą, kuri buvo nu- 
kreipta j laisvę mylinčius žmones.

Trumpa ir iškalbinga kalba,

naujos datos, bet dabar manoma, Dėl ateities jis sako, kad visa
kad ji dar galės tenai išbūti bent visuomenė turėtų spiestis ir bur- 
ligi artimiausios Vliko sesijos, tis apie Vliką, bet pats Vlikas ir 
kuii numatyta kovo mėn. antro- jo institucijos taipgi turi sukrus- 
joje pusėje, jei ligi to laiko nau-1 ti ir imtis skubių ir veiksmingų 
jam kurios nors grupės atstovui iniciatyvų tiek „veiksnių“, tiek 
nepavyks sudaryti naujo Tary- visuomenės glaudesnio apjungi- 
bos sąstato. mo dirvoje: užverčiant lapą ant

Šitokiu būdu Vykdomojoje Ta- savitarpio „rietenų“, ant įvyku- 
ryboje tuo tarpu jokių pakeitimų šių nesusipratimų su Diplomati- 
nėra, nors apie naująjį jos sąs-, jos Šefu, pasitaikinant iš Vliko 
tatą praėjusio mėnesio laikotar-1 išėjusias grupes, švelninant vi-

Prezidentas Eisenhoweris, jo žmona ir jų sūnus maj. 
guraeijos paradą prie Baltųjų Rūmų.

pyje buvo nemažai kalbėta ir ra
šyta.

Pulk. Lanskoronskio veikla

sur, kur reikia, asmenines ambi- 
į cijas.

Dabartis, anot jo, aiškiai ro
do, jog Vliko neberemia visa po-

Tam progos buvo suteikęs fak “tiniai visuomenė ir
tas, kad Vliko pirmininkas buvo tal.P?‘ ..y™ faktas, kad dėl tos 
davęs liaudininkų grupės atsto- Priežasties ir neorganizuota vi-

,, , T , , . •____suomene darosi abejinga ir su-vui pulk. J. Lanskoronskiui man- ., . , .. - , ,__skilusi. Yra faktas, kad diploma-datą sudaryti naują Vykdomąją . /1 tijos sefas rizikuoja vis daugiau 
pasidaryti iš Vliko išėjusios vie-Tarybą.

Pulk. Lanskoronskis, kuris į 
JAV buvo atvykęs dalyvauti Pa
vergtųjų Europos Tautų asam
blėjos sesijoje, vos tik tos sesijos 
darbams užsibaigus, pradėjo pa
sitarimus su Vliką sudarančio
mis grupėmis. Jis kalbėjosi New 
Yorke, Chicagojee, Bostone, Wa- 
shingtone ir Toronte, ir sąstatą 
patiekė, bet jis nepraėjo pačiame 
Vlike. Tada pulk. Lanskoronskis 
savo mandatą sudaryti naujai 
Vykdomajai Tarybai grąžino Vii 
ko prezidiumui ir praėjusios sa
vaitės pabaigoje rengėsi išskristi 
į Paryžių, kur jis nuolatos gyve
na. Negavęs vietos lėktuve, jis 
iš New Yorko išskrenda tik šf 
antradienį.

Prieš tai, kol jis tyrė padėtį ir 
vedė pasitarimus su Vliką suda
rančiomis grupėmis ir kitų veiks 
nių vadovais, pulk. Lanskorons
kis vengė viešų pasisakymų ir 
tik dabar, jau prieš palikdamas 
New Yorką, Jūsų korespondentei 
jis suteikė kaikurių pareiškimų.

Kad ir po nepavykusios misi
jos, pulk. Lanskoronskis sakėsi 
išvykstąs optimistiškai nusitei
kęs ir pasirengęs ateiti į darbą,

nos grupės eksponentu, neabejo
ju, kad prieš savo norą“. Vliką 
apleidusias grupes pulk. Lansko
ronskis kaltina, kad jos „be de- 
struktyvinės kritikos, nėra nie
ko pozityvaus nuveikusios“ ir 
kad tas jų separatizmas bendram 
Lietuvos laisvinimui nėra naudin 
gas.

Dėl savo nepavykusios misijos 
jis sako šitaip: „Ėmiausi jos 
(misijos) geriausių norų vedi
nas, atvirai sakant, aukodama
sis, nes neturiu nei asmeniškų 
ambicijų, nei bet kurio medžiagi
nio intereso. Norėjau kaip gali
ma geriau ir veiksmingiau ir sa
vo kuklias jėgas į bendrą darbą 
įjungti. Pasilieku ištikimas Vli
ko šalininkas ir linkiu, kad kitas 
asmuo sugebėtų sėkmingiau kri
zę išspręsti“.

Kodėl nepavyko?

Kas gi tad buvo ta priežastis, 
kad pulk. Lanskoronskio suda
rytoji Vykdomoji Taryba negavo 
Vliko prezidiumo „solidaraus pri 
ėmimo“ ?

Tuo tarpu neturint oficialaus

cituoja prezidento Eisenhowerio 
pasakymą, kad JAV gerbia Ru
sijos žmones, bet pastebi, jog jis 
„kelis kartus puolė sovietų socia
linę sistemą“.

• Buvęs prezidentas Truma- 
nas vakar pasakė, kad preziden
to Eisenhowerio inauguracinė 
kalba buvo „puikus gražių žo
džių rinkinys“, bet nepatiektas 
„veikimo planas“.

kurią Mr. Eisenhoweris pirma
dienį pasakė po priesaikos, šian
dien susilaukė įvertinimo.

Įstatymo leidėjai beveik netu
rėjo laio dalintis prezidento Ei- 
senhovverio kalbos mintimis. Jie, 
kaip ir prezidentas, buvo užimti 
trijų valandų inauguracijos pa
radu ir inauguraciniais banke
tais.

Šauni kalba
Bet šiandien prezidento Eisen- 

howerio kalba yra visų kalbų cen 
triniu objektu. Visur pabrėžiama 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
atsakomybė siekiant pastovios 
taikos pasaulyje.

„Šauni kalba“, — pasakė se
natorius Mansfield (D., Mont.), 
senato užsienio reikalų komiteto 
narys.

Mansfield pasakė, kad jis ypač 
patenkintas, kad prezidentas Ei- 
senhovveris taikos žodį tarė vi
siems pasaulio žmonėms, įskai
tant ir Rusijos žmones, virš gal
vų jų valdytojų.

Kai geležinė uždanga nukris
Prezidento Eisenhowerio kal

ba, kurią „The Voice of Ameri
ca“ perteikė pasauliui dvylika 
kalbų, užtikrino Rusijos žmones, 
kad amerikiečiai „linki jiems pa
sisekimo“ jų kovoje dėl didesnės 
laisvės ir dėl ekonominio gyveni

mą, jog dabar Lenkijai lengviau mo pagerinimo, ir yra pasirengę 
bus gauti ekonominę pagalbą iš ištiesti jiems „draugystės“ ran- 
Jungtinių Amerikos Valstybių, ką, kai tik geležinė uždanga bus 

pašalinta.
Kai kurie kongresmanai, rem

dami prezidento Eisenhowerio
atstovas į Maskva kalbos mintis, reikalauja admi- 

. į nistracijos, kad ji pasirodytų dar
. AR^UVA, sausio 22. Len-; baįs 0 ne žodžiais.

kijos komunistų partijos vadas . ... . ,
W. Gomulka šiandien paskyrė ' tarti“, - pasakė są
nauda Lenkijos ambasadorių j natonus O Mahoney (D Wyo.)

„Dabar laikas parodyti darbus .
Senato demokratų vadas John

son (Tex.) pasakė: Mr. Eisenho- 
wer „patiekė tikslus ir uždavi
nius, su kuriais kiekvienas ame
rikietis turi sutikti“.

John Eisenhoweris ir ja žmona Barbara stebi inau- 
(INS)

Vengrijos komunistai nuteisė 
miriop sukilėlių vadus

Jau areštuotas
WATERBURY, Conn., sausio 

22. — New Yorko policijos vado 
pagelbininkas Walter Arm šian
dien pranešė: Waterburyje areš
tuotas George Metesky, 53 metų, 
gąsdinęs bombomis New Yorką.

pažeistas ir jo metodo principas: 
jo asmeniui reiškiant pilną ir 
vienbalsį pritarimą, buvo pada
ryta rezervų dėl to, kad jis, jau 
būdamas pirmininku, dar norėjo 
eiti ir užsienio reikalų valdytojo
funkcijas. Pulk. Lanskoronskis VIENA, Austrija, sausio 22. — Generolas Pal Maleter, 39 me- 
tuo tarpu manė, jog tokias nau-, tų, Vengrijos revoliucijos herojus, nuteistas mirti Budapešte. Ši 
jas funkcijas prisiimdamas, jis žinia vakar gauta iš Budapešto, 
galės tiksliau ir naudingiau pa- Budapešto žinios, pasiekusios —■ 
reikšti naujos iniciatyvos. Be to, Austrijos sostinę, sako, kad
Lanskoronskis sako, kaikurios pulk. Sandor K. Kopacsi, gen. Gomulka bandys 
grupės buvo pasiūliusios ne tik Maleter pagelbininkas, taip pat .. . .
jo nekalbintą kandidatą, bet ir | pasmerktas mirti ir abu prašo atsikratyti StaliniStą?

Didele audra
GANS, Okla., sausio 22. — Di

delė audra šiandien smogė į Gans 
ūkinę sritį rytinėjee Oklahomo- 
je. šeši asmenys žuvo audros me
tu.

norėjo jį matyti 
funkcijose. Šitai 
Lanskoronskio iniciatyvos gali
mybes.

Tarnautoja nenori

grįžti į Rusiją
MELBOURNE, Aust ralija, 

sausio 22. — Nina Paranyuk, Ru 
sijos laivo tarnautoja, pabėgusi 
iš savo laivo praėjusį lapkričio 
mėn., vakar paprašė azylio Aus
tralijoje.

tam tikrose pasigailėjimo. Komunistinis teis- 
suardę pulk. mas vėliau svarstys jų apeliaci

jas.
Gen. Maleter buvo Kilian (Ma

ria Theresa) kareivių stovykų va 
das. Šių stovykų kariai pasiprie
šino Sovietų Sąjungos armijos 
tankams revoliucijos metu ir 
kontroliavo Budapešto 8-tą ir 9- 
tą apylinkę.

VARŠUVA, Lenkija, sausio 
22. — Vlado Gomulkos komuniz
mas sekmadienį laimėjo parla
mentarinius rinkimus. Sakoma, 
kad Gomulka bandysiąs atsikra
tyti stilinistų. Taip pat mano-

Paleido į laisvę
ŽENEVA, Šveicarija, sausio 

22. — Tarptautinis Raud. Kry
žius pranešė: Izraelis paleido 
daugiau kaip 500 egiptiečių karo 
belaisvių. Belaisviai grįžtą į sa
vo namus.

jei kada nors jis būtų pašauktas, Vilko prezidiumo pareiškimo, čia 
bet jis pabrėžė, kad „aš eisiu vi- patiekiu vien tik pulk. Lansko- 
sada į darbą, kur matysiu, kad ronskio pusę. Jis aiškina, kad 
aš galiu ką nors nuveikti* . Asme vliko statute apie Vykdomąją 
niškai pulk. Lanskoronskis sakė- Tarybą kalbama nevisur aiškiai 
si esąs patenkintas, kad pasilie- jr konkrečiai. Statutas sakąs, 
ka vėl laisvas, prie jokių pareigų kad Tarybos pirmininkas ir jos 
nepriristas, bet bendrai jis ap- na,riai gali būti ir ne Vliko na- 
gailestavo, jog nerado veiksmin- rjai( vadinasi ir ne srovių ar gru 
gos iniciatyvos, kurios jis linkė- pių nariai Todėl šitai Lansko. 
jo kitiems. ronskiui leidę mėginti kiek kito-

kių, nei tradiciniai metodai, bū- 
Pagrindoa — Vltfcoa į nant jam įgitikinus> jog Tarybo-

Kai dėl Vliko iš viso, dėl jo je, kuri yra daugiau darbo viene- 
ateities darbo, dėl jo santykių su tas, gali būti dirbama ir nebūti- 
lietuviškąja visuomene, su politi- aai sroviniai sudarytu sąstatu, 
nėmis grupėmis ir su kitais lais- Jis net turėjęs tendencijos kal- 
vinimo veiksniais, pulk. Lansko- binti ir Vlike nesančių grupių 
ronskis turi savo nuomonę, ir ją nenis. Tačiau, kaip jis sako 
jis yra pareiškęs spaudai kita pasitarimo metu paaiškėjo, kad 
proga. Bet pačiame visko pagrin- vienos kandidatūros išstatymas 
de jis laiko Vliką, ir, anot jo, dėCjį^ririų priežasčių yra beviltiš 
„vistik Vlikas yra! Jis turi garsų kas, o dėl kitos pasikalbėjimai 
vardą užsieniuose ir Lietuvoje, pasibaigė nesėkme... 
jis turi nemažą aktyvą, jis išreiš- Pulk. Lanskoronskis sako, kad 
kia žymios visuomenės daugu- jis pristatęs tokios sudėties Ta- 
mos opiniją. Klaida būtų pasekti rybą, kuri jam dabartinėmis są- 
jo griovikus, kurie, siekdami jį lygomis atrodžiusi tinkamiausia, 
suniekinti, jei ne sunaikinti, ta- Bet, kaip žinia, ji negavo prita
ria: juo blogiau, tuo geriau, ant rimo praplėstame Vliko prezi- 
jo griuvėsių bus lengviau sukur- diume. Iš kaikurių grupių pusės, 
ti naują organą“. į pulk. Lanskoronskis sako, buvęs

Turkai ir graikai

susipešė Kipre
NICOSIA, Kipras, sausio 22.— 

Turkai kipriečiai kovoja prieš 
graikus kipriečius. Vakar dienos 
kovoje žuvo penkiolika asmenų.

Turkų — graikų kova prasi
dėjo, kai turkas policininkas bu
vo bomba nužudytas. 100 turkų 
įpuolė graikų namus ir juos pa
degė Nicosia mieste.

Studentų žodis
JOHANNESBURG, Pietų Af

rika, sausio 22. — Baltieji stu
dentai vakar demonstravo prieš 
vyriausybės nutarimą steigti at
skirus universitetus baltiems ir 
nebaltiems.

Tariasi Maskvoje
MASKVA, sausio 22. — Du 

Italijos komunistų partijos cen
tro komiteto nariai atvyko į Mas 
kvą tartis su sovietų vadais nau
jos organizacijos, panašios į ko- 
minformą, steigimo klausimais.

Kominformas (komunistų in
formacijos biuras) buvo įsteig
tas 1948 m. Varšuvoje ir neva 
likviduotas 1956 m. balandžio 
mėn., kai prasidėjo priešstalininė 
kampanija.

Krašto apsaugos ministeris
Jis buvo krašto apsaugos mi

nisteris premjęro Imre Nagy vy
riausybėje, o Kopacsi — Buda
pešto policijos vadas.

Gen. Maleter vadovavo Ven
grijos vyriausybės delegacijai, 
kuri 1956 m. lapkričio 4 d. nuvy
ko į sovietų štabą Csepel saloje 
tartis dėl sovietų kariuomenės 
pasitraukimo iš Vengrijos.

Sovietai areštavo
Tai buvo spąstai. Maleter bu

vo areštuotas ir sovietų tankai 
atnaujino kovas prieš sukilėlius.

Nuo tada generolas, kurio var
das stiprino sukilėlių dvasią, bu
vo laikomas sovietų slaptosios 
policijos kalėjime Budapešte.

Nors komunistų partijos na
rys nuo 1946 metų, gen. Maleter 
buvo nuolat komunistų sekamas.
Jo tėvas buvo teisių profesorius LONDONAS, sausio 22.—Jor- 
ir gen. Maleter baigė medicinos i dano vyriausybė vakar pranešė

KALENDORIUS

Sausio 23 d.: šv. Raimundas; 
lietuviški: Tautvile.

Saulė teka 7:12, leidžiasi 4:54.
ORAS

Lenkijos naujas

Palieka Japoniją
TOKIO, Japonija, sausio 22.— 

į Japonija šiais metais nori pa
siųsti 8,700 emigrantų į Lotynų 
Ameriką ir 300 į Jungtines Ame
rikos Valstybes, pranešė Japoni
jos imigracijos biuras.

Maskvą.
Tadeusz Gede, buvęs premjero 

pagelbininkas, paskirtas Lenki
jos ambasadoriumi Sovietų Są
jungai. Gede nėra nei Stalinistas, 
nei Gomulkos partijos komunis
tas liberalas.

Žukov į Indiją

Kaip sovietų laikraščiai sutiko 
prezidento Eisenhowerio kalbą

MASKVA, sausio 22. —Sovie
tų laikraščiai šiandien pasakė:MASKVA, sausio 22. —Sovie

tų Sąjungos apsaugos ministeris Prezidento Eisenhowerio inaugu 
Georgi Žukov šį trečiadienį iš- racijos kalba parodė, kad Jung
vyksta į Indiją, kur išbus dvi sa
vaites.

tinės Amerikos Valstybės „savo 
įtaką nori išplėsti visame pasau
lyje“.

Jordanas prabilo

mokslus Pragoję.

JAV laivyno štabas 

Londone tvarkys 

laivyną ir Vokietijoje

Britanijai, kad Jordanas norįs 
panaikinti Anglų — Jordano su- 

| tartį. Sutartis leidžia britams tu
rėti oro ir žemės jėgų bazes Jor
dane.

Grįš į postus
ŽENEVA, Šveicarija, sausio• WASHINGTONAS, sausio 22.

— Pentagonas vakar pranešė: 22. — Jungtinės Amerikos"Vals 
Jungtinių Amerikos Valstybių tybės pranešė savo piliečiams, 
laivyno štabas Londone tiesio- tarnaujantiems Jungtinėse Tau- 
giai tvarkys Amerikos laivyno tose jr kitose agentūrose, kad jie 
jėgas Vokietijoje, pradedant bir- gaIbūt grįš į sav0 poatu8 Egipto 
želio 30 d. Bet šis pakeitimas ne- Jordane, Sirijoje ir Izraelyje, bet 
liečia jėgų pergrupavimo. be §eimų.

Pagal naują potvarkį, laivyno ___________
vienetams Vokietijoje vadovaus • Bulgarijai, sovietiniam sate-

TRUMPAI Iš VISUR
• Dviejų mergaičių lavonai. 

Vakar po pietų rasti dviejų mer
gaičių lavonai Willow Springs 
apylinkėje, III., netoli Chicagos. 
Gal tai Grimes mergaičių lavo
nai.

• Audra vakar smogė netoli 
Princetort, La. Vienas asmuo žu
vo, keli sužeisti. Audra trenkė į 
vaikų grupę ir keli iš jų dingo.

• H. Meadc Alcorn, 49 metų, 
vakar išrinktas JAV respubliko
nų partijos pirmininku. Alcorn 
yra Hartford, Conn., advokatas.

• Yemen karalija vakar suti
ko tartis su Britanija, kad būtų

Sovietų žinių agentūra „Tass“ į baigtas pasienio ginčas su britų 
savo pranešime iš Washingtono protektoratu Aden.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Jugoslavijos diktatorius Tito atrodo susirūpinęs atnaujin

tais artimais santykiais tarp raud. Kinijos premjero Chou En - lai 
ir Kremliaus, praneša iš Šveicarijos „Chicago Daily News“ kores
pondentas Paul Ghali. Gal dėl to Tito atidės savo projektuojamą 
kelionę į Jungtines Amerikos Valstybes.

— Izraelis ištraukė visas savo karines jėgas iš Sinai pusiasalio 
,,išskyrus labai mažą ruožą" palei Aąaba įlankos pakrantę, nuo 
Eilat iki Sharm EI Sheikh, vakar pranešė Izraelio vyriausybės pa
reigūnas.

— Čekoslovakijos delegacija, vadovaujama prezidento Anto- 
nin Zapotocky, šiandien iš Pragos išvyksta į Maskvą tartis su 
Kremliaus vadais.

