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KUBIETIS VĖL DUOS PAMOKA SOVIETAMS
Dar neaišku, kaip ilgai Jungtinių Tautų

kariai stovės Egipto teritorijoje
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose
JUNGTINES TAUTOS. — Kai beveik po maratoninių posė

džių diplomatai skirstėsi švenčių pertraukos, didysis kalbėtojas už 
žmoniškumą ir jo gynėjas — Kubos delegatas dr. Emilio Nunez - 
Portuondo — pareiškė, kad sugrįžęs jis jieškos būdų nubausti So
vietų Sąjungą ir Vengriją už tarptautinės organizacijos neklau
symą.

Jungtinių Tautų generalinė j —
asamblėja visa eilę rezoliucijų są, savo laiku paskyrusį milionus
yra ne tik kvietusi Sovietų Są-1 
jungą atitraukti savo kariuome
nę iš Vengrijos, bet už tai ir ją 
pasmerkusi. Taip pat Sovietų Są
junga ir komunistinė Vengrijos 
vyriausybė yra pasmerkta ir už 
tai, kad nesutiko įsileisti nei JT 
Gen. Sekretoriaus, nei tos orga
nizacijos stebėtojų, kad jie pas
kui praneštų JT generalinei 
asamblėjai, ką jie tenai vietoje 
patyrę.

Svarsto, kų daryti

Tuo tarpu, kai Kubos atstovas 
jieškojo delegatų tarpe pritari
mo ir paramos savo naujai nu- Pavergtu jų pasiūlymas 
matytai rezoliucijai, iš kitos pu- j e? < J ‘ r /
sės buvo kalbama, kad JAV de- j Pavergtosios Europos Tautos,1 
legacija lygiagrečiai nešiojosi 
mintį pasiūlyti pakeitimų ir J.
Tautų Chartoje. JAV manymu,
Chartą būtų reikalinga pakeisti 
ta prasme, kad kiekvienas narys,
jei jis nori organizacijoje būti, į laiške, atsapusdintame The New 
turi pasižadėti, kad jis sutinka York Times.
įsileisti JT Gen. Sekretorių kiek
vienu momentu.

Dar nebuvo žinoma, kada JAV 
šį savo pasiūlymą Asamblėjai 
įneš, bet jau tikras dalykas, jog 
tokiu atveju būtų nemažai ginčo, 
nes suprantama, jog sovietinis 
blokas stosis piestu, o gal ir neu
tralieji juos rems. •

Kaip ten bebūtų, kaip Kubos, 
taip ir JAV planas siekia sumur
dyti sovietinį bloką už tai, kad 
jis nepaiso JT rezoliucijų. Nusi
vylimas JT nepajėgumu Vengri
jos įvykių atžvilgiu dar labiau 
ryškėja, turint prieš akis faktus 
apie visišką britų ir prancūzų pa
sitraukimą iš Egipto, į kurį jie 
įsiveržė prieš astuonias savaites.

Agresija Egipte ir Vengrijoje 
prasidėjo beveik lygiagrečiai, bet | 
nevienodai prieš ją veikė Jung-1 
tinės Tautos ir užtat nevienodas 
jų rezoliucijų likimas. Britai su 
prancūzais ir Izraelis pakluso, o 
Sovietų Sąjunga su Vengrijos ko 
munistais ne. Į Vid. Rytus buvo 
pasiųsta JT kariuomenė, o į Ven
griją ne. Dar neaišku, kaip ilgai 
JT kariai sto vės Egipte, bet Ven-
grija tuo tarpu ne tik JT stebė- , , . _ .
tojų, bet ir Gen. Sekretoriaus ne- Vasario mefieSĮ

ir .usitikti siūlo... Ro- 14 0(X) vyrų,

Sovietai dūmus pučia 'vashingtonas, gr. 2&
r JAV krašto apsaugos departa-

Kad Jungtinės Tautos ko nors mentas vakar nukirto mėnesinę 
imsis, tai aišku, tik, kas iš to iš- naujokų kvotą. Vasario mėnesį 
eis, tai parodys ateitis. Tūlas juo bus pašaukta 14,000 vyrų į armi- 
kiasi, kad Jungtinės Tautos nei ją. Paskutiniais keturiais mėne 
Vengrijos nepašalins, nei Sovie
tų Sąjugai kokių ners sankcijų ta. 
nepritaikys...