— Austrija sustiprino sargybas palei Vengrijos pasienį, kad 
Vėl nepasikartotų sekmadieninė „invazija", kai 30 vengrų kareivių, 
šaudydami iš kulkosvydžių, peržengė pasienį ir pagrobė 20 pabė- 

\ gėlių.
adm. VValter F. Boone, Jungtinių i litui, trūksta pinigų ir žaliavų. — Premjeras Macmillan išrinktas Britanijos konservatorių 

Oro biuras praneša: Chicagoje Amerikos Valstybių laivyno jė- Dėl to nukirto penkių metų pla- partijos pirmininku, vieton Edeno. 
ir jos apylinkėje šiandien — ap- gu vadas rytiniame Atlante ir ną. Bulgarijoje siaučia ekonomi-! — Vakarų Europos nekomunistinė spauda vafcar apskritai šil- 
siniaukę ir šalčiau. Viduržemyje. nė krizė. tai sutiko prezidento Eisenhoieerio inauguracinę kalbą.
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Skautai ir visuomenė
Pasikalbėjimas su d r. Stp. Biežiu, si jutams remti k-to pirm. Chicago j

— Gerbiamas daktare, Jūs 
dažnai būvojate su lietuvių skau 
tišku jaunimu. Koki įspūdį jau
nimas Jums daro?

lietuvišku požiūriu, kad pati 
skautija, kiek sąlygos leidžia, j 
daugiau domėtųsi lietuviškais 
kultūriniais uždaviniais ir savo ) 
įnašu jungtųsi į mūsų bendrą 
kultūrinę veiklą.— Lietuviškų motyvų sumeti

mais mūsiškis jaunimas mane) 
visuomet domina. Aš jieškojau1 — Ar kultūrinis ir politinis 
progų susipažinti su naujakurių >*4V i^asaulis gerbia ir puoselė- 
atvežtu jaunimu, kuris vyriau- ja tautinius principus?
šiai pasireiškia skautybės susi-, , .-j;, . . 1 . J — Mano patyrimu ir stebeji-bunmais. .. . . ... . ■ „ ■, mu, galiu atsakyti teigiamai.

Su malonumu ir pasigėrė jir .u Nesu girdėjęs ar pastebėjęs, kad 
šia proga noriu pasakyti, kad betkoks atsakingas JAV veiks-

Eisenliovver prisiekia Baltuose rūmuose antram terminui. Yyr. 
ir prez. Eisenhcnver žmona stebi priesaikų. Tarp piezideato ii

buv

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHTRl'pGAS 

Naujas adresas: 4255 VV. G3rd St. 
Ofiso tel. RElbuieo 5-411.) 

Rezid. telef. GI tuvcliill. 6-0617
Valandos: 1-3 p. m., 6-8 p. m.

Penktad. tik po pietų.
Trečiai!. Ir šeštad. pagal sutarti

skautai teikia gražiausią įspūdį. 
Pirma, jie auklėjami iš pat ma
žens dorovės, drausmingumo ir

nys viešai ar kitaip priešintųsi 
ar paneigtų tautinių grupių prin 
cipus ar jų veiklą. Kaip tik prie

I’lCZ.
Iloover

teisėjas Earl Warren, vyriausias priesaikos tvarkytojas, 
AYarren yra Jobu T'ev, augšėiausio teismo “cliiet- derk”,

-• r-simry
prez.

(INS)

naudingrs reikalas. Šitą visą sokeriopos paramos. Jų išsilai-
pasiekus, didžioji problemos da-į kymas ir augimas tiesioginiai
lis bus jau išspręsta. j priklausys nuo to, kiek medžia-

................... i ginęs paramos susnauks iš mū-Michigan valstybėje Įsigijus

garbingos atsakomybės dvasio- šingai. Daugelis augštų JAV 
je. Antra, mums, kaip lietu- kultūrininkų, politikų ir įtakingų 
viams, gyvenantiems išeivijoje, organizacijų kaip tik skatina iš
mano nuomone, dar svarbiau, laikyti atsivežtas tautines tra- 
kad lietuvių tėvų jaunimas ve- dicijas, kultūrą, gražius papro-j nuosavą gražią, sakyčiau idea- 
damas ir auklėjamas skautiško- čius ir 1.1. Nerasime šiame kraš ]įų, stovyklą, kurią žinomasais 
jc dvasioje, kad jam įkvepiama te tautos, kuri nebūtų davusi patriotas Pranas Rakas pado- 
tai, kas lietuviuose yra gražu- vienokio ar kitokio įnašo. Jun- vanojo, Chicagos skautija atsi- 
kilnu ir verta gerbti bei didžiuo- ginys tų visų įnašų, darbo ir pa- stojo ant tvirto išsilaikymo pa- 
tis. Išlaikymui ilgesniam lai- stangų sukūrė šias galingąsias grindo. Bet ir tuo pačiu skau- 
kui lietuvybės ir tuo pačiu lietu- JAV. Kas be ko, kartais ši-į tijos vadovybė pasiėmė atsakin- 
viškos veiklos teįmanoma tik iš- girstame ir paneigimų tauti- 
auginant mūsų jaunimą tokia niams principams, bet tai vis bū 
linkme, kad jis tikrai pamiltų na neatsakingų nereikšmingi iš

sišokimai, pagrįsti šovinizmu. Į 
tai rodos nereikėtų kreipti jo
kio dėmesio. Galima pasakyti, 
kad naudojantis JAV laisve ir 
palankia bendra opinija, tauti
nius principus ir veiklą galime
ir turime viešai vykdyti ir jais į bus sudarytos' sąlygos šią gra- 
gyventi, tuo pačiu būdami pilnai, žią stovyklą pamatyti sivo aki-1 
ištikimais ir garbingais šio kraš;mįs, kam prrdžia jau padaryta 

tybe ir tokiu būdu jų vaikai tik t0 piliečiais. Šie abudu princi-, praėjusią vasarą. Mano many- 
išimtinais atsitikimais tegauna pai praktiškai yra suderinami. mu sekančią vasarą stovykla vi

lietuviškumą.
— Ar patartumėte ankstesnės 

imigracijos lietuvių vaikams sto 
t i į lietuvių skautų,-čių eiles? 
Jei taip, kodėl?

— Taip, visu šimtu nuošim
čių. Seniau atvykusieji lietu
viai beveik visai nesidomi skau-

gų rūpesčių. Nors vieta ir gam
ta yra labai patraukli ir graži, 
bet tik miškas be jokių įrengi
mų, be patogumų, kurių parūpi- 
nimas pareikalaus tūkstančių do 
lerių. O visa būtina
miausiu laiku. Tik
pajėgs visa tai parūpinti. Ji 
supras reikalą tik tada, kada

sų visuomenės, kuri reikia ti-
Tel. ofiso HE 4-6699. rez. I’R (1-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfielc llivd-
VAL: 1—4 Ir t J 

Aoštkdlenials nuo 1 iki « vai. p. p.
išskvrus ketvirtai!, ir sekmad

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South VVestern Avenucir tai arti- val . kahdien 10.12 .,ai, L. 7.9 Vai. 
visuomenė vak. šeštadieniais 10-a vai .Trečia

dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 
Ofiso telefonas: I’K 8-3220 

Kęs telef. VVAlhrook 5-5076 

'",1. ofiso HK’PSSCI. rez. HE.4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street

kėtis, nenusigrįš nuo jų. Lietu- tuviškejo kamieno ir subrendęs 
vybės išlaikymui mūsų skautiš-, stos į lietuviškųjų darbų gretas, 
kasis jaunimas yra viena svar
biųjų praktiškųjų priemonių ir 
pagrindų. Juk tai lietuviškoje 
dvasioje auklėjamas sveikas at
žalynas, kuris nenutols nuo lie-

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrglnia 7-0030. 

Rezidenci jos tel. REverly 8-8244

Tel. ofiso VI 7-0600, rez. RE 7-0807

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Avė. 

VAI..: 2—4 ir 6—8 v. p. p.
šešt. 2—7 vai. p. p..
Išskyrus sekmadienius

progų auklėtis augštoje skauty
bės dvasioje. Lietuvių skauty- 
bė yra ir ją reikia laikyti viena 
praktiškų bei patrauklių prie
monių bent daliniai sulaikyti 
spartų ištautėjimą.

Būtų tikrai malonu matyti ir 
net ragintina, kad skautijos va
dovybė stengtųsi ko daugiausia 
į 33vo gretas įtraukti penesnių 
imigracijos kartų vaikui. Apie 
tai jau ne kart? esu prisiminęs. 
Suprantama, reikės pastangų 
darbo ir nemažai laiko, bet pa
sekmių galima tikėtis gana gra
žių. Man teko šiuo reikalu kal
bėtis tai vienur, tai kitur, ir net 
su čia gimusiais tėvais. Palan
kumo esama, o tik reikia, kad 
kas planingai susirūpintų ir 
rastų tinkamus ėjimo būdus. 
Tikrai norėtųsi matyti palankų 
atgarsį lietuvių skautybės va
dovybėje. Tai būtų tikras pat
riotiniai skautiškas pasitarnavi- 
mas.

— Jūsų nuomone, ar yra pa-Į 
stebima iš šalies, kad lietuviai! 
skautai,-tSs, eidami tautinės.

— Kaip ir kuo galėtų padėti mo metu būtų patartina atsi- 
lietuviškoji visuomenė lietuvių kviesti kiek galima daugiau lie- 
skautiškam jaunimui išeivijoje? tuvių, kurie, savo akimis pama-į

— Manau, kad, prieš pasisa
kant šiuo svarbiu klausimu, rei-

Val. Pirm., ketvir., penKt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir •: ešt. pagal sutarti'?’

DR. J. ir K. AGLINSKAI"
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
ligoniu pagal susiturima.

Ofiso telef. Y Arda 7—line 
. Rezidencijos — STewart 3-4511.

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 VVest 35tli Street
(kampas Halsted :r 35-ta gatvj) 

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

šeštadieniais 1—-4 vai.

tę ir dieną kitą pagyvenę skau
tiškoje dvasioje, patys pajustų 

k<.tų plačiau pažvelgti į paties: savo širdyse tikra reikalą skau- valandos skambinti telefonu 
reikalo esmę. Kiek man ano- tiję remti ir grjję namo taptų 'fTUS? aSSUJ 
ma, lietuvių skautija neišjilaikys dar labiau nuoširdžiais skauti- šeStad 
savo pilnumoje ilgesnį laiką be jos išsilaikymo rėmėjais. Tiek 
pašalinės ir efektingos medžiagi-: a.š asmeniškai, tiek visi praėju- 
nės paramos. Ir JAV skautija i gįą vasarą aplankiusieji šią sto- 
tik žmonių pagalbos dėka gali (vykią parsivežė šitokius įspū- 
sėkmingai veikti. Tai ką gi be-, džius ir jausmus.
kalbėti apie mūsiškę. 1

Mūsų patriotinė dosnioji vi-\ Reikia tikėtis, kad skautų-čių
suomenė juk išlaiko politinius, i vadovybes ims dėmesin šias su 
kultūrinius veiksnius ir galima; §estUasą nes esu įstikinęs, kaa 
sakyti — visą lietuviškąją są.: tai atneš siekiamus rezultatus.' 
jūdį. Gi skautų jaunuomenė Santraukoje dar noriu pareikš 
kaip tik įeina į vieną tų kate mūsų skautija savo dar-,
gorijų — auklėjimas lietuviško! bait! ir reikšme tikrai nusipelno 
atžalyno lietuviškiesiems dar- rlmto susidomėjimo ir vi-!
bams. Iš to seka, kad yra aiš- " —-----------------------------
kus moralinis ir patriotinis pa-j
grindas kreiptis į visuomenę ir! 
tikėtis atitinkamos medžiaginės 
paramos. Tačiau vien kreipimą- Į 
sis nors ir geriausiems tikslams 
ne visuomet teikia laukiamas

Priima

_________Bes, tel, GKovelilll 6-560S

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiai!, ir kilu laiku pagal sutarti.

Telef. ofiso I.Afa.vette 3-6048 
Rcz.: VVAlhrook 5-3018

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Avenue 
Chicago 20, m 

pasimatymai pagal sutartlea 
telefonas REpublic 7-4900 

Rezld<*neia: Gltovchill C-8181

Tel. VVAlbrook 5-2670
Kės. IIiiliop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Maręuette Medical Center
6132 South Kedzie .Avenue

VAL. 2-—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak.
Trcčiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso PR. 6-3838. rez. RE. 7-9195
DR. A. JENKINS

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

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:3^ 
iki 9 vai. TreČiad. ir šeftt. uždaryta

MOVIMO

...... ... . . pasekmes. Reikia rasti tinka-ždtautybe) keliu, teigiamai pa*!- a ... , - ... tJ > e. i . mKS ėjimo budus ir, mano ma
nymu, svarbiausia — pasiektitarnauja vietos krašto kultūrai?

IŠ TOLI IR ARTI
NAUJI O/DEL1 TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTrKH) fRANK/A! 

HJStį METŲ PATYRIMAS- P/6US IR SAtlNIN6AS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILU. Tel. VZAIkreok 5-9209

Telefonas ORovf>htll « lh)5

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

t-RllAlaO AKiMLt
Valandos: a—12 ir 7—> v v. pūga 

susitarimą išskyrus trečia 'tentus
2422 W. Marquette Road 

Tel. REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IK CHIKUROJU, 

(LIETUVIS OYDTTOJASj 
3925 VVest 59th Street

VAL. A—4 popiet, 6:30—8:s* žak 
Tročlad. pagnl sutarti

— Visai neabejodamas atsa
kau teigiamai. Patys skautai,- 
ės mokomi lietuviškų šokių, daij tikrai 
nų ir šiaip jau įvairaus meno, 
susijusio su lietuviškumu. Juk 
t?i kultūra, sakyčiau lietuviška 
kultūra. Skautai retkarčiais sa
vo vienoki ar kitokį i cną paro
do ir mūsų platesnei visuome
nei. Taip pat skautus,-es mato
me patarnaujant mūsų dides
niuose patriotiniuose parengl- 
sc, kuriuose savo dalyvavimu 
papuošia programas, kas visa 
tai daro įdomesniu ir maloniai 
žmonių širdį nuteikiančiu. Juk 
visa lai plačiąja prasme rodos 
galima pavadinti kultūra. Būtų 
gera, patartina ir piasuunga

numatytų rėmėjų širdis, atseit, 
parodyti ir įtikinti, kad tai yra 

svarbus, reikalingas ir

NAUJI 1957 M. MODELIAI
• Televizijos
• Radijai: Importuoti Ir vietiniui,

AM/FM, neftloiuint Ir klt.
• l’onngriiff* e Hl-f’’dellty
• (kalbėjimo aparatai
• Dulklasiurmlul, skutimosi muAmA- 

Ičs. plauki) džiovini uvnl, kavos 
virduliui, toslerlai, mixinusterlal, 
3utomatiftkos kepluvčs Ir kt- nu
liu) apyvokos reikmenys

• Rašomos mašinčlčs
• Elekt. laikrodžiui Ir (vairūs kito

kie daiktui.
I'lgliili.oial plrkslh; Ir geriausiiy pa-

Liirnavimi) gausite Inž. A. HeinBno 
Imončje.

įdomiausias romanas!

Tel. ofiso Ir buto OLymple 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15tli St., Cicero
KuHdlen 1-3 vai. ir 6-8 vuij vak., 

išskyrus tiečiudieniun. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

— baigė pasikalbėjimą dr. Stp. 
Biežis. Z. Juškevičienė

DR. JULIJA MONSTfiVIcIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 Soutli Micliigun Avė.
Buto 1653 VV. 103 St., Beverly Hills

Vai.: kasdienjinuo 6 v. v.',ik.i 9 v. v'.y 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,

Į išskirus trcčiad. šeštadieniais nuo 1
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — l’t.llinan 5-6766
Buto —- BEverly 8-3946

Ofiso HEtrilock 4-5815 •
Itez. HEmlock. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
rLAl čIl. IIL VIDAIS LIGOS 

2745 West 69th Street
(priešais šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS
DR. j. A. PAUKŠTYS
4253 So. YVhipple Street

(Arti Archer Avė.)
Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7-9. 

Šeštad. 10—12. Trcčiad. uždaryta
LAfa.vctte 3-4910.

Nainij —- CJkliircrest 3-7786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS
(.) 1)4 !'(>.,Al IK CIIIIU KGAI 
3259 South Halsted Street

Kasdien 3 7' vai. vak. šeštad. nuo
1 5 vai. vak.

Trcčiad. ir kitu laiku pagal suturima 
Ofiso tel. Vietory 2-1 184. Rftsid. 2437
\V. 62nd SI., tel. Ilcpiiblic 7-8818.

Ofiso telefonus — Blsliop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:1)0 v. 
Trcčiad. ir seknind. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
.Sl'EC. CIIIIU KGINfiS III 

OltTOI’EDINĖS LIGOS 
274c VVest 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Telef. REpublic 7-2290

VAL.: Pirm., antr., Kcvt.. penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00. 
Muši. nuo 2:00- 4:00. Trcčiad. ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis; pritaiko akinius, 

keičia stiklus Ir rėmus.
4455 S. California Avė., Chicago 

šaukite — VA. 7-7381
■Priima: vakarais 6 iki šeštad.
10 ryto iki 4; trečiad. ir sekraad. 

 susitarus

Ofiso tel. CLiffsido 4-2896 
Rezidencijos: IiAfuyctto 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47th Street
(Kampas 47tli ir Hermitagc)

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

DR. FL. TALLAT-KELPšA
Ofisiti 20 Nortli \Vaeker Deive
(Civic Opera House, kamb. 858) 

Vai. kasd. 12—4
Tel. CEntral 6-2291 

5002 VVest 16th Str., Cicero 
Vai. kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai. 

Tel. TO»nliall 3-0959 
Kitu laiku ir trečiad. susitarus 

Rezid. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezid.: 2410 VV. 51st St. 
Tel. PRospcet 8-1223 arAVE.6-5577 

Ofiso vai. Pirm. S-10 v. v. Antr., 
Trečiad. ir Penktad. 6-9 vai. vak. ir 

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso He. 4-2123, rez.PR.6-8184

DR. V. P. TUMASOHIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6255 South VVestern 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.

Tel. ofiso PRospcet 6-9400
Rezid. PItospcct 6-9102

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevielūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p. p. ir nuo 6-8 vai. 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
ir kitu laiku tik susitarus.

Tel. ofiso Vietory 2-1581
Rez. Vietory 2-0712

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 VVest 31st Street
Kamp. Halsted ir 31-mos gatvių 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p. 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet.

1 Tel. ofiso PR. 6-6116, rcz. HE.t-3150

DR. F. C. WINSKUNA$
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuettc Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-6659 

Rezid. 6600 S. Artesian Avc.
VA T. 11 v. v. iki 3 p. p.; 6—9 v.v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

V irs 25 metu putyriino
Tel. 5 Ards 7-1829

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofi-as ir akiniu dirbtuvė 
756 VVest 35th Street

Vai. nuo 10 iki 3, nuo 6 iki S, tre
čiad. nuo 10-12. penktad. 10-2 ir 
šį Stadieni.iis nuo lo iki 2 vai. p.p.

O e
■nUi

VIKTORO *0*1 
* ItetavlAk* gazolino atoils h 

taisymas
Atllskaml motoro rsmonHI, lyginimo 
riaiymo darbai Ir gslčlainos dalys

CALL-ME-MOTORS CO.
5759 H. WEHTEKN AVĖ. t’R 8-9551

iLDflinfl.
iLUTCLCvision
(,.sates - Service) ______

Snv. Ini. A. S L Al t N Ah 
3331 H. Hslstrd — CLIffslile 4-5665 '
Atdara: kasdien 9—6. pii niadienlals 
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VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI
LIETUVIAI TEVYNEJE IR AMERIKOJE

Po I Pasaulinio karo Jungtinių Amerikos Valstybių prezi
dentas Wilsonas paskelbė tautoms teisę savarankiškai apsispręs
ti. Prezidento Wilsono paskelbtoji mintis buvo tas evangeliškas 
grūdas, kuris nukrito į derlinga dirvą ir išaugo nepriklausomos 
Lietuvos vešliu medžiu. Teisė savarankiškai apsispręsti gyvu šū
kiu nuaidėjo ir Amerikoj gyvenančių lietuvių širdyse. Ir vieni, ir 
antri kibome į pozityvų darbą. Ką galėjo, darė ir Amerikos lie
tuviai. Jie dėjo aukas, rašė memorandumus, siuntė delegacijas 
pas tuos, nuo kurių anuomet priklausė naujos Europos valsty
bių sienos. Tiesiog neįveikiamą uždavinį teko atlikti Lietuvos 
lietuviams. Daugelis gerai prisimename, kad anuomet stigo 
žmonių, pasiruošusių valstybės darbams. Be to nebuvo ginklų, 
nebuvo lėšų. Mažai kariškai apmokyti ir sunkiai duona aprūpinti 
mūsų ryžtingi savanoriai ėjo į frontą grumtis su gausesniais ir 
geriau apginkluotais priešais. Ėjo, tėvynę gynė. O į mūsų ne
priklausomą gyvenimą grobuoniškas rankas tiesė keletas jėgų. 
Laimėjo tvirtas lietuvių pasiryžimas.

MĖGSTĄS PASIAUKOTI ŽMOGUS

Kokias sunkias kliūtis teko nugalėti mūsų kariuomenei įvai
riuose frontuose, tokius pat sunkius uždavinius teko atlikti be
sikuriančios Lietuvos valstybės vyrams bei diplomatams anais 
sunkiais laikais.

Varge gimė mūsų tėvynė politiškai nepriklausomam gyveni
mui. Skurde augome, stiprėjome. Lietuvis yra kantrus ir at
kaklus. Vargo jis nebojo. Su skurdu jis yra apsipratęs. Kilnūs 
siekimai jam nesvetimi. Pasiryžimo jam netrūksta. Pasiaukoti 
šventam dalykui jis moka, net mėgsta.

Kaip paskiras žmogus, beaugdamas ir bręsdamas norfbūti 
laisvas, nepriklausomas, taip ir kiekviena subrendusi tauta nori 
gyventi politišką nepriklausomą gyvenimą. Laisvės troškimas 
yra kiekvienam žmogui įgimtas dalykas. Todėl ir kiekvienai 
tautai yra įgimtas dalykas tapti nepriklausoma valstybe.

NEMENKESNI UŽ GEDIMINĄ• • ■ s--wr-- ■■».
Sušvitęs laisvės gyvenimas pažadino mūsų tautos jėgas, 

kurios darė stebuklus. Atgimusios Lietuvos kovotojas pasidarė 
ne menkesniu už senosios Gedimino, Kęstučio ir Vytauto Lietuvos 
gynėją. Sena dvasia, gaivinama vargo ir audrose užgrūdinta, 
apėmė Lietuvos sūnų širdis ir jie pergale vainikavo nepriklau
somybės kovą.

Nors ir daug vargo pakelta, daug kančių iškentėta, daug 
aukų padėta, bet tas vargas, visos kančios, visas Lietuvos lau
kuose pralietas kraujas, o kalneliuose priglaustos didvyrių gy
vybės nenuėjo veltui. Tos aukos įžiebė laisvės žiburį, kad jis 
šviestų, kad žadintų iš apmirimo. Tokia nauja gyvybės kibirkš
tis ir įžiebė lietuvių širdyse naują šviesą; atgaivino apmirusias 
jų jėgas. Patekėjo aušra ir nušvietė kankinės Lietuvos erš
kėčiuotą kelią į laimingesni gyvenimą.

NEUŽMIRŠTI KENČIANČIŲ

Lietuva greitai atsistatė, ėjo plačiu pažangos keliu ir džiau
gėsi savo dideliais laimėjimais, nugalėjusi vargus, kurių tupėjo 
ir dėl kurių jai tekdavo daug liūdėti ir kentėti. Tačiau nelauktai, 
pačiu Lietuvos žydėjimo metu pradėtas II Pasaulinis karas tapo 
mūsų tėvynei Lietuvai skaudžiausia ir didžiausia nelaime. Karo 
rykštė nukrito ant mūsų tėvynės ir ji tapo okupantų pavergta, 
o jos sūnums ir dukroms atimta laisvė. Ir dabar Vėl Lietuvoje 
vietoj džiaugsmo sklinda po visą kraštą skriaudžiamųjų dejavi
mai, plakamųjų klyksmai, tremiamųjų raudos...

Minėdami Vasario 16, turime visu rimtumu prisiminti, kad 
mūsų tautiečiai Lietuvoje tebekenčia priespaudą. Ten lietuviškas 
darbas ir tautinės sąmonės žadinimas tebėra smarkiai persekio
jamas. Kuo gi mes, laisvuose kraštuose gyvendami, galime jiems 
padėti? Visų pirma — savo stiprėjimu. Mumyse be paliovos 
turi reikštis tvirta tautinė sąmonė ir vieningas pasiryžimas at
gauti Lietuvos laisvę.

RYTINE GIESME IR VAKARINE MALDA
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

kaip bolševikai leidžia. Kaip po 
bolševikais gera gyventi, gali 
pasakyti visi bimbininkai, kurie 
to bolševikiško “rojaus” bijo 
labiau, kaip čia Amerikoj kalė
jimo.

Du kilogramai duonos

Bolševikinė "Vilnis” skelbia 
vieną laišką, kuris rašomas as
meniui, nusiuntusiam į L:etuvą 
2 dolerius. “Nesiųskite pinigų, 
nes galėjome nusipirkti tik du 
kilogramus (apie 4 svarus) duo
nos. Siųskite mums drabužių/ 
nors ir padėvėtų, mums reikia”. į 

Štai, kapitalistai, automobiliais! 
važinėjantieji “Laisvės” ir “Vii- i 
nies” apaštalai, Lietuvoje už du 
dolerius galima gauti tik du ki- į 
logramus duonos. O doleris, 
nors ir valdiška kaina, yra ver
tas keleto rublių. "Rojus” pra
šo tik drabužių, nes bolševiz- 
mas yra visai nuskurdinęs Lie
tuvą. Kitame laiške rašoma: j 
“Labai įvertinu tavo, broli, pa
stangas sušelpti mane, bet tuos 
pinigus, kuriuos man atsiuntei, i 
kaip į balą įmetei ir save nu
skriaudei. Aš gavau 400 rublių, Į 

du savo pridėjus, galėjau nusi-Į 
pirkti 200 kg kviečių. Kad tu, i 
broli, būtum atsiuntęs audeklo 
kostiumams, tai aš būčiau ga- 

ivusi 4,000 rublių. Darbas kol- 
! ūkyje lengvas, bet uždarbis dar 
lengvesnis — grūdus suvalgom, 
o rublių nėra”. Štai ir “tarybi
nis rojus”, ponas Bimba; žmo
gus neturi nė rublio, o kostiu
mas kainuoja 4,000 rublių.

Mulkina ir akis atidaro

Daug galima būtų pricituoti 
laiškų iš “Laisvės” ir “Vilnies”, 
atsiųstų iš bolševikinio “ro
jaus”, tačiau nėra reikalo, nes 
kiekvienas lietuvis tiki, kad bol 
ševikijoj tėra vargas ir teroras, 
kad bolševikija yra betkurios 

J kultūros ir betkokios pažangos 
grabas. Tai gerai žino ir bim
bininkai, kurie rašo į Ameriką 
ir Lietuvą spjaudančius laikraš
čius, kurie nori, kad Chica- 

1 ga būtų pakrikštyta keikiamo ir 
vėl garbinamo Stalino vardu, 
kurie nori, kad Washingtone bū 
tų pakabinta kruvina vėliava. 
Vilniečiai ir laisviečiai supran- 

j ta, kad bolševikai per vienerius 
' metus nuskurdintų visą Ameri
ką, tačiau už bolševikiškus pi- 

! nigus giria Beriją, Staliną ir 
. Bulganiną, norėdami, kiek gali
ma daugiau, pakenkti lietuviam 
ir pačiai Amerikai. Už bolševi
kiškus pinigus “Laisvė” ir “Vil
nis mulkina savo skaitytojus, 
tačiau gerai, kad laiškais iš Lie
tuvos parodo, koks yra tikras 
gyvenimas bolševikijoj. Al. B.

ILGIAU GYVENA

Kongreso gydytojas nuo 1928 m. 
d r. Calver teigia, kad kongi-esiuanai 
dabar ilgiau gyvena negu seniau, nes 
jie labiau rūpinasi savo sveikata.

I ) pagaminti milteliai vartoja
mi gydymo reikalams.

Kalio druskų — didžiausi klo1 
dai, 1929 m. beimant kalio d rus 
ką, aptiktos g usios naflo.i po
žeminės gyslos.

Neseniai pradėtos kasti ir ap
dirbti aliuminijaus rėdos, iš ku
rių gaminamas aliuniinijus, taip 
plačiai praplitęs šių dienų pra
monėje.

Seniau Uralo fabrikai, apdir

/

H
------ --

bą įvairius Urale randamus mi
neralus, kurui vartodavo medį, 
vėliau durpes. Dabar — akmens 
anglį, kasamą Urale.

Tenka dar suminėti įvairius 
brangius akmen s, randamus U- 
rale: topazus, ametistus, kalnų 
kristalus, izumrudus, berilus, 
įvairių rūšių ir spalvų marmu
rą ir Lt. J.

PLATINKItT “DRAUGĄ”

geniausias pamiriKidS
Geležinis seniausias pamink

las pasaulyje yra Indijoje, Deh- 
li mieste .statytas 4000 m. prieš 
Kristų.

Stato oro bazos
Vakarų Vokietija yra pasiry

žusi pastatyti 29 ore bazes Šiau
rės Atlanto cro pajėgoms. Dalį 
iš jų naudos vokiečių oro pajė
gos.

S?

Be to turime žinoti, kad Vasario 16 minėjimo turinys ir 
prasmė glūdi nevien išorinėse iškilmėse. Tos vertybės turi glū
dėti mūsų širdyse ir sąmonėje.

Didžiausias visų svetur gyvenančių lietuvių uždavinys — 1 
iškovoti Lietuvai nepriklausomybę. Tai turi būti mūsų rytinė 
giesmė ir vakarinė malda; tai mūsų visų žodžių, darbų ir žygių ( 
tikslas. Kova dėl laisvės reikalauja medžiaginių ir moralinių au
kų. Vadinasi, visi turime būti susikaupę, drausmingi, vieningi ir 
dirbti dideliu atsidėjimu Lietuvos prisikėlimui. Turime išmokti, 
derinti savo politines pažiūras į vieningą laisvinimo darbą.

Vasario 16 diena tepaskatina mums skirtus uždavinius nuo
širdžiai ir sąmoningai įgyvendinti. Gyvenkime viena idėja ir vie
nu pasiryžimu, kad mūsų darbas ir mūsų visokeriopa auka teik-1 
tų ko daugiausia naudos tėvynei Lietuvai. Tęskime su didžiau-' 
siu dvasiniu susikaupimu ir pasiryžimu pradėtąjį darbą dėl lie
tuvių tautos laisvės ligi galutinio laimėjimo. Dievas tepadeda 
mums! Jonas Miškinis

“Vilnis”. “Laisvė” ir bolševikai
Lietuviški “Vilniai” ir “Lais-j 

vei” priklausantieji tamsuoliai 
ne vieną kartą yra pasirodę, 
kaip dideli boševizmo priešai. 
“Laisvės” ir “Vilnies” žmonės 
hbai giria komunizmo valdžią 
Lietuvoje, tačiau tie patys vil
niečiai ir laisviečiai savo laikraš
čiuose kartais parodo, koks iš 
tikrųjų “rojus” yra Lietuvoje.
Teisingi ir vargą vaizduojantieji! 

laiškai
"Vilnis” ir “Laisvė”, norėda

mos parodyti, kad Lietuvoje 
dar yra žmonių, sp’usdina laiš
kus iš Lietuvos. Tuose laiškuo

se randame parašyta apie var
gą ir skurdą, kurį kenčia bolše- 
vikijos pavergtieji lietuviai. Vie
name laiške rašoma: "Gyventi 
galima, bet, jeigu jūs galėtumė
te, tai prisiminimui galėtumėte 
prisiųsti drabužių”. Supranta
ma, gyventi galima, tik apsireng 
ti nėra kuo. Amerikos bolševi
kams dėl to labai linksma. Jiems 
patinka, kad žmonės neturi 
kuo apsirengti, nes kitaip lietu
vius apiplėšiančios bolševikų vai 
džios negarbintų. Kitame laiš
ke vėl skaitome: “Esame sveiki. 
Gyvename, kaip laikai leidžia“. 
Žinoma, gyvena lietuviai taip,

Uralo mineraliniai turtai
Uralo kalnai — ištisa kalnų 

virtinė, skirianti Rusiją nuo A- 
zijos. Uralo kalnynas labai tur
tingas įvairiais mineralais, ku
rie, ypač geležis ir plienas, pra- i 
dėti eksplotuoti dar Petro I-joj 
laikais. Tačiau eksplotacija var 
giai tepateisino savo egzistenci-Į 
ją. Dabar Uralo įvairūs minera
liniai turtai apdirbami didžiu-! 
liuose fabrikuose anot sovietų 
kombinatuose.

Plieno rūdžių kalnuose yra di
džiuliai kiekiai. Dabar plieno rū
džių eksplotacija tvarkoma ame 
rikonišku būdu: iš plieno rūdžių 
išgaunamas ne tik plienas, bet 
ir auksas, sidabras, siera, cin
kas ir švinas. I

Todėl neveltui Uralo kalnynas 
vadinamas geležiniu kalnynu. 
Geležies rūdžių — didžiausi iš- 

: tekliai.
i Vien magnetinės geležies rū- 
, džių- priskaitoma ligi 400,000, 
;000 tonų.

Aukso Urale randama jau se
niai — antroje pusėje XVIII 
amž. Auksą netikėtai užtiko vie 
nas kaimietis, jieškodamas kai- 
kurių kalnų kristalų. Tačiau tik
roji aukso gysla tebuvo suras- 

, ta tik po 3 metų.
Platina Urale gaunama apdir

bant auksą. Uralo platina užima 
pirmą vietą pasaulinėj rinkoj.

Antrojo XIX amž. pusėje pra 
|dėta sistematingai apdirbti as- 
I bestą, kurio taip pat yra di- 
! džiausi ištekliai. Gamina iš jo 
nedegamą medžiagą ugniagesių 
apdarams, kino, teatrų scenoms 
užuolaidos ir t. t.

Pietinė Uralo dalis ypatingai 
turtinga magnezija, taip svar
bia metalurginėj pramonėj.

Be to, apsčiai randamas ir 
mineralas talkas. Iš šio minera-

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELĖ
PREMIJUOTAS ROMANAS

8 tęsinys
— Taip, reiktų vesti, — pakartoja ir atsigręžia 

į Julių.
Šisai deda knygą į spintą ir pamažu atsisėda.
— Klebone, dažnai apie tai galvoju, — Julius aiš

kinasi metaliniu balsu. — Bet... kaip čia pasakyti... 
Ar patogu?

— Juokdarys! Vyrui tik du keliai: vesti arba 
į vienuolyną. Kas iš«to, kad liksi vienas lyg pirštas. 
Juliau, tvarka turi būti!—krumpliais suduoda į stalą.

Buhalterio ausys liepsnoja. Tokie keisti klebono 
žodžiai! Jo veidas, kuris nuolat šypsosi, juoku žaidžia, 
nūnai rūstus, lyg iš sakyklos bylotų. Plikas pakaušis 
taip šiurpiai spindi, ir tie žili plaukai palei ausis — 
papurę!

— Nežinau, kaip čia pasakius, — Julius sukio
jasi ir, išsiėmęs nosinaitę, šluosto delnus, kaktą. — 
Reiktų namus galutinai įrengti prieš tokius įvykius.

— Namai, Juliau, nepabėgs, jie čia stovi ir sto
vės, o metai kraunasi. Štai, suvarei trisdešimt su kau
pu. Pats rimčiausias metas vyrui su padėtim!

Klebonas įsigauna, švyti, nykščiu pastumia smun
kančius didelius akinius, trina rankas ir klesteli į kė
dę priešais buhalterį.

— Atvirai pasakius, neužėjau tuščiomis. Turiu 
pasiūlymą kuo puikiausį. Mergina vienturtė, brolyti. 
Pinigėliu pasiklosi ir užsiklosi. O kiek žemės! — kle
bonas delnais braukia per stalą ir pasilenkęs kužda:

'— O kaip tau atrodo Samanė Gimbutaitė?!—Pasku
tinius žodžius jis taria pamažu, primerkęs gyvas akis.

— Kas? Samanė Gimbutaitė? — buhalteris tie
siog šūkteli savo tenoru ir sumišęs atsistoja.

— Taigi, mielasis! — juokiasi klebonas. — Neiš

1 ū Atsakymų Kodėl Apsimoka Taupyti 
Standard Tedarai Taupymo 8-vėje

I. Stipriausia Taupymo Bendrovė Chicagoje.
Z. 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 11-tą dieną, neša dividendą už visą mėnesį.

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

JUSTIN MACKIEWICH, President 

JUSTIN MACKIEWICH, Jr., Vice-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.

Standard federal Savings
«n»ii

illlllli -iiilllll

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
(Archer Avė. atSac ramento) 

PHONE: Vlrginia 7-1141

sigąsk! Kas čia tokio. Pasakyti galiu. Tiesa, gal kei
stokai atrodo, kad staiga prisiminiau tavo ženatvę, 
bet aš mėgstu tvarką.

— Nieko nesuprantu! — Julius suveblena, trūk
teli pečiais.

Kunigas Senkus pasiima popieriaus lapą, užlenkia 
kampą ir klausia:

— Tu ją pažįsti ?
— Taip, taip... — buhalteris vis dar sumišęs.
— Pradžia visai gera. Ko daugiau reikia! — ku

nigas meta popierių ir, sunėręs pirštus, pasilenkia prie 
Juliaus. — Būsiu atviras. Lankiaus pas tėvus, taip sau 
su reikalu buvau užsukęs. Ir žinai, tu ten didžioj pa
garboj, kaip gėlių puokštė ant stalo, lyg brangi kny
ga už Dievo mūkos užkišta. Patinki tėvams ir Sama
nei. Kur nepatiksi, ką čia ir kalbėti. Aš nepiršliauju, 
Juliau, aš tik taip sau. Jeigu tau užpūstų raselę ant 
širdies, nežiopsok! Tik pagalvok: 80 ha viename ga
bale, kokia sodyba, miškai. Juliau, būkim realistai! Ką 
čia ir aiškinti! Suprantu, na, mergaitė lyg mažo ūgio, 
bet padori, koks pamaldumas! — Klebonas jau nenu
rimsta, svarstosi kėdėje, įsismaginęs nuveda kalbas į 
dorybes, būdo savumus, į gražų išauklėjimą. Lyg iš
sisėmęs stabteli. Pasižiūri pro langą, į gatvę, vėl grįž
ta prie Juliaus. — Žinoma, būčiau neteisus, jei nepa
stebėčiau tokios ydelės. Atvirai kalbant, nei šis, 
nei tas.

Julius, klausydamas pakilios, liūliuojančios kal
bos, glaudžia kelius, spaudžia rankas, kad tik ne
raustų.

— Kokios? — staiga paklausia ir dar labiau su
simaišo.

— Aš visai atviras. To niekas nežino. Iš didžio 
pamaldumo užsimanė į vienuolyną. Tiesą pasakius, 
kokia čia yda. Dar ne juoduose rūbuose, dar neguli 
ant lentų, viskas lengvai sutvarkoma. Tik porą žings
nių, porą žodžių, dailių, švelnių, pamirksėjimų porą, 
ir viskas gerai. — Klebonas vėl įsilinguoja kalbėti apie 
Samanę, giminę, namus. Visokių dalykų ten suranda 
išpuoselėja, išpučia, kad atrodytų gražiau, patraukliau, 
ir užbaigia: — Jeigu kada užeitų, nebūk atšipęs kirvis. 
Apsidairyk iš visų pusių, gal patiks. Šiaip, Juliau, 
mano geriausias patarimas, kaip draugui: nepražiop

▼sok! Auksinė proga, kuri pasitaiko per tūkstantį me
tų tik vieną kartą. Būsi man dėkingas visada!

Svarbiausią pasakęs, kunigas Senkus vėl nykš
čiu stumia smunkančius akinius, pasigraibo po kiše- 
nius, lyg kažko jieškodamas, ir laukia, ką sakys bu
halteris.

Šis gi neranda žodžio. Tokia staigmena! Tokia 
staigmena!

— Na! — subarbena pirštais į stalą.
— Esu sujaudintas, giliai supurentas, — prade

da Julius oriai. — Nežinau, nei ką sakyti. Taip vis
kas staiga.

— Abejoji?
— Julius krūpteli.
Klebono jis privengė ir jį gerbė. Kam, kam, bet 

jam buvo labiausiai dėkingas. Juk kunigas ištraukė 
jį iš kaimo, išsiuntė į buhalterijos kursus, įstatė į ban
kelį. Iš nieko jį padarė žmogumi! Ir šiuos namus, ku
rie kadaise buvo tetos, juk klebonas įtaisė: mokėjo 
taip senutę įtikinti, kad paliktų Juliui. Kai pasidarė 
namų savininku, prikalbėjo remontuoti, o paskui pats 
pasiūlė bankelį perkelti į šią pastogę. Koks patogu
mas, kai įstaiga pašonėje; kiekvieną laisvą valandėlę 
gali įsprukti į miegamąjį ir nugriūti, gali virtuvėje 
užkąsti.

Bet toji staigmena!
Ne kartą matė Samanę susirinkimuose, gatvėje, 

bažnyčioje, pažino tėvą, bankelio valdybos narį. Per 
buhalterio rankas plaukė jo pinigai iš pieninės. Gim
butas buvo vienas iš tų, kuris suprato bankelį — tu
rėjo savo sąskaitą. Ne kartą Julius pagalvojo: kas 
šią mergaitę gaus, tas pasidžiaugs. Bet niekada ne
atėjo mintis pačiam susidomėti. Seniau, kai gyveno 
kaime ir buvo 13 ha ūkininko sūnus, žinoma, šis stam- 
buolis būtų nusispjovęs į jo pusę. Dabar Julius namų 
savininkas miestelyje, buhalteris, priklauso šviesuo
menei. Tačiau ar to užtenka, kad Gimbutas nusileis
tų iš augštybių? Vargu! Bus čia klebonas jo naudai 
pasidarbavęs, kad ten, Gimbutuos, Julius iškiltų kaip 
rinktinis.