O Sovietų Sąjuga, vieton pa
klusti ir leisti stebėtojams nu
vykti į Vengriją, Jungtinėse Tau

KALENDORIUS
Gruodžio 29 d.: šv. Tomas kan 

terburtietis; lietuviški: Links- 
tose naujus dūmus pučia. Įnešė į i muolis ir Gajutė.
darbotvarkę, kad Jungtinių Tau 
tų gcenralinės asamblėjos pilna
tis be eilės imtų svarstyti jos 
skundą prieš JAV, kad šios „ki
šasi į Sovietų Sąjungos liaudies 
respublikų vidaus reikalus“. So
vietai nori tuo nukreipti pasaulio 
dėmesį nuo savęs ir neva įrodyti,
kaip JAV , maišo vandenis“ Ven- • Sovietai ištraukė tris divizi- 
grijoje ir kituose kraštuose, esan jas iš Vengrijos, vakar paskelbė 
čiuose už geležinės uždangos, nekomunistiniai šaltiniai. Dar 
Kartu sovietai pikčiausiais žo- pasiliko 10 sovietų divizijų Ven- 
džiais kalba prieš JAV Kongre- grijoje.
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dolerių pavergtųjų tautų laisvi
nimui.

Kadangi JAV nesipriešino, tas 
punktas įtrauktas į darbotvarkę, 
bet jis nebus svarstomas Asam
blėjoje, kaip sovietai norėjo, o 
tik Asamblėjos komitete. Asam
blėjos darbotvarkėje be eilės šiuo 
metu tebestovi tik du punktai, 
kuriuos ta eilinė vienuoliktoji se
sija perėmė iš specialiosios sesi
jos, kai buvo sušaukta Egipto ir 
Vengrijos klausimu. Todėl tas 
sovietų „skundas“ bus komitete 
svarstomas po švenčių pertrau 
kos.

kurios pastaruoju laiku ypač bu
di ir nepraleidžia niekiu- progos, 
nepareiškusios pavergtųjų nuo
monės, praėjusį šeštadienį kai 
tik dėl šio punkto pasisakė savo

Tas laiškas pasirašytas Pa
vergtųjų Tautų generalinio ko
miteto ir tą sovietų žygį, įtrau
kiant į darbotvarkę skundą prieš 
JAV, jis vadina dar vienu sovie
tų įžūlumo įrodymu._

Tačiau pavergtieji primena,

Šveicarijos darbininkų delegacija
I

nevyks į Sovietų Sąjungą
ŽENEVA, gruodž. 28. — Šveicarijos profesinių sąjungų kon- 

gresos griežtai atmetė sovietinių profsąjungų kvietimą pasiųsti 
penkių asmenų delegaciją į Sovietų Sąjungą.

Kongreso priimtame pareiški
me tarp kitko sakoma: „Kruvina 
sovietinių dalinių intervencija 
Vengrijoje, kur visa tauta buvo 
sukilusi ginti laisvės ir garbės, 
pilnai parodė, ko yra verta sovie
tinė taikaus sambūvio propagan
da. Visas laisvasis pasaulis švei-

Ambasadoriai pas

popiežių Pijų XII
VATIKANAS, gruodž. 28. — 

Popiežius Pijus XII vakar pri
vačioje audiencijoje priėmė Len
kijos, Ispanijos, Italijos ir Aus- carų darbininkų delegacijos pa- 
trijos ambasadorius ir Pakistano gįuntimą į Maskvą su pagrindu
ministerį,
Sosto.

esančius prie Švento galėtų laikyti skaudžiu smūgiu 
tiek vengrų tautai, tiek kitoms 
sovietų priespaudą nešančioms 
tautoms, šveicarų profesinės są
jungos neturi nieko bendro su to 
mis komunistinėmis organizaci
jomis, kurioms sovietai yra davę 
profsąjungų vardą“.