(Bus daugiau)
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KAD VOKIETIJA NEPAKLYSTŲ...
Nutting, britų parlamento na viską davė prancūzų partiza- 

rys, pasitraukęs iš jo pradėjus nams. Todėl pagalba satelitų pa 
Suezo žygį, rašo, kad svarbiau- triotams pasaulinio karo nešu
sias Rusijos tikslas Europoje keltų.
yra suardyti Atlanto sąjungą.
Jei vakariečiai savo elgesio ne-
taisys, to tikslo Maskva pasiek 
sianti vienerių metų bėgyje. 
Problemos raktas esąs Vokieti
ja, kurioje ateinantį rudenį bus 
parlamento rinkimai. Adenaue-

Toks Nato sąjungos narių žy
gis gerokai susilpnintų sovietų 
planus. Tačiau ar to užtektų su
laikyti Ollenhauerį nuo kokio 
nors flirto su Maskva? Nutt- 
ting abejoja. Todėl jis mano, 
kad vokiškam oportunizmui pa-

riui yra daugiau galimybių pra- tenkjntj reįkia ką nors daugiau
laimėti, negu laimėti.

Adenaueriui pralaimėjus, kan 
cleriu bu3 socialdemokratas 01- 
lenhaueris, kuris norės visiems 
pataikauti ir links ten, kur vė
jas pučia. 011enh3ueris ^u drau
gais godžiai laižo iš Maskvos 
kaišiojamą neutralumo slieką — 
jis tik prieš kelias dienas pa
kartojo esąs pasirengęs svars
tyti Maskvos sitilymą trauktis 
su kariuomene iš Vidurio Eu
ropos, jei JAV pasitrauks iš 
Vakarų Europos. Jo rinkiminė 
programa bus taip sudaryta, 
kad kutentų vokiečių jausmus 
ir rodytų ūkinius gerumus, nu
matomus iš gerų santykių su 
Rusija. Visi tie dalykai ma
sins Vokietijos rinkikus.

Atlanto sąjunga jau dabar 
bėdoje dėl anglų ir amerikiečių 
nesusigiedojimo. Jei Vokietija 
pasidarytų neutrali, Nato su
birs, nes Vokietiją labai grei
tai paseks Prancūzija ir kitos 
valstybės; reikės naikinti bazes 
Š. Afrikoje. Komunizmas tie
sioginiai grasins Atlanto ir Vi
duržemio jūros krantams.

Nutting mano, kad tokia pa
dėtis yra tikra realybė, ir klau
sia: Ar naikinti Nato už tokią 
kainą, kokią Rusija siūlys? Ir 
jis susijaudinęs teigia, kad to-

ir iš tos pusės duoti, 
turi sav0 planą.

Nutting

Kadangi nė Atlanto sąjunga, 
nė Europos unija negali grąžin
ti vokiečiams entuziazmo ir vil
čių turėti tinkamą balsą Vakarų 
pasaulio reikaluose, kokį buvo 
sukėlusi Europos federacijos i- 
dėja, kurią lydėjo kaip esminis 
priedas ir bendra apsaugos or
ganizacija, tai vokiečiams reikia 
duoti didesnes prekybines ga
limybes ir kito maisto emoci
joms patenkinti, negu narystė 
kariniame klube, kurio nario mo 
kestis yra 12 divizijų. Tokia ma 
ža kaina vargu ar begalima at
mušti vokiečius nuo riebių Mas
kvos masalų.

INFORMACIJA ŽURNALISTAMS

Prieš prez. Ei:enhowerio inauguracijos, iškilmes, žurnalistam apie 
ceremonijas duoda informacijas spaudos sekretorius Jame3 Hageity.

baltijo valstybių vardais Detroi
to spaudoje neseniai intervenci-! 

: ją padarė to miesto estų veikė
jai. Reikia tikėtis, kad po to
kiu priminimų amerikinių laik- 

: raščių redakcijos bus rūpestin- 
I gesnės ir akylesnės.

LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
AL. GIMANTAS

Bara “Draugą”

Kanadoje išeinančiame viena
me lietuviškame savaitraštyje 
kažkuris skaitytojas pasipiktino 
“Draugu”. Girdi, šis dienraštis

- Nutting mato išeitį stipres
niame Anglijos susiglaudime su 
Europa. Tas Anglijos ir Euro- permažai rašęs ir davęs žinių 
pos susiglaudimas turėtų reikš- apie Vengriją ir su tuo susiju- 
ti ne tik vienos laisvos nuo mui- ■ 3^us įvykius. Mūsų nuomone, 
tų rinkos sudaryme, bet ir po- anU minčių reiškėjas bus kiek 
litinėje bei ūkinėje Europos ir suklydęs, nes vargu ar gali ir
Anglijos bei britų “commonwel- 
tho” sąjungoje. Tokioje sąjun
goje Vakarų Vokietija turėtų ne 
blogesnes rinkas už Rusijos siū
lomas; ji turėtų kur įkurdinti 
iš Rytų Vokietijos plūstančius 
pabėgėlius; ji turėtų kur gerai

begalės pakeisti kas nors nuo
monę ir įsitikinimus apie sovie
tus visų Amerikos lietuvių. Jų 
jau “nesugadins”, nei daugiau 
“užsiutins” vienoki ar kitokį so
vietų atlikti aktai. JAV gyveną 
lietuviai, kurių dalis patys as
meniškai yra pergyvenę raudo
nojo siautėjimo metus, niekada 
nepakeis savojo nusistatymo 
tuo atžvilgiu. Tad ir ypatingi ar ' 
sieksniniai naujų sovietinių žiau 
rūmų aprašymai vargiai atsieks 
anos nuomonės reiškėjo tikslą. 
Kurkas svarbiau būtų, kad ra-

investuoti savo uždirbamą tur
kių balsų ''sama. Bet kokią gi tą. Dar daugiau: Vakari} Vo- 
kainą siūlys už daiktą, kurį ji kietijai atsivertų platesni bend- 
man0 gauti nieko nemokėda-! radarbiavimo horizontai su iš- 
ma? Ji siūlys Vokietijos su-į bandytais, patikimais draugais, 
vienijimą, saugumo paktus, nu-i D tai nukreiptų kiek jos akis 
siginklavimą, bet tik savo sąly- Į nuo- spygliuotų vielų tvoros, k.u- 
gomis. Tai kam keisti savo sky j r* dalina kraštą į dvi dalis ir 
dą į netikrą pinigą? kur yra daug medžiagos viską siniai aPie Lietuvos, \ engnjos

Kaip gi išlaikyti Nato tokiai naikinantiems gaisrams atsiras- >r kitų okupuotų kraštų likimą 
padėčiai gresiant? Reikia, anotI ti. Ta medžiaga pu karo yra dažniau prasiskverbtų į didžiąją 
Nutting, perkainoti visą Nato specialiai Maskvos sukrauta,

kad tarnautų jos politiniams 
tikslams, numatytiems toli sie-

nės rašymą. Kartais jiems Vil- 
nyus (matyt iš rusiškų raidžių 
vertimo), kartais Vilna, kartais 
Wilno, bet rečiausiai ar niekada- 
da — Vilnius. Keletas lietuvių 
laikraštininkų tuo reikalu

Snobo kilmė
Cambrige universitetas .XVII 

I amžiuje nusprendė priimti studi 
juoti ir ne didikų vaikus. Sąra
šuose jie būdavo lotyniškai pa-Į 
žymimi “sine nobilitate”( be kil
mingumo). Tas pažymėjimas 
ilgainiui buvo vis labiau trum- Į 
pinamas (sine nob; s-nob) kol 
iš jo pasidarė žodis snob. Sno
bai, džiaugdamiesi privilegija, 
kad gali studijuoti viename unii 

'versitete su didikų vaikus, sten 
gdavosi rodyti labai kilnias ma
nieras ir aplamai pamėgdžioti 

’ ir vaidinti visais atžvilgiais di- | 
' dikus. Tas nenatūralus iš augš-! 
! tesniojo luomo pavyzdžių pamėg ' 
džiojimas išplaukęs pasipūtimas ' 
anglų kalboje (o iš jo ir kitose) 
buvo pramintas snobizmu, o ku
rie jį rodo — snobais.

Kraujo tyrimas

I LIETUVI, TAUPYK 
SAVO BENROVEJ

* 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
ta Federal Savings & Loan 
Insurance Corporation. 
Nebūk klaidinamas garsi
nimais apie kitų bendrovių 
didesni saugumą, didumą ar 
tvirtumą. Federalinis drau
dimas visoms bendrovėms 
yra vienodas. Taupyk lietu
viškoje taupymo b-vėje.

„ Augustas Saldukas, Prez.

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

Dr. Stig Akcrfeldt, 26 m. am
žiaus, dirbąs Nobelio Institute,

- . Pa" Stockholme, kuris išanalizavosiuntė NYT redakcijai laišką,
kviesdami pagaliau liautis nau
doti neteisingą Vilniaus vardą 
ir pateiktų jį tokį, koks jis iš 
tikrųjų yra ir privalo būti.

Dėl panašių netikslumo su Pa

300 sergančių protinėmis ligo
mis ir sveikų pacientų, sako, 
kad padarius kraujo analizę, 
įleidus tam tikro serumo, gali
ma nustatyti ar žmogus yra ser 
gąs ar normalus.

anglų kalba leidžiamą spaudą 
Ten tikrai dar yra reikalinga pa
veikti viešąją opiniją ir nuolat1 

j dar vis kalbėti apie tuos pačius 
nesikeičiančius dalykus. Gi mi-

, ., ,. . ... , i Trumpai tariant, Nutting ma- nėtoji pastaba “Draugui” atrodo i
daug pasitempti Anglija su J. j no ųacj tokia politinė ir ūkinė 
A. V. ' sąjunga galėtų apsaugoti Vokie-

Nato sąjunga yra prieš van- tiją nuo įkritimo į Maskvos sta- 
denilio bombą sudarytas kuri- tomas neutralumo pinkles ir at- daug sk^ė vietok -engrų reika- 
nys, todėl dabar visa jos kon-į gaivinti Europos pasitikėjimą lamĮ Kaip tik dėl to eilė bend- 
cepcija esanti pasenusi. Jos ka, savo paskirtimi. Be šios sąly- į radarbių nusiskundė, kad jų ra-j 

gos Atlanto sąjunga negali iš-| §įnjaį lietuviškomis temomis ne. 
gyventi. O. Lab. retaį užsiguli ir pavėluoja, o!

per tą Liką neretai net ir nusto-1 
ja keliamų minčių aktualumo.i 
Matyt, kad čia veikia senasis ir 
mumyse dar vis gyvas dėsnis, 
jog mes kitais daugiau rūpina
mės ir sielojamės kartais dau-

koncepciją ir duoti tam pirmos 
reikšmės kariniam ir politiniam 
junginiui daug daugiau, negu kiančiuose planuose 
ligšiol duodama. Ypač turi

pascnusi 
rinė galybė yra paremta senai
siais ginklais, kas dabar jau y- 
ra tik pinigų ir energijos eik
vojimas. Kariuomenių turėtų

• būti tik tiek, kiek jų reikia cto- 
» minių ginklų apsaugai į darbą
• paleisti. Tos kariuomenės turė- 
? tų būti apginkluotos taktiniais

atominiais ginklais. Jų tarpe ir 
Vokietijos karinėo pajėgos. Kar 
tu reikia įsakmiai ir nuolat kar
toti, kad į Rusijos puolimą tuo
jau bus atsakyta atominiais 
ginklais, nors pirma bus pulta 
ne Amerika, bet Berlynas, Bon- 
na ar Bristolis. Dabar nedaug 
k3s Vakaruose tiki, kad JAV 
taip darys.

Kad Nato atlaikytų komunis
tų iššūkį, ji turi būti ne tik karš 
tajam karui tinkamai parengtas 
skydas, bet ir vyriausioji Va
karų politikos būstine šaltajam 
karui vesti. Sąjungos nariai tu 
ri nuolat vienas su kitu tartis 
visais svarbiausiais reikalais, lie 
čiančiais pačios sąjungos erdvę 
ir reik dus už tos erdvės. Savi- 
t rpiniai ginčai turėtų būti tvar
komi sąjungos taryboje.

Nato kaip nor3 turi atgauti 
komunistams užleistą iniciaty
vą — šaltą.,, karą reikia perkel
ti j priešo lausą. Vengrijos įvy
kiai parodę, kad tokios progos 
yra labai galimos. Ar Nato ne
galėtų slaptai patiekti ginklų ne 
tik Vengrijos, bet ir kitų sate
litų patriotams? Nutting neti
ki, kad Maskva mestų atomines 
bombas ant Londono ir Ncw 
Yorko tik todėl, kad jai būtų 
padaryta nemalonumų pas tą 
ar kitą satelitą. Net karui vyks 
tant Hitleris neu.įso bombar
duoti Anglijos ’ ien todėl, kid ji

tinka ko mažiausiai. Priešingai, 
rašančiojo nuomone, tiek šis, I 
tiek ir kiti laikraščiai net per-!

Nežinomieji herojai
Domininkonų respublikos at

stovas prie Jungtinių Tautų — 
dr. Enriųue de Marchcna, kuris 
pirmininkauja Jungt. Tautų ket- S’au u^‘ sav°jo kiemo reikalus,
virtam komitetui, studijuojan- Atitaiso netikslumus
čiam problemas laisvės nepasic

Su Pabaltijo valstybių vardo 
jau neretu pasirodymu didžio- 

I 3ios spaudos puslapiuose, tenka

kusių kraštų, pareiškė, kad mi
sionieriai yra tie nežinomieji he-1 
rojai daugelyje kraštų, kuriuos i paatebėti įvairių netikslumų ar 
globoja ta tarptautinė Tganiza- tai vietų, pavardžių ar pan. da- 
cija. Jam ypač didelį įspūdį da- lykų reikale. Pvz toks “Thc^ 
ro misijų mokyklos ir apskritai1 New York Times” labai dažnai 
misijų auklėja- asis darbas. maišo ir keičia Lietuvos sosti-

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

v" ^**$č**
STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainą:
Geriausios ANGLIŠKOS bei “worsted MEDŽIAGOS kos

tiumams, kurią kainos paprastai yra $9.80, dabar tik ..$4.50
Visokiausią pamušalą už pigias kainas. Spausdintas šilkas 

ir plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiąue taffeta”, pa
prastai $1.98, dabar tiktai ......................................................98c.

60 coliu vilnonės medžiagos ir “flannel” vyriškiems ir
moteriškiems kostiumams tiktai ........................................ $1.89

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

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik $1.09
Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Sn kiek- 

vier a pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.

Pas STEIN’4 jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
. .“laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung, irt. t. Taip 

pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blokas į rytus nuo Ilalsted St., V/2 bloko į pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
TeL MOnroe 6-8152.

1957 BUICKAS 
Tik

Dynatlow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos 
Lietuviškoje Prekyboje-JV] JLDA BUICK, Ine. 
997 W. 35th St., Chicsgo 9, iii. LA 3-2022

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

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
SditS 8. UTUAN1CA AVĖ., CHICAGO, ni, 

Telefonas — FHcntler 6-18S2

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATĖM , VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu porkraustymas as

menų turinčiu ilgą patyrimą,
STASYS FABIJONAS

2I4S So. Hcyne fi«e„ Teief. Vlrginia 7-7097

___ _
J. G. iELEVISI'ON COMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

TV IŠPARDAVIMAS
NUOLAIDA.IKI L3 !

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS

Lyginimas, dažymas, taisomi ir reguliuojami (tune up) 
motorai, stabdžiai, transmisijos ir t.t. Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus įdedu veltui.

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-58 ......................... S8.25Murcery 49-51 ................... $8.95
Ohev. Ali 1987-53 ......... 8.25 Olds, fi ryl. 41-50 ........... 8.20
Chevrolet 54-55 .............. 9.95 Plymoath 42-50 ................ 9.95
Chrysler 6, 42-52 ........... 9.91 Pontiae 87-54 ..................... 8.95
Dodge 0, 42-56 ............... 9.95 Bukk 87-52 ........................ 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. GESAS
1934 Wcst 59th Street Tel. GR 6-9136

NARIAI LIFli Viį! TAIP. IK SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiskvieno Santaupos Apdraustos iki 310,000.00 
I R

Paskalos duodamos Namu įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

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

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

A. TARASIEWICZ
5047 So. Ashland Avė., Chicago 9, Illinois

Telefonas — CLiffside 4-3545
------------..............-r-........................... .................... !

6245
CHICAGO SAVINGS & LGAN ASSN.

S. Wcstern Avė., Chicago 36, III.

CHANE SAViNGS & LOAN ASSH.
2555 W. 47th St.. Chicago 32, III.

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

ST. AMTHGHY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct.. Cicero 50. III., tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1300 S. Halstcd St., Chicago 8, UI.

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Drau^".
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PAVERGTŲ TAUTŲ TRAGEDIJA
J. NAVAKAS, Omaha, Nebr.

Vidurio Europos kruvini įvy- kelnių diplomatija taip išsigimė 
kiai parodė visam pasauliui, ir degradavosi, kad diplomatai 
kaip yra sunku išsilaisvinti pa-, pametę savigarbą, ateina į žmog 
vcigtoms tautoms iš komunis- žudžių balių, jų girtų koliojimų 
tinės Rusijos vergijos be realios pasiklausyti, pagal visas komu- 
ir efektingos Vakarų pagalbos, nistų “mandagumo taisykles”.
Iš kitos pusės pamatėme Vaka-
rų nevieningumą, neryžtingumą ^laisvins pavergtuosius? 
pagelbėti tautoms, norinčioms Jei iki šiol kas nors tikėjosi, 
atsiplėšti iš Rusijos “globos” kad sukilusioms pavergtoms tau 
vėl laisvam ir nepriklausomam toms ateis iš Vakarų efektyvi 
gyvenimui. ' pagalba, tai labai apsiriko ir juo

Vengrijos tragedija yra skau- Iabiau aPsivylė pavergtieji. De
di pamoka pavergtoms tautoms, imokratinil* kraštų egoistinė po- 
Ji parodė, kad pavienių tautų sub^ka Par°dė savo tikrąjį veidą, 
kilimai be ginklų arba mažai jų Kai Vengrai bandė išsilaisvinti 
turint yra saužudystė kovoje ?r šaukėsi pagalbos, tai Vakarai 
prieš okupantą, kuris laisvai dis Movėjo žiūrovų rolėje ir nuste- 
ponuoja visomis ginklų rūšimis

tų neryžtingumą suteikti realią TV AIRIOSt ŽINIOSį 1 — Broliai Wright, Wilbur ir 
pagalbą sukilėliams, neberizi-Į ĮV/iIIlIvd LliMvij Orville, savo pasidarytu lėktu-
kuos. Tuo būdu, Vakarai nustos Alkoholinių gėralų pikt-fvu pradėjo skraidymo bandy-
geriausių sąjungininkų kovoje naudojimo reikalu Quebeco pro- mus 1905 m. ir pranešė, kad 
prieš komunistinės imperijos su j vincijes vyskupai išleido bend- ore išsilaikė net 59 minutes, 
griovimą. rą laišką, reikalaujantį prov.

vyriausybės organus vykdyti 
atitinkamus įstatymus. Esą vi
soj provincijoj vyrauja perdė-

Įvykiai rodo, kad be ti-ečiojo 
pasaulinio karo pavergtos tau
tos neišsilaisvins. Tai vienintė-
lis kelias, kuris nuo mūsų ma- ta tolerancija, nesiskaitanti su 
žiausiai priklauso. Bet Vakarai alkoholinių gėralų pardavimo 
nekariaus už teisingumą ir pa
vergtų tautų laisvę, kol didžių 
jų gyvybiniai interesai nebus šioj 
pavojingai paliesti Maskvos ag
resorių. Taigi pavergtų tautų 
tragiška padėtis mus verčia re
aliai galvoti ir veikti.

tatymu. Vyskupai ragina 
auklėti jaunimą santūros dva-

1905 m. jiedu pranešė, kad per 
39 minutes nuskrido lėktuvu 
24 mylias. 1908 m. Wright jau 
pasiūlė savo lėktuvo išradimą 
Amerikos valdžiai. Lėktuvai 
greit tobulinti, taip pirmame 
pasauliniame kare jie buvo 
svarbus ginklas.

— Egipto valstybės

— Los Angeles (JAV) mi©3- 
vardas 1 to gyventojas Paul Landerback

šiuo metu visur plačiai links
niuojamas, todėl pravartu pri

turi pypkės rūkymo pasaulio re 
kordą. Su 3.5 gramų tabako jis

siminti tos valstybės kaiku- išlaikė savo pypkę degančią 55

bę sekė įvykius. Jų veikla ir pa
galba apsiribojo kalbomis, užuo
jautomis, apgailestavimais, pro
testais ir Vakarų Europoje įvy- 
kusiomis antikomunistinėmis de 
monstracijomis. Pabėgėliams su 
teikta materialinė pagalba ir 
globa yra neesminiai dalykai. 
Mūsų supratimu, Vengrijos įvy
kiai turėtų išjudinti pasaulį ryž 

Vengrijos sukilimas ir ryž-' tingiau veikti, nes komunizmas 
tingas noras išsilaisvinti iš tiro- yra sukrėstas ir subraškėjo jo 
nų Rusijos išgąsdino Maskvos tvirtovės visose pasaulio kam- 
fcudelius ir nustebino laisvąjį i puošė. Jei vakarai neišnaudos 
pasaulį. Vengrijos heroizmas ir, gįog progos, tai Kremliaus val- 
Rusijos barbariškumas sujaudi- į dovai ras būdus jam vėl atsta- 
no jautrios širdies žmones ir net' tyti
komunistiškai nusistačiusius pri ‘

ir savo karine organizacija. To
kioje nelygioje kovoje žūsta ge
riausios, ir drąsiausios patrioti
nės jėgos, susilpnindamos rezis
tenciją ateityje, nors sukilėlių 
ir žuvusių heroiška dvasia už
dega gyvuosius naujiems 
giams kovai už laisvę.

Prancūzijos Herriot dar 
sykį pasitraukė

Neseniai Prancūzijos politi
kas Eduard Herriot pasitrau
kė iš radikalų partijos pirmi
ninkų. Jis pasitraukė, nes buvo 
sujaudintas partijos suskilimo. 
Dabar jis vėl pasitraukė. Pasi
traukė iš Prancūzų-Sovietų 
draugijos narių, sujaudintas

riuos statistinius duomenis. 
Egipto valstybės plotas sudaro 
386,000 kv. mylių, tačiau nau
dingos žemės tesiekia 13,500 
kv. mylių, o likusis plotas yra 
tik smėlis ir tyrai. Visdėlto kai- 
kuriuose tyrų plotuose randa
ma nevisai jau maža naftos 
šaltinių. Gyventojų skaičius 
siekia apie 21,250,000.

— Amerikiečių psichiatro 
prof. dr. Frank Fremont-Smith

minutes ir 11 sekundžių. Tam 
tikslui prireikė tiktai dviejų 
degtukų.

— Darbštus vyras. Buvę’ 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
prezidentas Herberi Hoover, 
nežiūrint 82 metų amžiaus, 
kasdien tebedirba 12 valandų

— Kino teatrai ir v y ra i.

Jungtinėse Amerikos Valstybė
se vyrai dažniau lanko kino te
atrus negu moterys. Per savai
tę kino paveikslų žiūri 34,000,- 
000 vyrų ir tik 30 milionų mo
terų.

— JAV baigė įrengti karinę
bazę Guam saloje, Pacifike. 
Guamo sala dabar yra Jungti
nių Amerikos Valstybių apsi
gynimo ir puolimo linijos avan
gardo poetas.

— Kraujo kelionė. Per va
landą žmogaus kūno kraujas 
nukeliauja 168 mylių, o žmo
gaus širdis per 24 valandas su
plaka 103.689 kartus.

— RCA (Radio Corporation 
of America) išleido 50 mil. do
lerių, kol išvystė nespalvotą te
leviziją.

—- latkūnas Steponas Darius

(Jucius), 1933 metais tragiš
kai žuvęs, transatlantinio skri
dimo sumanytojas, gimė Ru- 
biškėje, Kvėdarnos valsčiuje, 
Lietuvoje.

— Columbia, S. C., kalėjimo 
vadovybė aršetavo kalinį, kuris 
'iš kalėjimo celės siuntė į laisvę 
netikrus čtkius.

Skelbkitės "Drauge”
M O V I M G

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

Tel. BIshop 7-7075 arb» 

PRospect 8-9842

PLATINKITE “DRAUG4”

vertė apsispręsti ir nusigręžti 
nuo komunizmo. Neutralieji, ko
egzistencijos šalininkai, salioni- 
niai komunistai ir kiti Krem
liaus bendrakeleiviai praregėjo 
ir išgirdo, koks yra baisus ko
munizmas ir jo diktatūra, kuri 
gali išsilaikyti tik tankų ir ki
tų ginkluotų divizijų pagalba.

Tegul šiandien pamato ir visi 
vadovaujantieji politikai savo 
naivų galvojimą, (o gal ir są
moningą nerimstančių tremtinių 
ir pavergtųjų apgaudinėjimą), 
kad taikingas pavergtų tautų 
išlaisvinimas neįmanomas. Vien 
tik Amerikos balsas radijo ban
gomis, leidžiami balionai, pro
testai, agresoriaus taip pat ne
išgąsdins. Rusų imperialistai ti
ki jėgą ir su ja skaitosi. 

Pabaltijo kraštuose

Vengrijos įvykių. Jii3 parašė 
mandagų pasitraukimo laišką Pranešimu, tarptautiniame pst- 
padavė savo sekretoriui nuneš- chiatrų kongrese Istamtule, 
ti ir paprašė sužinoti, kas yra.Proto n&om_is sergančiųjų skai 
draugijos pirmininkas. Sekre-: &us tur* būti. padidėjęs apie 50 
torius grįžo pritrenktas ir ty... nuošimčių nuo Antrojo - Pašau 
liai pasakė: “Monsieur, tamsta
esi tos draugijos pirmininkas”.
Herriot nesumišęs pasiaiškino:

Po sukilimų ir įvairių nera
mumų satelitinėse valstybėse, 
reikia laukti, kad Kremlius bus i “Matai, kaip gerai, kad laiškas

linio Karo.

SKAITYKITE 
MĖNESINĮ KULTŪROS 

ŽURNALĄ

AIDUS
Prenumerata — 6 dol. metams

Adresas: 680 Bushvviek Avenue,
Brooklyn 21, N. Y.

Stos nuoetabioa Ir nepaprastos Kny
gos personažus tltalp Įvertina ra
šytoja* GI landa: “...VTelaas — pa
niekintas niekintojas, bet turis 
savyje Fra Angellco angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti sie
los sąvokos, bet mylinti skaisčia 
meile. Pagaliau Julius... pasiūgės 
skaistumo Ir nesuvokiąs Ji samia
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus beprutfMImo procese".

ALGIRDAS LANDSBERGIS

V. Adamkevifiiaua apianka 
mbakymua au rlnlgala olųaklta:

859 paL, kaina 12.50 
DRAUGAM, aa*4 8. Oakley Are., 

Ohlnago a, m.

mandagiai parašytas.”

Saules energija
Didžiausia saulės energija,

budresnis, daugiau tankų pasta 
tys neramiesiems prižiūrėti, kad 
užtikrintų komunistinio reži
mo saugumą ir niekas daugiau 
nebandytų sukilti. Gi pavergtie-,
ji matydami sukruvintą Veng- i krintanti ant žemės paviršiaus 
riją, jog nepasisekimą savo jė-1 siekia 1/8 kilovato kiekvienai 
gomis išsilaisvinti ir laisvų tau- kvadratinei pėdai.

NAUJŲ N'AJINŲ 

FONDAS

Ravaitis, Mrs. M.........  1.00
....... .. 1.00

į “DRAUGO” Administracija
' nuoširdžiai dėkoja už aukas Baltijos pakrantėje jau seniai -T , .. ,, . . . • - ; \ . „i Naujų Mašinų Fondui. Aukojovyksta trijų mažų tautų trage- J

dija. Kremliaus despotai su įnir; šie asmenys:
timu siekia tikslo sunaikinti an- 
ti komunistiškai nusistačiusias 
l'Ctuvių, latvių ir estų tautas?
Ten yra seniai vykdomas gyvu-, 
liekos žmonių deportacijos į Si
birą ir dabar eina priverstinas 
jaunimo išgabenimas į Rusiją 
nuolatiniems sunkiems darbams, 
o likusi tautos dalis badu mari
nama. Ar tai nėra planingas tau 
tos žudymas? Is Sibiro grįžtą 
invalidai, su palaužta sveikata 
žmonės, mažėjanti gimimai, pa-' 
didėjęs mirtingumas, dėl džio-J 
vos ir kitų įsigalėjusių ligų ir 
t ūkumas mediciniškos pagal
bos, tai vis ryškiausi faktai ro- 
dą, kaip tauta guldoma į kars
tą. O kiek tūkstančių išžudyta?!
Kas išgirdo jos pagalbos šauks-j 
mą? Taip, komunistinė Rusija 
per savo valdymo laikotarpį iš-j 
skerdė, badu numarino ir kitais 
būdais nukankino milionus žmo-J 
nių. Jie su raudonąja armija pa
siruošę ir daugiau išskersti, kad j 
tik išlaikytų komunistinį režimą 
savo pavergtuose kraštuose. Ko 
munistinė Rusija, tai žmonių 
skerdykla, tvarkoma pagal Mar 
kso, Lenino ir Stalino “mokslą”. 

b i d į/s i s nūs i kai t i m a s
žmogžudystė yra baisus nusi

kaltimas, bet tautžudystė yra 
dar baisesnis! Pavieniai žmog-i 
žudžiai nusikaltėliai yra valsty-j 
bių pagal įstatymus pasmerkia- ( 
mi ir nubaudžiami, o šių dienų 
didieji Rusijos tautžudžiai lais
vai švaistosi ir grąso visą pa-1 
sau sutvarkyti pagal garsiųjų 
marksistų — k’omunistų "mok-į 
slą”.

Girtas Chruščevas atvirai ir 
aiškiai pareiškė Vakarų diplo-| 
matams, atvykusioms į balių Į 
(Jom ui kai pagerbti tai, ką K/emj 
Jiuje susirinkę negirti kalba:
“Mes jūs palaidosim”. Tik rei
kia apgailestauti, kad drižuotų

Juozapa it ii3, A.......... . .$10.00
Jankevičiūtė, O. ... . . 7.00
Cižauska?. Pr............ 5.00
Žvaigždys, kun. J. . . . 5.00
Ūsas, Konst.............. 5.00
Valiuskis, A.............. . . 5.00
Bajorūnas, L............ 2.00
Bartkus, St............... . . 2.00
Dvareckas, J............. . 2.00
Galinis, Br................ 2.00
Gelumbauskas, J. . . . . 2.00
Grudis, J................... 2.00
Jurevičienė, St......... 2.00
Jurgaitis, D.............. . . 2.00
Kačkelis, J................ 2.00
Kircilis, kun. F. P. . . . . 2.00
Mačiukas, VI............. . . 2.00
Mileris, Ig................. . . 2.00
Montvidas. J............. . . 2.00
Pakauskas. St........... . . 2.00
Paukštis, kun. E. . . . . 2.00
Ramančionis, L. . . . . . 2.00
Reinartas, J.............. 2.00
Sakalas, St............... 2.00
Spakauskas K.......... . . 2.00
Vaičiulis, J................ . . 2.00
Varkalis, M............... . . 2.00
Vinelovas M. 2.00
Zinkcvicz, W.m.......... .. 1.50
Barint, A................... . . 1.00
Bieliauskas, Dr. V. . .. 1.00
Burba, St................ . . 1.00 1
Cibauskas, J............. .. 1.00 i
Dundulis, K1............. į.oo;
Grigaitis, A............... .. 1.00,
Grigaliūnas, J.......... .. 1.00
Galinaitis, Gus 1.00
Juzclskis, A. 1.00
Manelis, P............... 1.00
Mcndcika, J............ 1.00
Mcškclč, V............. 1.00
Meilui?, P................. . 1.00

-Miliord, N............... . 1.00
Pasukonis, A.......... 1.00
Petrikas, J.............. . . 1.00
Pinigis, K............... . .. 1.00
Radzevičiūtė, EI. 1.00
Ramanauskas, J. .. . 1.00

— Ontario sočiai, globos mi-
nisteris Cecil pareiškė, kad 
provincijos vyriausybė savo 
globoje turinti 15,000 vaikų, 
kurių 1,500 tinka įsūnyti. Jiems 
būsią jieškoma tėvų per laik 
raščių skelbimus.
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POP U LA R 
LITHUANIAN RECIPES

Surinko JŪZfi DAU2VARDIF.N8

Rekašienė, O..............
Ribokas, P................... 1.00 Rekordai -
Rimkus, B.................... 1.00
Sabulis, M..................

BALY
Radio - Televisio-i

SALES — SERVICE
Dovanos — Filmos

ir Elektriniai Prietaisai
2646 West Tįsi Streei

Sakalas, J.................... į.oo1 Tel. PRospect 8-5374
SatullS, P....................... 1.00 i Krautuvė atdara Pirm., Ketv. 9-9,

Skrebys, Stella ......... 1.00

1.00.

Sniakas, Alex ........... 1.00
Stulgys, P.................... 1.00
Surkevčiius, K. ir O. . . 1.00
Bergelis, V................... 11.00
N. N. ...:................. 5.03 j
Digrys, J...................... 2.00
Grybauskas, V............. 2.00 į
Kaseris, J.................... 2.00)
Kazlauskas, K.............. 2.00
Lengnikas, G.............. 2.00
Lukas, S. K.................... 2.00
Mikalauskas, P.......... .  . 2.00
Markūnas, P................ 2.00
Naikelis, J.................... 2.00
Poška, Ed.................... 2.00
Rukštelė, O. B............. 2.00
Sakas, Alex ................ .2.00
Urbelis, A.................... 2.00
Vec-Žemelis. Krist. .‘J 2.00
Vilimas, Pr.................. 2.00
Poškus, V............. . 1.50
Aldonis, Ig................... 1.05)
Bajclis, Jadv................ 1.00'
Bakšys, Jr.................... 1.00
Didelis, P.......................  1.001
Gaidleis, P................... 1.00 j
•Gedaugas, J. .'........... 1.00.
Gintautas, A................ 1.00
Gurskis, Agn............... 1.00
Inovskienė, V.............. 1.00
Jučevičius, Al.............. 1.00
Kazragys, J................. 1.00
Keturakis, A................ 1.00
Krisiunas, B.................... 1.00
Liutkevičius, J. ...... 1.00
Mačkcvičius, J. 1.00
Memenąs. J.................. 1.00
Monkevičius, A........... 1.00
Misiūnas, St................ 1.00!

Antr., Treč., ftešt. 9-6, Sekm. 9-2.

Ifi AKU IK TOLI BALDŲ
PERRRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
4648 8. Wood St., Chicago 8, 

lUlnols, tel. VI 7-2972

N. N.......................
Norbūtas, P r............... 1.00 j
Phillips, Mr3.,S............ 1.09
Raškcvičius, P............. 1.00
Rumšas, St................... 1.00
Ruzgaitis, St................ 1.00
Sabaliauskais, Mis. I. . . 1.00
Sajauskas, A............... 1.00
Samaitis, J................... 1.00
Satūnas, Mrs. N............... 1.00
Sprainaitis, J................ 1.00
Stancvich, Sophie .... 1.00
Tervydiiž, Pr................. 1.00
Vaičikauskas, P..........  1.00
Žutautas, B.................. 1.00

1.00

n

Ta: nepaprasta Knyga. Virš 200 re 
leptų grynai lietuviškų valgių gaml 
nlmul anglų kalboje. Ponia Daužvar- 
dlenfi. kuri dažnai pasakodavo apie 
lietuviškus valgius per Chicagos ra 
•lijo Ir televizijos stotis, surinko pa 
Sius įdomiausius lietuviškų valgių 
receptus Ir DRAi'GAS Juos Išleidi 
labai parankioje foimoje. Pirmą kar 
tą tokia knyga pasirodo knygų rin 
koja

Gera dovana kitataučiams ar ang 
llikal skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00

Užsakymus kartu su pinigais siųskite
“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avenne,

CHICAGO 8. ILL.
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SPECIALUS 
BARGE NAS
INVENTORIAUS
IŠPARDAVIMAS

4 gabalų miegamojo setas,
1 rėmai su spyruoklėmis, 
spyruoklinis matracas.
3 vanity lempos, 2 pagalvės 
lovai ir 1 mažas kilimėlis.......... $169-95

TO.lt A. ILAVDO.MS, NELEI K BEUTILIS, Sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevelt Road Telef. SEeley 3.4711

Krautuvė atidaryta ųekmadleniais nuo 11 Iki 4:30.

JOHN 1. ZURiS
LAWYEIt AND COlJNSELLOlt 

11 SO. LA SALI.E STREET 
Ruoni 1115

Plionc: RAndulpli (i-1125 
Home plionc: IAfayctU; 3-9177

TAUPYTOJAMS DOVANOS 
NEMOKAMAI!

Nieko ypatingo... Tik kad prisimintumėte mus... 
Mūsų padėka jums už rėmimu.

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

SU INDELIU $1,000.00 
AR DAUGIAU

8
Termometras ir Barometras

Pranešama būsiantis oras pasikeičiant 
spalvai. Gaunamas už $100.00 

ar daugiau indėlį.
Be gauųamų dovanų jūsų indėliai .yra ap

saugoti. Kiekviena sąskaita yra apdrausta $10,- 
000.00 MOKAMI AUKŠČIAUSI DIVIDENDAI 
be pertraukos nuo 1922 metų. Atidarykite tau
pymu sąskaitą 1957 mct. nau ir ha\o šeimai.

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 So. 49th Ct., Cicero, III. 
Tel. TOwnholl 3-8131 Clotad Wadnatday>

OPEN MONDAYS TO 8.00 P.M.-SATURDAY TO 1:00 P.M.

SAVE BY MAIl - ASK FOR OUR SAVE-BY-MAIl KII

Pradekit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti žioja lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AMD LOAN 1
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,09

BRIGIITON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Califomia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Plrmad., antrad., penktad. Ir 
AeOtad | vai. ryto iki 4:14 p.p.

Trsd4ad. t ryto Iki 11 vai.. 
Ketvlrtad. I vaL Iki S vaL rak.

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOMB

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 Se. Hatsted St. CAIumel 6-7252

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

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

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

’^i

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

Unlveraal Savlngs and Loaa AaaoeJatton užtikrina aangu- 
mg Ir gražų pelną.

Sangumų užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentfira Ud 
$10,000 00 kiekvienam Indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
paiyrnsių ir šakningų vedėjų paatangna.

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

Dėl paskolų ir vlaaia finansiniais reikalais krelpldtėe:

— i

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
* IIU f
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PAJIEŠKOJIMAI
Vladas Budginas, s. Petro ir Ig

nas s. Petro, anksčiau gyve
nę Chicagcije, yra jieškomi iš Lie
tuvos jų pusseserės Stefanijos Biel' 
skaitės-Venskieuės, d. Miko. Atsi
liepti šiuo adresu: O. Puodžiūnienė, 
6 Milan St, Rochester 21, N. Y.

Jonas Večerkauskas, s. Jurgio ir
Liucės, kilęs iš Seirijų, yra jieško- 
mas sesers Teofilės. Prieš karą gyv. 
Pittsburghe. Jis ar žinantieji apie 
jį prašesni rašyti: J. Žalis, 2 And-
rews St., Toronto 3, Ont., Canada.

J ieškomi: Jonas Rimkevičius, s. 
Deziderijaus, jo žmona Bronislava, 
sūnus Vaclovas Rimkevičiui. Petras

• Paruošia paprastas ir sudėtingas (nuosa
vybių savininkų) mokesčių blankas.

• Paruošia algų lapus • Atlieka knygvedybą.
• Sutvarko užsilikusias knygas.

504 West 33rd Street (netoli Normai Avenue). 
Susitarimui teL: VIctory 2-3486

Valandos: Kasdien nuo 6 vai. vakaro iki 10 vai. vak., šeštad. ir sekm. 
nuo 9 vai. ryto iki 9 v. vaL20METVPATYRIMA^-Ž|EMO<SJK^LNOS

BU DR I KO
SAUSIO MĖNESIO IŠPARDAVIMAS: 
Televizijos, Šaldytuvai, Skalbiamos Masinos,

Dulkių Valytuvai, Gesiniai Pečiai, Kaurai. 
IŠSIMOKĖ JIMAIS

Sutaupysite nuo 33% iki 75%

97 Kroehler Miegamoji Sofa, sumažinta iki.. $5gt ir aukšč.
77 Kroehler 2 gab. Seklyčios Setai, tik atėjo,

dėl vietos stokos, išparduodame ... $97. ir aukšč.
201 Apmuštos Lounge kėdės. Atėjo pervėlai.

Turime parduoti už ............  ................................ $24. ir aukšč.
307 Miegamo kambario daiktai, geriausios

amerikietiškos išdirbystės, nupiginta iki.. $77. ir aukšč.
už 3 gabalus

402 Iimerspring Matracai......................................... $ 17. ir aukšč.
Rubber Foam — buvo $169 . už matracą ir

Box Spring. Parduodama vienetas už .... $88. ;
Medinės lovos buvo $38. Nupiginta iki ............. $ ||,
End Tables, Cocktail Staliukai buvo $39, dabar $| |
215—5 gab. Dinette Setai .......................................... $27". ir aukšč.

17 in. Televizijos setas, naujas .... $69. ir aukšč.
207 T. V. Visų išdirbysčių, sumažinta už mūsų kaštus

Piano Akordeonai 120 basų už ...................... $59. *r aukšč.
Uždarome visus Columbia, Decca, Victor, Capitol, Mercury

fonografų rekordus 78 RPM, nauji.
Buvo 89c vienas, dabar ....................................... .. | vienas
550 Rankinių laikrodėlių 17 akmenų. Garantuoti,

$39.00 vertės po $18.
7 akmenų laikrodėliai atpiginti iki .......................................... ()£
Pačios geriausios Televizijos vertės $395........................... už $225

JOS. F. SUDRIK FURNITURE, INC.
3241 South Halsted Street

Atidarą pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:30; 
sekmadienj 10—5

Programa
Prie progos nepamirškite Budriko Radio valandos su gerais dai
nininkais ir orkestrą. Ketvirtadieniais nuo 6-tos iki 7-tos valan
dos vakare iš stoties W. H. P. C., 1450 kil.
— — -2?