Skelbdamas šį Šveicarijos dar
bininkų pareiškimą, „Journal de

siais buvo po 17,000 naujokų kvo Geneve pastebi, kad nusikaltė
lio Stalino įpėdiniai yra nema
žiau žiaurūs ir brutalūs už savo 
mokytoją.

Gruodžio 30 d.: šv. Eugenijus; 
lietuviški: Davig ir Audronė.

Saulė teka 7:17, leidžiasi 4:28.
ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — ap
siniaukę.

Visa Sumatra (.juodai pažymėta) 
kilo prieš Indonezijos vyriausybę.

esanti armijos rankose. Armija au- 
(INS)
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kad šitas atvejis laisvųjų tautų 
galėtų būti puikiai išnaudotas 
prieš pačius sovietus, ir tai bū
tent, Jungtinių Tautų akcija, pa- 
reikalapjant, kad būtų ištirta 
vietoje, kaip sovietai įvykdė Al
banijos, Bulgarijos, Čekoslovaki
jos, Vengrijos, Estijos, Lietuvos, 
Latvijos, Lenkijos ir Rumunijos 
pagrobimą ir įkorporavimą ir 
kaip tie kraštai „pasirinko“ tą 
sovietų vadinamą politinę san
tvarką.

Pavergtųjų atstovai sako, kad 
jie nematą priežasties, dėl kurios 
JAV galėtų priešintis, kad Jung
tinės Tautos tirtų vadinamą „ki
šimąsi“ į tų „liaudies respubli
kų“ vidaus reikalus, bet jie sta
to sąlygą, kad lygiagrečiai turi 
būti ištirtos ir tos priežastys, ku 
rios privedė JAV susirūpinti pa
vergtųjų tautų teisėmis į laisvą 
ir nepriklausomą gyvenimą.

Pagerbė kubietį
Tų pačių Pavergtųjų Tautų ge

neralinis komitetas, teko girdėti, 
anądien pagerbė ir vieną didžiau 
šių pavergtųjų tautų gynėjų 
Jungtinėse Tautose — Kubos de
legatą dr. Nunez - Portuondo. Ge 
neralinis komitetas jam surengė 
pietus, o visos Pavergtųjų Tautų 
organizacijos vardu kubiečiui bu 
vo įteiktas padėkos adresas. Gai
la tik, kad apie tą įvykį Jungti
nių Tautų korespondentai suži
nojo iš Pavergtųjų Tautų spau
dos pranešimo, kuris, be kitko, 
JT pasiekė gana pavėluotai. O 
pavėluotos žinios, kad ir įdomios, 
jos jau pasenusios didžiajai spau 
dai.
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Mrs. Jean Hasseląuist, perkritusi verkia po pasprukimo su savo vyru 
ir dviem vaikais iš jų degančio naiųo Zumoje, Calii., Malibu apylin
kėje, kur didelis gaisms tebesiaučia. Jos vyras Gus su vienu vaiku 
stovi užpakalyje. ’ (INS)

• J

Jugoslavijos diktatorius Tito 
nebenori JAV karinės pagalbos

BELGRADAS, Jugoslavija, gruodžio 28. — Jugoslavijos kraš
to apsaugos ministeris gen. Ivan Gosnjak vakar pasakė, kad jo 
kraštui įifioe&ikalinga karinė pagalba iš užsienio, nes, „girdi pasi
keitė politinė karinė situacija“.

Eisenhowerio planas
WASHINGTONAS, gr. 28. — 

Prezidentas Eisenhoweris siūlys
keisti 50,000 vengrų pabėgėlių galbą komunistinei Jugoslavijai, 
1 Tlinerfinoa Anhorilzna . . ......į Jungtines Aifterikos Valstybes. 
Tuo reikalu prezidentas šį pirma
dienį ar antradienį kalbėsis su 
kongreso vadais. '

Rytų Vokietijos 
komunistai bijo
Vengrijos įvykių

BERLYNAS, gruodž. 28. — 
Rytų Vokietijos sovietinės zo
nos bendrosios liaudies policijos 
šefo, vid. reikalų ministerio Ma- 
rono, įsakymu visos tos rūšies 
įstaigos yra įpareigotos pravesti 
sustiprintą apmokymą, kaip rei
kia naudotis ginklais.