Rimkevičius, s. Deziderijaus, jo sū
nus Alfonsas. Iki 1940 m. gyv. Chi
cagoje. J ieško artiiru giminės My
kolas ir Leonardas Miehelbertai, 
Rimkevičitų iš girkalnio ir Rimke
vičių sesuo Antanina. Rašyti adresu: 
Mykolas Miehelbertai Kražių paš
tas, Kelmės rajpmaa, Lithuania.

J ieškoma Gertmda Bagačienė. 
Jieško sesuc Kazimiera Rulinskienė, 
Keturių Komunarų g-vė Nr. 2, Kel
mės miestas, Lithuania.

Jieškomi: Ona Songailaitė Burke, 
ištekėjusi 1914 m. Gyv. Nąw Yorke, 
jos sūnūs: Vincas. Burke Ir Jonas 
Burke, ir duktė Genovaitė. Elena 
Songailaitė Muske, duktė Jeronimo 
ir Kazimiera Songailaitė, d. Mykolo.

CHICAGO SAVINGS AND 10AN ASSOCIATION
nuoširdžiai kviečia. Tamstą atlankyti mūsų bendrovės naują namą — vieftą gražiausiai ir moderniš
kiausiai įrengtą visoje Illinois valstybėje.

CHICAGO SAVINGS per paskutinius 32 metus — nuo josios įsikūrimo 1924 metų iki šios dienos 
— be pertraukos kas 6 mėnesiai išmokėdavo ir išmoka savo taupytojams augštesnį dividendą negu 
dauguma kitų šios rūšies įstaigų. Tatai liudija, kad CHICAGO SAVINGS valdyba ir direktoriai visą 
laiką bendrovės reikalus tvarko ne kelių asmenų, bet visų taupytojų naudai.

Tamsta, pasidėjęs taupomus pinigus pas mus, gausi ne tiktai apdraustą saugumą, augštą divi
dendą, bet veltui gausi dar daug kitų patarnavimų, už kuriuos kitose įstaigose turėsi mokėti.

Mūsų turtas virš $20,000,000.00.

CHICAGO SAVINGS AND 10AN ASSOCIATION
6245 So. Westem Avenue GRovehill 6-7575 Chicago, Illinois
ATDARA: pirmadienį nno 12 Od 3, antradienį Ir penktadienį nnc 9 11d 4, ketvirtadienį nuo 9 Iki 8, trečiadienį 

uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 11d 2 vai. po pietų.

Albinas, Aleksas ir Jonas Sucilai, 
gyv, Chicagoje. Jieško giminė Elz- 
uieta Songailaitė, 4 Komunarų g-vė 
Nr. 42, Kelmės miestas, Lithuania.

J ieškomas Antanas Adutavičius, 
s. Izidoriaus, ir jo žmona Olga su 
sūnumis Vydautu ir Romanu. Jieš
ko motina: Michalina Adutavičienė, 
d. Vlado, Biržų miestas, Stoties 
g-vė Nr. 4, Lithuania.

J ieškomas Kazys Urbanavičius, s. 
Juozo, gimęs 1923 m. Šunkuose, Ma
rijampolės apskr. Jieško sesuo Albi
na. Atsiliepti šiuo adresu: Algirdas 
Karaitis, 2501 W. 43rd st., Chicago 
32, UL

Yra jieškoma Viktorija Prapuole- 
nytė Jocienė. Mokytojavusi Kybar
tuose. Jieškoma iš Lietuvos. Atsi
liepti, arba apie ją žinantieji pra
tiesti šiuo adresu: P. Mickevičius, 
2738 — 25th St., Detroit 16, Mich.

Jieškomas ANTANAS VANAGAS 
iš troškūnų, gim. 1921 m., jieško: 
Jonas Danaitis, 42 \Vilscn Avė., To
ronto 3, Ont., Canada. Turiu svar
bių žinių apie jo namiškius Lietu
voje.

Sibire gyv. giminių yra pajieško- 
mi šie asmenys: VJNCENT NOR- 
BUTT, gyvenęs 4505 S. Washtenaw 
Avė., Chicago, 111., ir PRANAS 
NORBUTAS — jo adresas nežino
mas. Jų jieško Petro Norbuto duk
tė Albina Norbutaitė. ZOFIJA 
IVOŠKEVIČIENE, gyvenusi 8410 
So. Justine St., Chicago, 111., jos vy
ras Romualdas ir vaikai: Romual
das, Juzė ir Zofija. Jų jieško Zofijos 
Ivoškevičienės sesers J ievos duktė 
Albina Norbutaitė. Rašyti šiuo ad
resu: S.S.S.R., IRKUTSKĄ,! A OBL. 
Z1M1NSKIJ R-N, P/O C. CHAZAN 
UL. 1-ja Nr. 6, NARBUTAITEI 
ALBINAI, P.

BALFo centras yra prašomas pa- 
jieškoti sekančių asmenų:

1. Vincas šapauskas, s. Vinco, 
gim. 1901 m. Šakių apsk.

2. Razvickas Sergiejus, gyv. Vil
kaviškio aps.

3 Viiimaitis Juceas, gim. Griška
būdžio vals.

4. Kostas Ivanovas, apie 45 m., 
kilęs iš Rokiškio.

5. Juozas Siliūnas, s. Vinco
6. Bronius Siliūnas, s. Vinco ir
7. Augenija Siliūnaitė, d. Vinco, 

kilę iš Kražių vals., gyv. Argenti
noje.

8. šalvaitis Jonas, s. Juozo, išvy
kęs iš Lietuvos 1911 m.»

9. Rudinckienė Ona, d. Juozo, iš
vykusi iš Lietuvos 1922 m., gyv. 
Chicagoje.

Patys jieškomieji arba apie juos 
žinantieji prašesni atsiliepti šiuo ad
resu: BALFas, 105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

tf estuviy nuotraukos Ir 
jugštos rūšies fotografijos 

mūšy speciatybS

Precin Photo Studio
(Incorporated) 

EDVARDAS LLKS. ■* . 

4058 Archei Avenue 
Telefonas VIrginia 7-248

PERKR AUSTAU
BALDUS
VIETO-IE IK Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS

Jieškomas JONAS G ASTON AS, s. 
Domininko, apie (it) m. amž. Kilęs iš 
Kelmės rajmo, gyvenęs Austrijoj 
iki geguž. 1947. Yra žinių iš Vil
niaus. Jieškomusis arba apie jj ži
nantieji prašomi rašyti šiuo adresu: 
A. Laucius, 524 Union St., Rock- • 
ford, III.

Prašau atsiliepti kunigą LEONĄ 
PRASPALIAUSKĄ, jieško giminės 
Lietuvoje. Atsiliepti adresu: Z. 
Girdvainis, 159 Alezandra St., Sault 
Ste. Mane, Ont., Canada.

Jieškoma AGOTA NORKAITĖ 
B1KŠ1KNE, d. Antano. Gyvenusi 

i Pittsburghe. Jieško sesuo — Olga 
Bilertienė, Antano. Rašyti adresu: 
Elvyra Bileraitė, Žem. Kalvarija, Se
dos raj., Lithuania.

Jieškoma ANELIJA JANUŠKE
VIČIŪTĖ VARNELIENĖ, gimusi 

! Linkuvos valsčiuje Ruponių kai
me, jos vvras A L E K S A S 
VARNELIS^ gyv. Chicagoje: Li
thuania, Linkuvos miestas, Gegužės 
1-os g-vė Nr. 2, Pranė Svidrienė.

Jieškoma PETRONĖ POS/NGLE- 
NĖ. Sesuo Adelė, gyvenanti įrietu- 
voje, norėtų sužinoti adresą. Pra
šome atsiliepti šiuo adresu: V. Bu-
zikas, 4606 So. Paulina St., Chicago 
9, I1L

Jieškomi PRANAS BAČENSKAS, 
s. Mateušo, yra jam žinių iš Lietu
vos. JURGIS RAKUZINAS —jieš
ko jo sesuo. KAZYS PUIDOKAS, s. 
Antano, — yra jam žinių iš Lietu
vos. Kreiptis adresu: A. Stankus, 
13614 Stoepel Avė., Detroit 38, Mi- 
chigan.

Jieškomi — PETRAS GRAŽYS, 
s. Kosto, JONAS GRAŽYS, s. Kos
to, TEOFILIJA GRAŽYTĖ, d. Kos
to. Jieško giminės iš Sibiro. Rašyti: 
J. Rimkūnas. 3919 Evergreen St.. 
East Chicago, Indiana.

Pajieškomas Pranas Jančiauskas, 
gyv. Sėdos vaisė. Jam yra laiškas is 
Sibiro. Rašyti: Stasiui B., 7135 So. 
Albany Avė., Chicago 29, III.

iiHiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiMimuiiiiiinmih

STATYBAI 
(R NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
visokių Rūšių 

MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

8TASY8 LTTvViNAS, Prus.

8039 So. Halsted St
TeL VIctory 2-1272 

vpkainavimą ii Prekių Priataty 
mą Teikiame Nemokamai

Raštinė atidara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro b 
Šeštadieniais iki 8 vai. vakaro

PIGIAI IR SAUGIAI

Toriu naują dideli sunkveteu 
Ir apdraudas

nu w. eist st. ohicago, ni 
Tai. PRescott 9-2781

Remkite dien. Draugi 

Skelbkitės “Drauge”!

CLASSIFIED AND “HELP WANTED” ADS
REAL ESTATE

Marąuctte Parke:
Mūr. 4 kam b.; pečiuiti Slld., tuoj 

galima užimti, mažas įmokSjlmas, 
tik $10,500, skubame parduoti.

Gage Parke:
Naujas mūr. 2 po 5 kamb., platus 

kamp. sklypas, modern. {rengimai 
puikus, kaip svajonė.

Mūr.: taverna ir butas, geras biz
nis, skubė. parduoti.

Ilrighton Parke:
Mūr. 2 po 5 kamb., centr. šild., 

garažas, tuoj galima užimti vieną bu
tą, kaina tik $22,500.

Mūr. 3 butai ir maisto krautuvS, 
centr. šlld. garažas, šalia tuščias 
sklypas, Įkainuotas skubiam pardavi
mui,

3 namai, 8 butai, 150 sklypas, 500 
paj. j mėnesi, kaina tik 6 metų pa- 
>amos.

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

giai, teirautis tuoj.
Taverna su visais jreng., pulkiau- 

tlje vietoje, ger. sąlygas.
Turime namų ir biznių visur. Pa

dedame gauti paskolas, notarlzuoja- 
me kodumentus, pildome income tax, 
siunčiame pinigus j visą pasaulj pa
gal Amer. Exp. money order.

SIMAIČIAI
Realty. Bulldera, Insurance

2737 W«$t 48 St 
CLiffside 4-2390

Nekilnojamo turto pirkimas, 
pardavimas.

Income taksų pildymas

P LEONAS
REAL BSTATB

2735 West 71st Street
Visi telefonai: tVAlbrook 5-6013

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAVDŲ AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudoa automobi

lių finansavimas. N o ta ristas. V aisty 
bSs patvirtintos kainos.

Prie# darydami apdrandas kito) 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITI®, 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AOENO 
0108 S. Ashland Ave_ Chicago 36. ID

CICERO — PARKHOLME. šv.
Antano parap. MŪRINIS 2-jų hutų 
— 5 ir 5 ir 3 kam. MOREDNIŠ- 
KOS vonios ir virtuvės. Alvva ap- 
šild., ATSKIRI “boileriai ”. 2 au
tom. garažas. LABAI ŠVARUS NA
MAS. Pajamos 10% kainos. 5542 W. 
Cermak Rd. OLympic 6-0666.

BUILDING & REMODEUNO

VIKTORAS SIMAITIS
General Contractor

Stato rezidencinius Ir komercinių, 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen 
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-422» 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

SIMAIČIAI 
Realty - RuUdera - Inmiraao* 

2737 Weat 43rd Street

jĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimiiiiinui>
LIETUVIŲ STATYBOS 

BE.IDROVB

MŪRAS
Bulldera, Gen. Oontractors £ 
Atlieka planavimo ir staty S 

bos darbus gydytojų ofisų, gy 5 
venamųjų Ir viešųjų pastatų. S 

Namų įkainavimas Ir įvairūs £ 
patarimai nemokamai. £

Kreiptis šiuo adresu: -
Į lONaS STANKUS |
S Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki £ 

, vai p. p. Kitu laiku susitarus £
£ rel PRoeoeci 8-2013 =
į «M00 80. CAMPBELL AVA S 
= Chicago 29. nilnoie = 
iitiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiuiiiuuiiiuiiiiin

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct, Cicero 50, D1 
Statome naajns namas ir garažus 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai
Saukite DAnuhe 0-9718 nuo • vai 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
TeL OLympic 2-5191 nuo • vaL 

vakaro iki 11 vai. vakaro.

Jolri MARCH OF DIMES
'Ranemter

A"

REAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
ir pai duodami uždirb
site per šią įstaigą. 
4L. BUDRECKAS

R BALTY
•otų Archer Avė. tprlb

Californijos g-vės)
LAfayette 3-33S4

Šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, Jū
sų laukia greitas Ir teisingas patar
•> avimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

Z«OO W. 5Sth St. Tel. Prospect 8-6454

**^************«<«*«««įOę*
Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 

bei valdymas. Paskolų parūpinimas. 
automobilių leidimų patarnavimas.

VISŲ ROSIU APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpa.4” Kcal Estate 
(Jeneral Insurance, Notary Public 

6916 S. Western Avė.
REp. 7-6886 arba HEin. 4-7086

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOE 

NOTARY PURLIO 
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. Ir aedkmad.)

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

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400
Kas per mano įstaigą pirks 

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

ĮSIGYKITE DABAR

llllimillllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllil
STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
Pai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
dali. 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.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii"

Ar Marija apsireiškė Lietuvoj* 
Atsakymą rasite J. Budzeikos kn> 
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 cento

Ją galite gauti

“DRAUGE1
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8. ILL.

F

NEW
HIGHER

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 maebinery. 
Central tool rooms are air conditioned \vith finest eąuip- 
ment and best, safest tvorking conditions.
Wage progreseion and merit inereases.

10% night 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 Satnrday.

HELP WANTKD MOTERYS

NEEDED AT ONCE
STENOGRAPHER

Diversified work. Emplot’ee bene- 
fits. Good starting salary. Neur 
Northwestem and Unitai Depots.

Call FR 2-8104 or appt.

NEEDED AT ONCE
TYPIST & FILE CLERK

Experieneed only. Sinall cifficc; 
good tarnsportntion.

Miss Gibbs for appt.
CA 6-2188

ACCOUNTANT
Young Man with knowledge of 
Accounting. — Many company 
benefits.

Phone MR. SEMYCK
LAayette 3-1743

GENERAL OFFICE
Varied duties — Mušt type.

Hours 8:30 to 5

Briggš Transportation
3315 So. Parnell Avė.
Tel. KEnwood 8-4100

Reikalinga pagyvenusi moteris pri 
žiūrėti 4 m. mergaitę. Skambinti:

PUllman 5-3605

COUNTER GIRLS
Full or part time. Meals fur- 

nished. Pleasant working conai- 
tions. Apply in person.
LEE & EDDIE’S DRIVE - INN 

6239 W. Ogden Avė.
GENERAL OFFICE 

STOCK BOOK WORK
Experience not necessary 

Paid vacatlon
Pension and insurance plan 

See M r. L. MATSON
SIMMONS CO.

2650 W. Roosevelt Road

GENERAL OFFICE W0RK
TYPING

Experience not necessary 
Paid vacation

Pension and insurance plan 
See Mr. L. MATSON

SIMMONS CCt 
2650 W. Roosevelt Road

PROGOS — OPPORTUNITIES

Savininkas parduoda GROSERNĘ. 
Moderniška, seniai įsteigta. Gerai ei
nąs biznis; labai geroj vietoje. Turi 
tuojau parduoti dėl ligos. Čia yra 
gera vertybė! ATVYKITE IR PIR
KITE. 2734 W. 59th St. Skambinti 
PRospect 6-500(1 po G vai. vak., visą 
dieną sekmad.

lei turite parduoti ar išnuom 
tl pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje Skelbimą galite perduot 
telefonu VIrginia 7-6640

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
%

J
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MOŠŲ KOLONIJOSE
Los Angeles, Calif.

Komp, Br. Budriu no kūrinių 

koncertas

Komp. Broniaus Budriūno kū

: vyks š. m. rugpjūžio 8, 9, 10 ir 
' 11 dienomis Statler viešbutyje, 
Los Angeles. Suvažiavimo me- 

j nėjimą iš New Yorko atvyks tu, vieši didesni parengimai 
Lietuvos Laisvės Komiteto pir-

i mininkas Vaclovas Sidzikaus

CHICAGOJE
kas. Be to minėjime dalyvaus 
ir visa eilė žymių Kalifornijos 

rimų koncertas, kurį rengia valdžios pareigūnų. Po minėji- 
JAV LB Los Angeles apylinkė, 'mo rengiamas viename restora- 
įvyks š. m. vasario 2 d., šešta- ne lietuvių susitikimas su V. Si* 
dienj, 7:30 vai. Šv. Kazimiero dzikausku. Tiksli vieti bus pa- 
parapijos salėje, 2716 St. Geor- skelbta vėliau. Čia lietuviai ga- 
ge Str., Los Angeles 27, Calif. lės pasidalinti mintimi su šiuo 
Koncerto programą atliks so- žymiu lietuvių veikėju Lietuvos 
listė Helen Svvaggart, vilonče-; laisvinimo ir kitais klausimais.
lįst; s Algimantas Motiekaitis,; Kitos žinios

pats kompozitorius Bronius Bud
riūnas, pianistės Ruth Buell ir — Lietuvos Vyčių vietos kp. 

Al:ce Dotts, parapijos mišrus susirinkimas įvyks vasario 4 d. 
choras, moterų choras ir vyrų pirmadienį, 7:25 vai. vakare Šv. 
oktetas, vadovaujami Broniaus Kazimiero parapijos salėje. Šia- 
Budriūno. Programoje bus 20 me susirinkime, be kitų reikalų. 
Br. Budriūno kūrinių, kurių di-j ^us trumpai paminėta Lietuvos 
desnė dalis Los Angeles lietu- nepriklausomybės atgavimo šū
viams nėra nė karto girdėta. Į , Naktis. Kuopa pasiryžusi įtrauk 
šį koncertą apylinkės valdyba ti į vyčių eiles kiek galima di- 
kviečia nemažą skaičių kitatau- dėsnį skaičių lietuvių jaunimo, 
čių, amerikiečių ir vietinės spau ®e to planuojama suorganizuoti 
dos atstovus. sendraugių kuopą. Tam darbui

Bronius Budriūnas nesišalina: vadovauti apsiėmė kuopos vi- 
nė nuo visuomeninės veiklos: 1 cepirm- A. Skirius. Jaunųjų vy 
metus yra vadovavęs LB Bos
Angeles apylinkei, dalyvavęs ir 
dalyvauja įvairiose LB apylin
kės komisijose, aktyvus Kalifor 
nijos lietuvių respublikonų veik 
loję (vienas iš “Board of Gov- 
ernors”) ir kt. Vieši minėjimai 
ir didesni parengimai neapsiei
na be jo paramos ir talkos.

Tikimasi, kad Los Angeles ir 
apylinkės lietuviai tikrai gausiai 
susirinks į šią didžią šventę —
Broniaus Budriūno kūrinių kon 
certą — ir savo dalyvavimu pa
gerbs didelį ir žymų meninin-i

bus: rugpjūčio 9 d. — koncer
tas, rugpjūčio 10 d. — iškilmin
gi šokiai, rugpjūčio 11 d. — po
kylis ir Lietuvos Vyčių med'lic 
įteikimas per 1956 — 1957 me
tus daugiausia pasitarnavusiam 
Lietuvos laisvinimo darbe ame
rikiečiui. Suvažiavimui rengti 
pagrindiniame komitete (execu- 
tive committee) yra pirm. L. 
Valiukas, vicepirmininkai — 
Ed. Bartkus, A. Skirius ir J. Zi- 
chwic, sekretorės — Žibutė Ni
da Balsytė, Helen Nashlenas ir 
Lorraine Samolis, kasininkė A. 
Laurinaitis. Be to komitetan į- 
eina kuopos dvasios vadas kun 
dr. A. Bučmys. K. K

Hartford, Conn.
Žiemos pasilinksminimas

č*ų organizavimui vadovauja ki-} neapsileisdamas didiesiem?
tas kuopos vicepirm. J. Zich 
\vic, inžinierius, prieš metus at
sikėlęs gyventi į Kaliforniją iš 
New Yorko valstybės. Kovo 
mėnesio susirinkimą planuoja
ma šaukti Statler viešbutyje. 
Susirinkimo metu bus suteiktas 
pirmas ritualo laipsnis visiems 
vyčiams, kurie jo dar neturi. Ri
tualo komisijai šiais metais va
dovauja pats kuopos pirm. L 
Valiukas.