Pirmoje eilėje praktika parve
dama apmokant šaudyti iš kul
kosvydžių ir automatų. Drauge 
milicininkai ir kiti pareigūnai su 
pažindinami, kokių taktinių prie 
monių turi imtis per kautynes 
gatvėse. Šios rūšies pratimus tu
ri lankyti net ir kriminalinės po
licijos pareigūnai. Matyti, bijosi 
Vengrijos įvykių.

• Keturi kiniečiai studentai, 
trys mergaitės ir jaunuolis užva
kar žuvo, kai keleivinis trauki
nys susidūrė su prekiniu centri
nėje Formozoje. 38 kiti buvo su
žeisti, 17 sunkiai.

„Mes esame įsitikinę, kad mes 
patys sugebėsime apginkluoti sa
vo armiją“, jis dar pridėjo.

Jungtinės Amerikos Valstybės 
kelerius metus davė karinę pa

kai sovietinio bloko valstybės 
spaudė Jugoslavijos ekonominį 
gyvenimą Maskvos ir Belgrado 
nesantaikos metu.

Sovietų Sąjungos ir Jugoslavi
jos santykiai paskutiniu metu pa 
gerėjo.

Stambi pagalba Jugoslavijai
Gosnjak savo kalboje, pasaky

toje parlamente siūlant krašto 
apsaugos ministerijos 1957 metų 
biudžetą, pareiškė, jog Jungtinių 
Amerikos Valstybių, karinė pa
galba 1956 m. buvusi menka. JAV 
išleido bilioną dolerių karine ir 
ekonomine pagalba, kai jos 1948 
m. pradėjo gerinti Jugoslavijos 
ekonominį gyvenimą. Nuo 1951 
m. JAV siuntė į Jugoslaviją tan- 

1 kus, patrankas ir sprausminius 
i kovos lėktuvus. Britanija ir Pran 
cūzija taip pat davė Jugoslavijai 
ginklų.

Jugoslavija pagerino savo san
tykius su raudonuoju bloku, dėl 
to jo kraštas nebeprašo naujos 
karinės pagalbos, pastebėjo Ju
goslavijos krašto apsaugos mi
nisteris Gosnjak.

Jugoslavija krašto apsaugos 
reikalams skiria 528 mil. dolerių.

Daugiau pasireiškia

ukrainiečiai partizanai
NEW YORKAS, gruodž. 28. — 

Paskiausiu metu vėl daugiau pa
sireiškia ukrainiečiai partizanai. 
Karpatų Ukrainos miškuose jų 
nuleisti nuo bėgių keli sovietų 
kariniai traukiniai. Kaikuriais 
ruožais visą savaitę buvo blo
kuotas susisiekimas, ypač Ven
grijos pasienyje ir prie Mukačio- 
vo vietovėse, pro kurios stovyklą 
gauna praeiti ir tariamai į Lietu
vą grįžtą iš užsienio bolševikų su 
vilioti mūsų tautiečiai.

w

Pranešama, kad Kievo mieste 
vykusios didžiulės kovos

LONDONAS, gruodžio 28. — Vakar naktį iš Budapešto ir Vie
nos pranešta, kad priešsevietinės riaušės išsiveržė Kieve ir nera
mumai apdaužė kitus Ukrainos miestus.

■ . - - ■ ------- „London Daily Mail“ laikraš-

Naujjas ambasadorius
Didž. Britanijai

WASHINGTONAS, gr. 28. — 
Prezidentas Eisenhovveris skiria 
John Hay (Jock) Whitney, tur
tingą New Yorko sportininką ir 
finansininką, JAV ambasadoriu
mi Britanijai. Whitney, 52 metų, 
skiriamas vieton Winthrop W.

I Aldrich, 71 metų, kuris pasitrau
kia iš ambasadoriaus pareigų.

Vengrijos motinos 
šaukiasi laisvojo

pasaulio pagalbos
PARYČIUS, gruodž. 28. ■

Prancūzijos sostinėje veikiąs i
Į Vengrijos Moterų centras per pa-1 • Okupuotoje Lietuvoje at-
bėgėlius yra gavęs Vengrijos gpausdintas naujas leidinys „Vil- 
motinų atsišaukimą į laisvojo 
pasaulio moteris.

Tame atsišaukime tarp kitko 
sakoma: „Mes kreipiamės į jus 
iš baisaus pragaro gilumos. Jūs, 
laimingos laisvųjų Vakari) mo
tinos, glamonėja te savo vaikus 
patogaus namų židinio jaukume. 
Pas mus jau nėra židinių, jau nė
ra nei šeimų. Mūsų sūnūs ii- duk
terys paaukojo savo gyvybę už 
laistę, kuria ir jūs naudojatės. 
Beveik visos Vengrijos motinos 
šiandien verkia savo vaikų ir sa
vo vyrų, kuriuos nužudė paver- kalingų priemonių, nes šiuose ra-
gėjai kariai.

Tūkstančiai mūsų sūnų, vyrų 
ir brolių yra deportuojami į Si
birą... Laisvųjų Vakarų motinos, 
— baigia atsišaukimą Vengrijos 
moterys, — veikite, darykite ką 
nors, sukliudykite masines depor 
tacijas, pažadinkite pasaulio są
žinę, išjudinkite Vakarų sustin
gimą“. .

Lenkų kultūros

darbuotojų delegacija
VILNIUS, okup. Lietuva. — 

Vilniuje lankėsi Lenkijos kultū
ros darbuotojų delegacija, kuri 
susipažino su Vilniaus miesto 
istoriniais - architektūriniais pa
minklais, apžiūrėjo A. Mickevi
čiaus muzėjų, Vilniaus universi
tetą, paveikslų galeriją, susipa
žino su miesto kultūriniu gyve
nimu. Operos ir baleto teatre 
viena delegacijos narių grupė 
žiūrėjo Klovos operos „Pilėnai“, 
o kita — Vilniaus rusų dramos 
teatre A. Griciaus pjesės „Sudau 
žyta vaza“.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Prezidentas Eisenhcweris prašysiąs Kongresą suteikti jam 

teisę, pagal jo sprendimą, naudoti Jungtinių Amerikos Valstybių 
karines jėgas Vidurio Rytuose taikos reikalams, vakar pranešė 
„The New York Times“ laikraštis.

— Indijos premjeras Nehru ir Vakarų Vokietijos kancleris 
Adenaueris 85 minutes svarstė pasaulines problemas Duesscldorfe, 
Vokietijoje. Nehru grįžo namo.

— Kalifornijoje gaisras dar nesuvaldytas. Vakar gaisras išsi
veržė Bcl-Air’e, Los Angeles apylinkėje. Turtingoji „movie” ko
lonija pergyvena skaudžiausias dienas.

— If0,000 britų daktarų vakar grasino išeiti iš valstybės kon
troliuojamos sveikatos tarnybos, jei Britanijos vyriausybė nesu
tiks pakelti 2!/ procentus atlyginimo. Daktarai ir toliau tęs darbą, 
bet atsisako priimti vyriausybės algų, kurios nepakeltos nuo 1951 
metų.

— Namie gaminta bomba rasta Paramount teatre, New Yorke.
— JAV agrikultūros departamento pareigūnai tvirtina, kad 

mažiausia 350,000 ūkio darbininkų paliko savo darbus 1956 metais.
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tis, gavęs žinių iš Austrijos sos
tinės, rašo: Kieve žmonės suruo
šė priešsovietines demonstraci
jas. Sovietai paleido šūvius į nfi- 
nią. Prasidėjo kova. Net dar dau 
giau: sovietų karinė mašina mal
šino demonstrantus. Kievo, Uk
rainos sostinės, kaikurios dalys 
atrodo daug blogiau negu apšau
dytos Budapešto miesto apylin
kės.

Šias žinias patiekė deportuoja
mi vengrai, kurie pabėgo iš Ru
sijos.

Londono laikraštis sako, kad 
Ukrainoje riaušės prasidėjo, kai 
studentai pareiškė protestą prieš 
2,000 žydų deportaciją.