— Šokiai jaunimui ruošiami 
vasario 9 d., šeštadieni), 7 vai.

ką - kūrėją ir mielą kolonijos •'Yakare šv? Kazimiero parapijos 
i žemutinėje salėje. Šokius ruo-

Vasario 16 minėjimas
šia vyčių vietos kuopa.

— L. Vyčių 44 suvažiavimui

Alto vietos skyrius ruošia Va: rengti komisija sausio 16 d. 8 
sario 16 minėjimą š .m. vasario j vai. vakare turėjo pasitarimą 
23 d., šeštadienį, 7:45 vai. Pat-; pas komisijos narę Helen Nash- 
riotic salėje, 1816 So. Figueroa'j lenas. Aptarta visa eilė suvažia- 
Str., Los Angeles mieste. Į m:-’ vimo reikalų. Suvažiavimas į-

SALES futbolo pirmenybėse
Trečiasis salės futbolo sek

madienis praėjo be didesnių ne
tikėtumų ir I divizijoje lentelė 
nedaug tepasikeitė. Tik lietu
viai, iki šiol dalinęsi I vieta su 
Atlas komanda, sužaidė lygio
mis su Rams, prarado vieną 
tašką ir nukrito į antrą vietą. 
Tuo tarpu Atlas komanda už
sitikrino sau pirmavimą, nors 
ir tik su geroka laimės doza į- 
veikusi Norw. Amer. 3:1.

Lietuviai futbolininkai šį kar
tą vėl neparodė to, ko iš jų bu
tų galima laukti ir, lyginant su 
praėjusio sekmadienio rungty
nėmis prieš Vikings, buvo mato
mas žingsnis atgal. Nors gyni
mas su jo stipriausiais atsto
vais — V. Omilijonu ir J. Li- 
nartu — buvo neblogas, tačiau, 
puolimui rodant menką veržlu-

telės priekį iškilo Schvvaben, 
kuri iki šioliai kartu su Slovaks 
dalinosi I vieta.

I divizijos pirmoje vietoje sto 
vi Atlas su 6 taškais ir 5:1 įvar. 
čių santykiu, II — Liths, 5 tšk. 
ir 4:1 įv. sant., III — Wings, 
4 t. ir 6:4 įv. sarlt., IV — Vi-

Arabams nesą pavojaus 
iš komunizmo

Atskleis slaptus politikierių Lake Forest kolegijoje sek- 
darbus ' madien!. kalbėjo vienas iš vado

vaujančių arabų — Favez A. 
Kalėjime laikomas Claudc Sayegh, araby deiegatas prie

Murphy parašė knygą, kaip j!- Jungt Taut„. Jiaai tvirtino>
sai bendraudamas įsu gengste- 
riu Ant. Accardo surinkdavo 
kyšių politikieriams ir polici
ninkams iš viso iki $2,000 per 
mėnesį. Savo knygoje jis sako
si atskleisiąs nusikaltėlių var
dus ir duos daugelį inkriminuo
jančių nuotraukų. Knygą išlei
dęs jis dar nori pasilikti State- 
ville kalėjime, kur jam yra 
daug saugiau.

kad nėra komunizmo pavojaus 
arabams. Kritiškai atsiliepė 
apie Eisenhqwerio planą ginti 
Artimuosius Rytus nuo Rusi
jos. Esą, būtų geriau pirma įsu 
pačiais arabais pasitarti orga
nizuojant bet kokias jų gynimo 
priemones.

Dėl POVILO PETRO GINTAUTO 

mirties, reiškiame giliausia užuojauta žmonai 

Bronislavai, sūnums — Povilui ir Vytau

tui.

S. Mikulskis ir šeima

Trąšos iš žievės
I Armour Tarimų įstaigos į 

onn ei- x x i mokslininkai Chicagoje surado
200 Stipendiją studentams būdą kaip medžių žievę, kuri 

paprastai lentpjūvėse atliekaĮvairūs Europos, Artimųjų 
Rytų ir Pietų Amerikos kraš
tai siūlo net 200 stipendijų stu
dentams, norintiems gilintis į

Jau keleri metai, kai Hartfor- gamtamokslį, technikos moks- 
de įsteigtas Lietuvių Studentų lūs, humanitarines studijas ir 
Sąjungos skyrius. Jau keleris
kartus sutraukė nemažą skaičių 
žmonių į savo garsius “initium'' 
ar “finis semestri”. Vieną kar

skyriams, kaip New Yorkui ai 
Chicagai, surengė net studen
tų suvažiavimą.

Šis skyrius ir toliau nemano 
mažinti savo veiklos. Kas mė
nesį renkasi nariai susirinki-> būtų 
mams, kuriuose būna diskutuo
jami įvairūs klausimai, klauso
ma referatų ar numatomi atei
ties veiklos planai. Skyrius sa
vo tarpe turi ir iš kitų organi
zacijų narių, ir tik šiam sky
riui priklausančių.

Š. m. vasario 2 d. 7 vai. vak. 
lietuvių parapijos salėje (kam
pas Capito! Avė ir Broad Str.)
Liet. Stud. S-gos Hartfordo sky 
rius ruošia vakarą “Žiemos pa
silinksminimas’’. Bus progra
ma, kurią atliks patys studen
tai. Solo dainuos Aldona Stanai 
tytė ir Elzbieta Jankauskaitė, 
pianinu solo — Diana Papievy-

kitokių profesijų mokslus. Pra
šymams blankus galima gauti 
šioje įstaigoje: Institute of In
ternational Education, 116 S. 
Michigan, Chicago.

Atstatys Hyde Park
Chicagos meras ir Miesto ta

ryba remia planą, kad miesto 
dalis, vadinama Hyde Park, 

iš pagrindų atstatyta,
ypač pats centras. Numatomi 
nauji rūmai, puošnios parduo
tuvės, žalios vejelės. Planus 
sudarė viena New Yorko fir
ma.

Moterų orkestras
Chicagos Aviacijos Naujokų 

Ėmimo komisija kviečia mote
ris stoti įsavanbtėmis į jų dali
nius; tuo ypač susirūpinta, nes 
11 narių iš Waf dūdų orkestro 
jau baigė tarnybas ir reikia 
naujų .moterų griežikių į jų vie
tą- J < *

Stato tiltą
Pradedamas statyti naujas

nenaudojama, paversti žemei 
naudingomis trąšomis.

Naujasis Testamentas- 

Šventas Raštas
Vertė lietuvių <alBon JUOZAPAI 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys 
kūpąs Metropolitas. IV laida. Iš 
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte 
620 pusi. Kaina Jl.uO. Gaunama

“DRAUGZ” i
2334 So. Oaklev Avė.

Chicaoo 8, Illinois

Nėra įdomesnės knygos už kelionių 
aprašymus

VLADO RAMOJAUS

LENKTYNĖS SU ŠĖTONU
yra Lietuvos batalijono karo kelio 
aprašymai, labai noriai skaitomi ir 
jaunimo ir užaugusių.

Knyga papuošta modernišku dail. 
V. Virkau viršeliu, turi 292 pusi., 
kaina $3.00. Lietuviškos Knygos 
Klubo leidinys.

L'žsfJtymus Ir pinigus siuskite
2334 South Oakley Avenue 

Chicago 8, Illinois

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CAS1MIR 
MONUMENT CO
3914 Wcst lllth Street

Viena* bloką* nao kaytnių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste I

Telef. — CEdarcrest 3-6335

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0 WESTERN AVĖ. 1410 S0. 5Clh AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

Telefonai — GRevehilI 6-2345 arba 
TOsnhall 3-2109

te, deklamuos Maryte Plecka. . , .ii -n i i- tiltas ir pervaža Dearborn gat-tyte, ir Birute Empakeryte pa-: 1 .
skaitys savos kūrybos. Be to j vėje. Darbas kainuos apie 
čia išgirsime ir Hartfordo skau- $5,000,000.
čių chorelį, kuriam vadovauja'—--------------------- ------ --------
muz. Jurgis Petkaitis, buvęs šio ,,____ T.... _ -. ______

pirmininkas. ______ Į
yra koncertavęs net ir kituose į 
miestuose. Programą praves 
dabartinis šio skyriaus pirm. 
Eugenijus Užpurvis. Po progra
mos bus šokiai, grojant geram

būrelio Chorelis

kings, 4 tšk. ir 5:4 įv. sant. To- orkestrui, veiks ir bufetas
liau seka Rams, Wisla, Maroon, 
Norw. Amer., Hoosiers ir Olym 
pieš.

Sekantis sekmadienis lietu
vius suves.su paskutinės vietos 
savininkais, turinčiais tik 1 taš
ką — Olympics komanda, kuri 
rungtynėse prieš Maroons paro
dė visai neblogą žaidimą. Čia 
mūsiškiams, atrodo, reikės pa
sitempti, nes pralaimėjimas 
prieš paskutinę vietą turinčią 
komandą būtų nemalonus. Rung

Šio studentų skyriaus ruošia
mi vakarai visuomet sutraukda-

NUO UZSISENEJUSIU
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -

Tie. kurie kenčia :.uo SENU 
ATVIRŲ IR SKAL'DŽ. Ų" ŽAlDU 
naguti ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti nes Jų užsisenėjusios žaiždos 
niežėjimų ir skauJėjimą. senų atvi
ru ir skaudžių žaiždų uždėkite 
LEGULO Ointmcnt Jos gydymo 
ypatbyea palengvins Jusu skaudėjl- 

galėsite ramiai miegoti nak-mų IrVO daug publikos iŠ artimų ir t} Vartokite Jų tapgl nuo skau- 
'džių nudegimų. Ji taipgi pasalina tolimesnių miestų. Tad nenuo- nježėjimų ligos vadinamos psoria- 

stabu, kad ir ši kartą rengėjai bis. Taipgi pasalina peršėjimų ligos
... . , i „ v,rtln»n,n. jtTffl.ETE.H FOOT. 8U-

tikisi turėti daug svečių ne tik
iš arti, bet net ir iš labai toli
mų miestų. B

JOHN F. EUDFIK1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605 07 South Hermitage Avenue
Tel. YA 7-1741-2 ii LA 3-9851

4330 34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

mą, įvarčiams net progų daug . tynių pradžia 1:31 vai.; žaidžia- 
nebuvo. Buvo “sukombinuoti” I ma t°Je pačioje vietoje — Chi- 
tik keli švaresni smūgiai i prie-, ca8° Armory, 234 E. Chicago 
šininkų vartus, o šiaip ilgesnį i
laiką pasitenkinta betiksliu sviri 
dinio daužymu. Pavojingasis Li- 
bus, per dvejas rungtynes įmu
šęs daugiausia (3) įvarčių I di
vizijoje, šį kartą sužaidė taip 
pat vos patenkinamai.

J. Perkūną vartuose pavada
vęs J. Kaunas neturėjo daug 
darbo, nors tai buvo jam ir ko
mandai dėkingas ženklas, apsau 
gojęs mūsiškius nuo pralaimėji
mo. Puolime gražių praėjimų 
padarė ir jaunasis Gavėnia, ku- į 
ris savo apgalvotu žaidimu pra-1 
lenkė daugiau patyrimo turintį ' 
Martinkų.

I divizijos susitikimo pasek
mės: Lietuviai — Rams 0:0, O- 
lympics -- Maroons 2:2, Hoo- 
siers Wings 2:2, Vikingu — 
Wish 3:2, Atlas Norw. Ame
rica ns 3:1.

"Major” divizijoje: Hansa 
SI. ivaks 1:0, Sehwaben — Lions 
1:1, Eagles — Necaxa 1:1, Spar 
ta — Hakoah 2:0, Fortūna — 
Falcons 1:0. Čia stigmeną pa
darė Hansa, įveikusi pirmoje 
vietoje stovėjusią Slovaks ko
mandą. Dabartiniu metu j len-

Avenuc
Pabaigai — mažutis primi

nimas lietuvių pub’isai labiau 
susidomėti šiomis pirmenybė
mis, nes kiekvienas varžybose 
dalyvaujantis klubas yra įparei
gotas išplatinti tam tikrą bilc- 
tų skaičių. Todėl, pirkdami bi- 
letus nuo mūsų futbolininkų, 
jiems padėsime atlikti ir šią ad
ministracinę prievolę.

Edv. šulaitis

SOPHIE B ARGUS 
RADIO PROGRAMA

Iš WGES stoties — Banga 1*90 
PIRMADIENNIO vaje nuo 7—Iv 
NUO P1RMAD. IKI PENKTAD. 

8:45 Iki 9:30 vai. ryte 
flESTAD. 8:30ikt 9:30 ryte

nr.KMAn. 8:30 --4:30 ▼. r. U stoties 
WOPA — 14®O kU.

7159 SO. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29, III. UEmlock 4-241*

vadinamos ATHLETE.S POOT, su 
stabdo džiovinimą, odos ir perplyšimų 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 

. džlūstančioH suskilsios odos dcdlr- 
E. [vintų, odos išbėrimų ir t t taipgi
__  įtinkama vartoti vaikučiams, kada

pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduolė nuo iš- 
elrUnlų odos Ilgų. Le
gulo Olntment yra 
parduodam* po 75 
ot. *1.16, Ir *«.»«.
Pirkite vaistinėse Chl 
sagoj Ir apylinkėse—
IfUvraukee, Wlse..G* 
ry.Ind.lrDetrolt, Ml- 
ohtgan arba raėykl- 
te Ir atsiųskite Mo
ti *7 order I

A. A.
PETRAS NAVICKAS

Gyveno 6640 S. Tultnan Avė.
Mirė sausio 21 d., 1957 m., 

10:30 vai. ryto, sulaukęs pusės 
amžiaus. Gimė Lietuvoje; kilo 
iš .Lazdijų apskr., Rudaminos 
parap., Bulakavo dvaro.

Amerikoje išgyveno 7 m. 
l’asiliffo dideliame nuliūdi

me žmona Adelė (Birgelytė), 
3 dukterys: Birutė Senferas,
žentas Stasys, J m atė ir Dalia. 
3 broliai: Ignas, Vacius, gyve
nų Hamilton, Kanadoje, ir 
Juozapas ir jų šeimos, 2 sese
rys: Marija ir Antosė ir jų šei
mos, gyvenančios Toronto, Ka
nadoje, kiti giminės, draugai 
Ir pažjstamt. Lietuvoje liko 
brolis Vincas ir sesuo Monika 
ir jų šeimos.

Priklausė šv. Vardo D-jai.
Kūnas pašarvotus Mažeika 

Evans koplyčioje, 68 45 South 
VVestern Avė:

Laidotuvės jvyks penktadie
ni, siiusio 25 d., iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas j 
švenč. Panelės Gimimo parap. 
bažnyčią, kurioje Įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas J šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, dukterys Ir 
žentas.

LIŪDĖSlO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8845 8o. Westera Ava. Aly CondltJoned koplyRa 
REpobUė 7-8600 — 7-8001 Automobiliam* viste

Tiems, kurie gyvena kltoee miesto dalyse; g-—1— 
koplyčių arčiau Jūsų namų.

GUŽAUSKŲ
LEGULO, Department D., 

5618 W. Eddy St, Chicago 84, III.

MTVERLY HILIJ4 GftUNYOA, 
Jarlaoaloa gėlės dėl vestuvių, banke 
tų, laidotuvių ir kitų papuoėlmų.

•448 WKHT ė*IUD NTREKTT 
TeL PRoapeot 8-0833 tr PB 8-O83*

I^iidotuvii.i
žcika-Evuns.
8600.

direktorius Ma- 
Tel. REpublic 7-

įsigykite originalų uostymo lobyną dabar!

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- ^e8 turime koplyčias’
vimas dieną ir nak- JGj visose Chicagos ir

I tį, Reikale šaukite fi R°8elan(io dalyse ir'
I utus. tuojau patarnaujame1

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

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

PETRAS P. GURSKIS
659 Wefit 18th STREEET Tel. SEeley 3-57 U

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. Y Artis 7-1911

l/2% PADIDINA

DIVIDENDĄ

CRANESAVINGS
2555 WEST 47th STREET LA/ayėtte 8-1088

B. R. Pietldeivlcz, prez.; E. R. Pletkiewlcz, aelur. tr ndvokatėė
Mokame aukštus <11% įdėmius. Keičiame čekius. Parduodame Ir perkame 

'alMljbčs lamus. Taujij tojams patams t Intai nemokamai.

Pradekite taupyti atidarydami suskaitė šiandien. Apdrausta Iki SIO.OOO.

Darbo valandų*: plrmad. ir ketvirtai, nuo 9 Iki 8 vai. vakaro; 

antr. ir penk. 9 iki 6; treč. uždaryta, o MR. auo 9 iki vidurdiėnio.

Kuo. Dr. J. Vaitkevičius, MIC

GYVOJI DVASIA
KETURI TOMAI 

Mųstyuial Idektlenjil metų dienai 

Kietai įrišti, viso 2299 pust 

Kalbą žiurėjo poetas Jonas Aistis

Religine Enciklopedia Lietuvių Kalba
Imant kartu visus 4 tomus kainuoja tik 16 dol. Atskiro* 

knygos kaina 5 dol. Užsakymus siųskite: 

“DRAUGAS”, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, UL

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, UI. Tel. OLympic 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpublic 7-1213

2314 W. 23rd PLACE VIrginia 7-6672

VtMCE FUNERAL HOME
1424 8. &Oth AVĖ. OLympic 2 5245 ir T0wnkall 3-9687

suves.su


t
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X Siuntinių į Lietuvą ir i 
Sovietų Sąjungos teritorijas' 
siuntimas nuo vasario pradžios 
bus pertvarkytas. Sovietų Są
jungos įstaiga “Inturist” yra 
suteikusi kelioms pasirinktoms 
amerikiečių kompanijoms (pvz. j 
Central Parcel Service Chica- 
goję, Parcel to Russia Brook- 
lyne ir kit.) teisę siųsti siunti 
nius ir rinkti muitus bei kitus 
mokesčiu,? už juos. Kaikurios 
‘Inturisto” patikėtos kompani
jos buvo leidusio3 atsidaryti 
mažesnėms siuntinių siuntimo

X Reil. L. šimutis sekmadie
nį grįžo iš ligoninė?, kur jis bu
vo nuvežtas po nelaimingo at
sitikimo gatvėje. Patikrinus . 
sveikatą, sulaužymų nerasta.
Dėl sutrenkimo keletą dienų
ilsėsis namuose. i • * • . - , . ,istaigoms-agenturoms, kurių ke- 

X Į televizijos programą lėtas yra ir lietuvių tvarkomos.'

naujiems lietuviškiems talen- Dabar daugelis pei-siuntimo 
tams, atrodo, susidarys gali- agentūrų, kurios neturi tiesio- 
mybės patekti. Sekmadienį įvy- ginio “Inturisto” leidimo, iš 
kusiame koncerte Marijos Aug- savo centrų yra gavusios pra- 
tesniojoje mokykloje jau buvo nešimus, kad nuo vasario 1 die- 
atrinkti keturi laimėtojai, bet nos nebebus kompetentingos 
to dar neužtenka. Prašome priimti daiktus ir drabužius 
nauju? mėgėjus daininkus, šo-' persiuntimui į Sovietų Sąjun- 
kėjus ir kitus registruotis į gą-
pratęsiamą konkursą Reikia 
užsiregistruoti paštu, adresuo
jant: Miss Helen G. Jerry, Im- 
migrants’ Protective League,

INAUGURACIJOS PARADAS

Pagrindinis vaizdas inauguracijos parado Pennsvlvanin ave. Einama nuo kapitelio Į Baltuosius rumus

Slapta seka jaunus 
nusikaltėlius

$2.000,000 nuostolių 
gaisre

Sėkmingesnei kovai prieš ne- Ties 94 gatve ir Calumet upe 
pilnamečių jaunuolių nusikalti-! esantieji grūdų elevatoriai nak- 
mus, Chicagoje yra suorgani- čia į antradienį užsidegė įr liep
snota slapta žvalgyba, kuri se- snos greit apėmė grūdų atsar- 
ka tokių gaujų veikimą. Ta gas, kur buvo apie 2,000,000 
žvalgyba susidarė iš privačios bušelių kviečių ir kukurūzų, 
iniciatyvos — viena jaunimo J Spėjama, kad
organizacija
vyru, kurių pavardė? neskelbia-i gesinti buvo suvažiavę daugiau 
mos. Tie agentai isimaišė į ke- mašinų kaip bet kada nėr pa

skutinius 23 metus. Veikė 59 
vandens siurbliai ir 2 ugniage
sių laivai. Apie 10,000 žiūrovų 
buvo suėję stebėti gaisro. Gais
ro pašvaistė matėsi už 14 my
lių.