TRUMPAI Iš VISUR

maus universitetas“, kurį paruo
šė universiteto rektorius J. Bu
lavas, prof. K. Jablonskis, uni
versiteto bibliotekos direktorius 
L. Vladimirovas ir Istorijos ins
tituto direktoriaus pavaduotojas 
J. Jurginis. Leidinys gausiai ilius 
truotas. Išspausdintos taip pat 
dirbusių universitete žinomųjų 
profesorių nuotraukos.

• Bolševikai viešai nusiskun
džia, kad Kybartų, Ukmergės, 
Kaišiadorių rajonų liaudies švie
timo skyriai nesugeba imtis rai

jonuose daug vaikų dėl vienų ar 
kitų priežasčių nutraukia moks
lą, neina į mokyklą ar „nubyra“.

• Per sovietinius radijo pra
nešimus ir spaudą pastaruoju 
metu pagausėjo ypač JAV ir iš 
viso demokratinės santvarkos 
šmeižimai; be to ypač dergiama 
Kolumbija, Kuba, Irakas ir tie 
kraštai, kurių atstovai Jungtinė
se Tautose drįsta tarti laisvą žo
dį apie komunistinį režimą.

• Jungtinių Tautų kareiviai. 
Port Saide. Egipte, užvakar vie
nas Jungtinių Tautų kareivis žu 
vo ir du buvo sužeisti, kai du 
sunkvežimiai susidūrė. Kolumbi
jos kareivis žuvo ir du Indijos 
kareiviai susižeidė.

• Grįžusieji vokiečiai iš So
vietų Sąjungos į Vakarus pasa
koja, kad kolektyvinio žvėries 
valdžioje ir sistemoje nieko iš es
mės nepasikeitė, teprisitaikyta 
nebent tik prie naujų formų.

• Sovietų vyriausybė pradėjo 
kovą prieš „chuliganizmą“ Mas
kvoje.
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įvyks Tradicinis Liet.Auditorijos Naujųjų Metų Sutikimo Balius
Šalia normaliai veikiančio baro veika puikus kokteilių baras ir užkan

dinė.. Svečiai bus aprūpint nemokamai: Helijau* balionais, oonfetti, serpen- 
tinais ir kitais Naujųjų Metų sutikimui reikalingais atributais., šokiams gros 
Balio Pakšto orkestras.

Visuomenę kviečiame gražioje ir puikioje nuotaikoje, savoj lietuviškoj 
salėj, prie Operos “Traviata” garsų, sutikti Naujuosius 1957 Metus.

Įėjimas $3.00. Staliukai rezervuojami iš anksto. Tel. VIctory 2-617J. 
Didesniam susigrūdimui išvengti pageidaujama kas gali pasirūpinti biletus 
iš anksto.

KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI IR SEKMADIENĮ LIETUVIŲ AUDITORIJOJE 
ŠOKIU MUZIKA — MALONI NUOTAIKA.

ŠALPOS IR EMIGRACIJOS REIKALAI
Pasikalbėjimas su Balio pirmininku kan. dr. J. B. Končium

Kan dr. J. B. Končius nese
niai sugrĮžo iš Europos, kur iš
buvo 18 mėn. ir aplankė dauge
li kraštų, sutiko atsakyti j klau
simus, kurie rūpi ir plačiajai 
lietuvių visuomenei.

— Gerbiamas pirmininke, gir 
dėjome, kad lankėte daug Euro
pos kraštų, žmonės domisi ar 
ten lankėtės tik lietuvių reika
lais ir kas jūsų keliones finan
savo f

— Teko būti net 16 valstybių. 
Suprantama, kad pirmoje eilėje 
man rūpėjo lietuvių reikalai. 
Šiuo metu didesnis lietuvių skai 
čius yra Vokietijoje, Austrijo
je, Italijoje, Prancūzijoje ir Bei 
gijoje. Tiesa, yra jų dar ir ki
tuose .kraštuose, bet jų skaičius 
ten yra nežymus ir jų šelpimo 
bei emigracijos problemos ne
didelės. Mano svarbiausias rū
pestis ir darbuotės uždaviniai 
bazavosi pagalbos tiekimu liku
siems lietuviams išemigruoti j 
Ameriką, o taip pat šalpos su
stiprinimu jos reikalingiems Vo 
kietijoje. Iš 18 mėnesių, išgy
ventų Europoje, apie metus lai
ko praleidau Vokietijoje, o tik 
apie 6 mėnesius kituose kraš
tuose. Dalyvavau tarptautinėse 
konferencijose emigracijos ir 
šalpos klausimais, o taip pat ir 
CARE organizacijoje. Į klausi
mą kas mano keliones finansa- , ivo, galiu pasakyti, kad mano

išlaikymą bei visas kitas išlai
das ir grjžimą apmokėjo tarp
tautiniai fondai. Tik pačioje pra 
džioje, kai nuvykau ir kol visą 
ratą užsukau bei reikalingus su
sitarimus padariau, už 5 ten 
išgyventus mėnesius Balfas su
mokėjo 580 dol. Jokios algos, 
ar kokio kitokio atlyginimo už 
darbą nesu prašęs ir nesu gavęs. 
Malonu kpnstatuoti, kad pasi
sekė iš tarptautinių fondų ir 
vokiečių labdaros organizacijų, 
laimėti Balfo emigracijos biurų 
išlaikymą, o taip pat ir šalpos 
reikalams apie 70,000 dolerių. 
Tai buvo didelė parama.

— Labai džiugu, kad ši misi
ja buvo sėkminga. Kiek jums 
pasisekė per Balfo emigracijos 

1 biurą vizų gauti ir kiek dar per 
Balfą galės atvykti į Ameriką 
pagal Refugee aktą?

— Iš likusių Europoje lietu
vių, kurių radau apie 10,000, vi
zas gavo jau apie 1,000, o emi
gracijos paruošime yra dar apie 
80. Tikimės, kad ir RRA aktui 
užsibaigus, tie, ,kurie gaus vizas 
iki š. m. gruodžio 31 dienos, ga
lės atvykti į Ameriką iki balan
džio mėnesio pabaigos, nes iš
duotos vizos galioja 4 mėne
sius.

— Kodėl tik toks mažas skai
čius lietuvių tepasinaudojo tuo 
tokiu palankiu emigracijos įs
tatymu?

' į *>• ' Z- 'į'' ' - '■ >'
atsiranda kiti svarbus darbai ir1 * T.1?,?1 J

. ... .... ... • Radijai: importuoti ir vietiniai,
visur suspėti nebegali, todėl I am/fm, nešiojami ir kit. 
įvyksta pakeitimai ir naujų as-!* -h'°”??rafal • Hi-Fideiity 

išrinkimai.

Laimingų Naujų Metų!
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

PRECIN PHOTO STUDIO 
Ine.

PHOTOGRAPHS OF HIGH QUALITY 
—Wedding Photographs a Specialty

4068 Archer Avė. . VIrginia 7-2481
EDVVARD J. ULIS, President-Treasurer 

.................... ...........................--------- ----------------#

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

Linkime Visiems Mūsų Kostumeriams Ir Draugams

COMMUNITY PHARMACY '
C. KAHECKAS, R. Ph.

5000 W. 16th St. Cicero, Illinois
Phone 0LYMP1C 2-0951

— Balfe užsiregistravusių lie H ! 
tuvių Vokietijoje buvo apie 7,- 
000. Iš jų klaipėdiečių, Mažo
sios Lietuvos lietuvių ir repat
riantų, kurie turi Vokietijos pi
lietybę, yra apie 7,500. o Di
džiosios Lietuvos lietuvių su Lie I 
tuvos pilietybe yra tik 2,500. z į 
Turintieji Vokietijos pilietybę, “ 
nežiūrint mano patarimų ir ra
ginimų, asmeniškai juos lankiau 
ir su jais kalbėjau, nuo emigra
cijos susilaiko ir tik maža dalis 
jų apsisprendė emigruoti. Aiš
ku, jų ekonominės sąlygos yra 
geresnės negu Lietuvos piliečių 
ir dėlto jų dauguma nusprendė 
iš Vokietijos neemigruoti. Di-. 
džiosios Lietuvos lietuviai visi 
išemigruoti nori ir dideles pas
tangas daro. Balfas jiems pade
da kaip ir kuo gali, bet jų šei
mose yra ligonių, arba našlės 
su mažais vaikučiais ar šiaip 
pąlįegėliai ir dėl to negali gauti 
vizų. šeimos dažnai nenori skir 
tis, jei vienas šeimos narys ne
gali gauti vizos, lieka Vokieti
joje visa šeima. Tokių atsitiki
mų yra gana daug.