----- , ----- nuosto’ių pada-
pasiuntė savo du ryta apie $2,000,000. ’.aisro

tarias jaunų nusikaltėlių gau
jas, kurias sudaro nepilname
čiai tarp 14 ir 19 metų am
žiaus. Tos gaujos susidaro iš 
25—65 jaunuolių. Tie agentai 
sumažino nusikaltimų skaičių, 
prikalbėjo eilę jaunuolių, me
tusių mokyklą grįžti į pamo
kas, kaikuriems valkataujan-

(TNS)

X Tėvų Saleziečių sodyboje

prie Cedar Lake, Ind., sausio
mėn. 31 d. minima pirmoji šv.

cao o r. . Jono Bosko, saleziečių įkūrėjo,608 S. Dearborn str., Chicago .K T„ o J • - - švente.5, III. Susidarius

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

Tą dieną saleziečiai 
reikiamam kviečia pas juos atsilankyti vt- 

skaiciui atvyks specialiai pa- gus Chicagos ir apyiįnkių liet. 
siųsti žmonės iš televizijos pro- apijų gerb. dvasios vadus, 
gramos organizatorių ir atrinks t-yus Marijonus ir tėvus Jėzui- 
kentestantus, kurie galės daly- tU3 dalyvauti pietuose beita 
vauti televizijos -----------programoje. a susįpažinti su jau baig- 
Užsmegistravusiems bus pra-, taįg statyti jaUnuomenėssto- 
nešta kada ir kur reikės patik-1 savaitgalio reko-
rinimui nuvykti. i lekcijų įr ateinantį rudenį ati-

X Donatas Januta, trečia- • daromais gimnazijos pastatais, 
mėtis Lindblom augšt. mokyk-1
los mokinys, aktyviai dalyvau
ja tes mokyklos ledo sportinin
kų klube. Chicago Tribūnoj 
sporto skyriuje sausio 19 d. 
buvo įdėta lenktyniaujančio 
Donato nuotrauka, pažymint, 
jog sausio 18 d. jis Chicagos 
augšt. mokyklų rungtynėse lai
mėjo pirmą vietą 660 jardų 
čiuožime. Jo individualus lai
mėjimas ir dalyvavimas 1 my
lios estafetėj nulėmė Lindblom 
mokyklai pirmosios vietos ju
morų klasėje laimėjimą. Tokio
se mokyklų varžybose Dona
tas ir pernai buvo laimėjęs pir
mųjų prizą.

X Rigoletto operos kvieti
mas yra puiki dovana savo ar
timiesiems bei pažįstamiems. 
Jau yra išpirkta 637 kvietimai.

— Eglutės skaitytojams.

“Eglutės”, gražiojo vaikučių 
laikraštėlio, sausio numeris iš
eis kiek pavėluotai; kitus nu
merius tikimasi išleisti laiku. 
Jūsų pagalba daug padės “Eg
lutei” “žaliuoti”. Tai labai pra
šome atnaujinti prenumeratą. 
Be to, norime pranešti, kad 
nuo šių metų kovo mėn. 1 die
nos “Eglutės” metinė prenu
merata bus jau $4 metams. 
Tad kviečiame jus atnaujinti ją 
dar sena kaina ir kitus para
ginti tai padaryti bei naujus 
skaitytojus surasti iki kovo 
mėn. 1 dienos. Dabar “Eglu-

Jie gaunami pas platintojus; tgs” prenumerata — $3, nuo 
įprastose vietose. Iš tolimesnių! kovo 1 d. — $4. Užsakymus 
vietovių kvietimus galima už-j įeį atnaujinimus siųsti: Eglutė,

X Lituanicos 

tuvių futbolo
Chicagos Lie-

sisakyti ir raštu, prisiunčiant 
piniginį orderį šiuo adresu: 
Chicagos Lietuvių Vyrų choras, 
2524 W. 69 St., Chicago 29, III. 
Už kvietimus reikia mokėti 5, 
4, 3 ar 2 dol.

X Iš Lietuvos atėjo laiškas 
iš vieno kunigo, kuris prašo 
naujai išleisto brevioriaus. Už 
tai atlaikytų šv. mišias. Jeigu 
kas galėtų šiame reikale padė
ti, prašome kreiptis adresu:

komanda praei- Franciscan Fathers, 75 Rolls 
tais metais tapo I-mos divizi- Ave f St Catherins, Ont., Ca- 
jos meisteriu. Visi klubo žaidė- nada
jai iš divizijos vadovybės gau
na meisterystei atžymėti me
dalius, kurie bus įteikti sausio 
26 d. 7 vai. vak. Vyčių salėje. 
Ta proga numatoma vakarienė 
ir pasilinksminimas. Malonu, 
kad lietuvių jaunimas sportu 
gražiai kelia lietuvių vardą. 
Žiemos metu futbolo rungtynės 
vyksta salėje, kurias stebi apie 
2,000 žiūrovų, daugiausia ame
rikiečių. Lietuviai šiose pirme
nybėse taip pat pirmauja.

X Marijos Augšt. Mokyklos

X Lietuvių auka vengrams. 

Kuppenheimer įstaigoje dirban
tieji lietuviai. vengrų reikalams 
suaukojo $60 ir pasiuntė jų 
centralinėms įstaigoms. Br. 
Jon., rinkusio aukas, var_.i bu
vo gauta Chicagos mero R Da- 
ley padėka.

X Kun. Sabaliauskas, sale
zietis, už dalį surinktų aukų 
liet. Saleziečių gimnazijai Care 
paketėliams, pasiuntė rūbų, 
vaistų ir berivijorių į Lietuvą

Immaculate Conception Con- 
vent, R.F.D. 2, Putnam, Conn.

— Elzbieta Gustaitienė-Kubi- 

liūtė, kaip rašoma laiške iš Lie
tuvos, mirė 1956 m. gruodžio 29 
d. Palaidota S. Kalvarijos kapi
nėse. Elzbietos Gustaitienės 
trys vaikai gyvena Amerikoje: 
Giri Žana Gastaitytė-Krlivickienė 
(Wa?hington, D. C.), Kazimie
ra Janina Gustaitytė-Jonynienė 
(New Yorke, N. Y.), Algirdas 
Gustaitis (Los Angeles, Calif.). 
Elzbieta Kubiliūtė - Gusta itienė 
gimė Suvalkijoj 1876 mt. gegu
žės .mėn, 8 d. Spaudos draudimo 
laikais platino caro rusų uždrau 
stą lietuvišką spaudą. Mokėjo 
šimtus lietuviškų dainų, kurių 
dalį išleido Gr. Guistaitytė-Kri- 
vickienė “Dainos”. Elzbieta Gu- 
staitienė, kaip ir jos vyras My
kolas, buvo karšta lietuvė pat
riotė. Jos vyras Mykolas Gus
taitis mirė Lietuvoje pirmosios 
bolševikų okupacijos metu.

VOKIETIJOJE

Motinų klubas rengia žaidimui saleziečiams kunigams ir bro- 
vakarą sausio 27 dieną 2:30i liukams> daliai « paliegu-
val. po pietų, 67 ir Califomia 
Ave. Charles Alexander, 3303 
So. Union Ave., komisijos pir
mininkė, kviečia visus atsilan
kyti. Bus daug ir gražių dova
nų bei užkandžių. James Leo- 
nard, 6632 So. Artesian Ave., 
yra klubo pirmininkė.

Stevensonas ligoninėje
Kai prezidentas Eisenhovve-

tiems jaunuoliams rasti darbai, i r^s atliko inauguracijos iškil
mes, jo konkurentas rinkimuo- 

18 jaunuolių užpuolė 1 se Adlai Stevenson praleido 
moterį dieną Passavant ligoninėje, kur

Aštuoniolika juanuolių, 12-16 buvo P^ikrinta sveikata.
metų, grįždami iš Montefiore kuri rasta Sera-

reiškė Lietuvai daug simpatijų.
Ambasadorius Solca-Camerinis 
ta proga pranešė, kad išdavoje 
memorandum, kun.-V. Mincevi
čiaus įteikto Vliko vardu Lietu-

r________ r_____  _ _______vos pasų reikalu, kuriame buvo ^aus m°teri Adelaidą Salgado.
m. 55 numeryje — visi laiškai I prašoma tokį pat traktavimą 1 Apdraskė jos drabužius ir at
rašyti iš Kauno, vadinasi, tuo Į taikyti ir mūsų bendros nelai- Autobuso šoferis tuo-
kartu jų agentas buvo nuvykęs mės draugams latviams bei es- ^au l3Ustoj°, o du detektyvai, tėgėliams. CARE įstaiga prašo

Gaunamas žinias, jog tokie 
laiškai rašomi pagal užsakymą, 
labai akivaizdžiai patvirtina ir 
pats laikrašpalaikis. Pvz. 1956

į Kauną; Nr. 56 — visos foto
grafijos iš Vilniaus, taigi, agen
tas pasitenkino pasisukinėjęs pasų pripažinimą, kaip ir lietu-
savame mieste Kitą kartą gal vlu pasų. Tikimasi greitu laiku
išvažiuos kur į provinciją tokį pat pripažinimą euteik-

. ................... siant ir latviams.Musų gautomis žiniomis, ir to
AUSTRALIJOJEliau bolševikiniai Michailovo ko 

miteto agentai gyvenantiems 
Vokietijoje lietuviams siuntinė
ja savo propagandinę literatū
rą ne tiesiai iš Berlyno ar iš Ry
tinės zonos, beŲiš įvairių vieto
vių Vak. Vokietijoje, ne kartą 
siuntėjais atžymėdami pačius 
lietuvius ,arba išsiunčiamose vie
tovėse užrašydami ten negyve
nančių tikras lietuvių ar išsi
galvotas pavardes. (E) r

— Kun. K. Veselauskas iš 

Italijos persikėlė į Vokietiją, į 
vokišką parapiją (Rechtmeh- 
ring) Muencheno apylinkėje.

— Vlikui švenčių proga- visa 
eilė vokiečių oficialių įstaigų pa 
reigūnų atsiuntė savo sveikini
mus. Jų tarpe visa eilė užsienių 
reikalų ministerijos pareigūnų, 
fed. parlamento narių. URT pa

Sočiai Adjustment mokyklos, 
autobuse užpuolė 23 m. am-

$50,000 vengrams
čikagiečiai per CARE įstai

gą paaukojo vengrams apie 
$50,000, kad už tą sumą būtų 
nusiųsta maisto siuntinių pa-

tams, Italijos vyriausybė jau Pamat? autobusą sustojant ne 
suteikė estams tokį jų tautinių (vietoje, tuojau prisistatė, su

laikė jaunuolius, kol atvyko 
daugiau policijos. Iš jų 14 iš
tardžius atiduoti tėvams, o ke-
turi — vadovaujantieji 
dariai — sulaikyti.

$100,000 žmogžudžių 
suradėjams

Iš viso čikagiečiai pažadėjo 
net apie $100.000 atlyginimo 
tam, kas suseks žudikus, kurie 
1955 m. spalio mėnesį nužudė

antrasis tris berniukus šiaurinėje Chica- 
got? dalyje. Žudikai uoliai tebe- 
jieškomi, bet dar tikrų pėdsa
kų nėra susekta.

pikta-

— Andrius Bagdonavičius,

10 m. amžiaus, žuvo Sydnejuje 
auto katastrofoj. Buvo labai 
gabus mokinys.

— Vytautas Reimeris, 17 m. 
amžiaus, staiga mirė. Buvo 
technikos mokykloj
mokinys. Gyveno Melbourne. 
Ten pat mirė < *na Dargienė, 

į 72 m. amžiaus.
— K. Simutis, 40 m. am 

žiaus, nusižudė Sydnejuje. Prie
žastis nežinoma. Lietuvoj pali
ko žmoną, su kuria susirašinė
jo.

ARGENTINOJE
— Misionierius Jonas Bruži- 

kas, S. J., dar vis randasi Rosa 
rio mieste. Jis gydomas iš nu
garkaulio iškrypimo. Buvo ma-

siuntė sveikinimo telegram? j noma daryti operaciją, bet pa 
Adenaueriui jo 81 m. gimimo 
dienos proga.

Išplėšė 150 seifų dėžučių
Hamilton Savings and Loan 

bendrovės patalpose, esančiose 
2159 W. 18 str., Chicago je, plė- 

i šikai įsilaužė į seifų skyrių ir 
apiplėšė 150 dėžučių, kur įvai- 

1 rūs žmonės laikė savo brange- 
' nytes. Plėšikai acetileno lieps
na išdegino skylę plieno dury
se ir įėjo į seifų skyrių. Mano
ma, kad jie pagrobė apie $250,-

neužmiršti ir kitų pabėgėlių, 
kurie taipgi reikalingi šalpos.

Širdies ataka vairuojant
Samuelis Kramer, 55 m. am

žiaus, gyvenąs 1478 W. Far- 
well, pirmadienį bevažiuodamas 
mašina gavo širdies ataką ir 
mirė. Jisai susmuko ant vairo 
ir tada mašina atsidaužė į stul
pą ir sustojo.

Naujas ugniagesių vadas
Chicagos ugniagesių vadu 

skiriamas Robert J; Quinn, 51 
m. amžiaus. Jis pasitraukusio 
ugniagesių vado Mullaney vie
tą užims nuo vasario 1 d.

Stebėjo inauguraciją 
televizijoje

Daugelis Chicagos mokslei
vių stebėjo prezidento inaugu
racijos iškilmes per tele\ -z. ją. 
Įspūdis visiem? buvo didelis.

ITALIJOJ
— Kun. V. Mincevičius turė

jo Lietuvos reikalais pasikalbė
jimą su visa eile Italijos Užsie
nio reikalų ministerijos parei
gūnais ir su tos ministerijos 
viceministeriu Folchiu. Visi pa-

— Už sugiįžimą j tėvynę laik 
raštuko numeryje vienas ar ke
li laiškai ar pareiškimai, ku
riais Lietuvoje gyveną žmonės

X Tėvų Marijonų rėmėjų 2rk™fla ““‘“J* gyvenantį vy-|
rą, brolį, seserį ar vaikus “grįz ro regionalinis direktorius A. 
ti namo, pas savuosius’’. Dai-! Berger pranešė, kad Chicago-

siems, grįžusiems iš Sibiro.

OCH-CHChJHDHSHCHCKHSOCH

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas ’ Lietuviš
kai angliškas žodynas Parašytas 

, i H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333
vartojus naujoviškos vokiškos 0G0. Plėšimą atliko esant įstai-ĮpJ. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Joi/frinSo r, Ga.nama “Drauge ’, 2JL4 South

lakley Ave., Chicago 8. JL 
vOOTKKVOOOOOOOOOOOOCK. oooooo-

elektrinės mašinos “Codacron 
masažus kasdien' gerėja ir ti
kimasi, kad tėvas J. Bružikas, 
iš tos ligos, kurį jau 8 metus jį 
kankina, galutinai pasveiks. 
Jis yra apsigyvenęs pas TT. 
Marijonus, Avenida Rosario 
1850, Rosario Prov. Santa Fe,; 
Argentina

gai uždarytai savaitgaly.

LIETUVIŠKU STUDIJŲ 
INSTITUTAS

— Išlaikomas —

MALDAKNYGE

»♦

CHICAGOS ŽINIOS
Nuo 1939 kainos 

pakilo 106%
JAV Darbo Statistikos biu-

MOKSLINIŲ STUDIJŲ KLUBO 
SEMESTRO TEMA: 

i MODERNIŠKŲ KULTŪROS AP

RAIŠKŲ VERTINIMAS

Penktadienį, sausio 25 dieną

Vilniaus Aušros Vartų mokyk
loje (virš bažnyčios), 2325 W. 
23rd Place (šalia “Draugo”) 
muzikas Leonardas Šimutis Jr. 
skaito paskaitą tema: Nuo sim
fonijos iki džazo. Paskaita bus

Kuri* poruoto 

Kun. P. Kirvelaitis 

Kaina: $1.50 ir $-o.50

Cfaakymne arti-cinioltlt#
DRAUGAS

2334 South Oakley Avenue 

CHICAGO 8. ILL.

niausiai šalia laiško teksto esti 
įdėta ir kviečiančiojo asmens fo 
tografija. Mėginama sudaryti

je nuo 1939 metų įvairios pir
kinių kainos pakilo net 
106'<0%. Visose JAV per tą

skyrius, Cicero, III., rengta me
tinę vakarienę sausio 27 d., 
sekmadienį, 6 vai. vak., Cicero 
parapijos salėje. Visi kviečiami 
dalyvauti.

X Irene Bockus, gyvenanti
X Žum. St. Pieža šiuo metu 3126 So. Lowe ave., yra vice- 

demonstruoja savo kelionių f ii- Į Prezidentė baigiančiųjų klasė- 
mus kitataučiams, tačiau Tėvų Je Knglewood vakarinėje mo- 
Marijonų Bridgeporto skyriui tykioje.
mielai sutiko parodyti per va-i X. Stase (Kielaitė) Lr Jonas 
karienę kovo 3 d. Stasys ke- žinomi aktoriai, susi-
liavo po Graikiją, Austriją, į laukė pirmgimio sūnaus. 
Vengriją, Italiją , Šveicariją, i x Lietuvių Dantų gydytojų 

Vakarienė bus Šv. Jurgio par.' sąjunga rengia didelį vakarą- 
salčje. I maskaradą kovo 2 d.

X Ar girdėjote, kad šį šešta
dienį, sausio 26 d., Čikagos 
Akademikai Skautai visus 
kviečia į liksmą suhatvakarį? 
Kur? — Lietuvių Auditorijon. 
Kas gros? — Ogi kas kitas, jei 
ne B.. Pakšto kapela. Kas žada 
tenai dalyvauti? — Visi Čika
gos lietuviai, mėgstą linksmus 
šokius.

$5,415.800 žiukilig
degintuvui

Chicagos miestas pasirašė 
sutartį su Charles B. Johmson 
firma, kad ji pastatytų naują 
atmatų ir šiukšlių degintuvą 
ties 103 gatve ir Doty, netoli 
Calumet ežero. Tas degintuvas 
kainuos $5,415,800.

įspūdis lyg tai būtų savaimingi laikotarpį kainos pakilo ma- 
pačių žmonių sugalvoti prašy- žįau _ 98.3%. Tačiau algos 
mai, kuria:,? kviečiama artimie- pakilo žymiai daugiau, kaip 
ji grįžti į tėvynę. Tačiau iš tik- kainos, tai gyventojų gerbūvis
ro taip nėra. Paskiausiu metu 
mus vėl pakartotinai pas ekė iš 
Lietuvos tikros žinios, kaip vi
si tie laiškai išgaunami prievar! 
tos keliu. Paprastai atvyksta iš
Vilniaus ten įsteigto komiteto1 */c‘
“Už sugrįžimą į tėvynę” sky-Į Dabarties ir praeities 
riaus agentas, pasiūlo parašyti vaizdai

padidėjo. Darbų Chicagos apy
linkėje per 1956 metus padi
dėjo 1.5%. Atlyginimai nuo 

iki 1955 metų paaugo

laišką, jis pats, atsivežęs foto 
aparatą, padaro nuotrauką — 
ir paskum viskas patenka į laik 
raštį. Tokiam atsilankius, retas 
kas teįstengia pasakyti, jog ne
norėtų, kad gimines negrįžtų 
Bet žinoma atvejų, kur žmonės 
vis dėlto atsisakė rašyti per laik 
raštį laiškus ir leistis tam tiks
lui fotografuotis.

Šios savaitės pradžioje teat
rai Today (Madison ties Dear
born) rodo spalvotą filmą pa
triotine tema, kur dabarties 
JAV gražieji vaizdai pinami su 
praeities istoriniais įvykiais. 
Šalia to — turtinga politinių 
naujienų, sporto, madų apžval
ga

Dar nemažins traukinių 
į Aurorą

Auroros-Elgin geležinkelio 
linija pradėjo naujus pasitari
mus su Illinoį? Komercijos ko
misija ir atidėjo savo planuotą’ iliuostruojama 
traukinių sumažinimą tuo ruo-! niais. 
žu.

1,200,000 lapų pabaudoms
Chicagos policija užsakė 

1,200,000 naujų lapų rašyti pa
baudoms už susisiekimo ir par- 
kinimo taisyklių .aužymą.

muzikos kūri-

Paekaitos pradžia 7 vai. 30 
min., nesivėlinant.

Visi, besid.. mintie ji dvasinių 
mokslų pažanga, kviečiami da
lyvauti.

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijor 
rinkinys. Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge"’, 2334 So. Oakley Ave., 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kaina 
kietais viršeliais $2.
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UŽ LIETUVOS
LAISVI KOVOT
dar nepervėlu. Agituot ir 
reikalaut, kad maskoliai 
kraustytus lauk iš Lietuvos 
—tai visų gerų lietuvių pa 
reiga.

Rašant laiškus visad var
tokite antikomunistinius vo 
kus.

40 Įvairių vokų $1.00

Užsakymus lr pinigus siūs 
kitę:

D k A UGA S
23S4 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, Illinois
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D C M E 8 I O i

BOKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

Įstodami į Liet. Knygų Klubą ii 
įmokėdami 5 dc; metinio mokesčio 
mes įgaliname p,-r 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 Ave., 

Chicago 8, Illinois