— Norėtume sužinoti, ar džio 
va bei kitomis ligomis sergan
tieji, kurių šeimų nariai per 
pirmąją emigraciją atvyko į

Dariaus-Girėno Amerikos Lcgijono postas vis pasižymi labdarybės 
vajuose, kaip matoąi' iš šio vaizdo. Paveiksle matyti įteikiami pirmo
sios cigarečių vajaus dovanos llines veteranų ligoninėje: (iš kairės į 
dešinę) Elena Lukas, posto bendradarbių pirmininkė, Irena Giedraitis, 
bendradarbių vieepinn., Florijonas Simanonis, posto vicekonian., li
gonis Jonas Gildą, Adolfas Grigas, posto komand.

— Šelpimas Europoje likusių 
lietuvių pabėgėlių yra ir bus ak
tualus. Vokietijoje tokių bus 
apie 3,500, o Austrijoje apie 140. 
Kituose Europos kraštuose tas 
klausimas, sudarys mažiau rū-

stų paketėlių muitas yra mažas, 
jų gavėjai lengvai apsimoka ir 
yra labai dėkingi.

— Kaip jums, grįžus iš Eu
ropos, dalyvavus Balfo Seime 
Detroite ir tesilankant didesnio

Ameriką, galės kada nors gau- pėsčių. Vokietijoje ir Austrijoje se lietuvių kolonijose, dabar at
rodo, ar randate pakankamo 
pritarimo šalpos reikalams.

— Seimas buvo, tiesa, negau
sus, bet entuziastingas. Visi da- 
lyvusieji sielojosi nuoširdžiai ii

ti vizas, kad vėl su savo šeinio- J yra daug ligonių, mažų vaikų, 
mis susijungtų? Yra pavyzdžiui j vargo mokyklų ir daug senelių. 
šeimų, kurios yra jau Amcriko- Iš vokiečių valstybės gauna jie 
je, bet jų serganti motina ar tė- ! egzistencijos minimumą, bet Bal 
vas liko Vokietijoje? Ar yra fas turės tęsti papildomos pa-
kokių galimybių tą žiaurų per- galbos tiekimą ,maistu, drabu- ■ parodė didelio gailestingumo
skyrimą atitaisyti? .. i.) ' žiais ir pinigais, > * • tiems, kurie vaėgsta ir yra pri-

— Tikrai yra skaudus daly- Labai aktuali ir labai reika- į spausti. Faktas, kad seimo mt-
kas kad jau 5 ar daugiau metų, 'linga pagalba yra į Sibirą iš- tu sudėjo $10,554 šalpos rcii '-
kai motina ar tėvas nuo savo tremtiems ir pačioje Lietuvoje į lams, redo, jog gailestingumas 
še'imos yra atskirti. Dėjau daug vargstantiems. Tą reikalą paty-; reiškiasi konkrečiais darbais ir 
pastangų, kad tie žmonės gautų iriau iš daugelio vokiečių belai-: realiomis aukomis. Malonu pa- 
vizas ir galėtų pas savo šeimas avių, kurie šiais metais iš Rusi-j žymėti, kam apie pusę šio seimo 
išvykti, tačiau turiu prisipažin- j jos ir Lietuvos yra sugrįžę. Pa-; dalyvių sudarė senosios kartos 
ti, kad nedaug dar iki šiol lai- ketų siuntimą j Lietuvą, o taip;žm°nės ir apie^pusę naujai at
meta. Amerikos imigracijos įs- pat į Sovietų Rusiją esame jau
tatymai tuo atžvilgiu yra griež- {pradėję, ypač vaistų iš Vokieti- 
ti. Šveicarijos Genevoje, Ameri- jos. Balfo Centras yra paskyręs 
kos diplomatų ir konsulų kon-!10,000 dolerių tam reikalui, 
ferencijoj, kur 1956 m. rugsėjo Stengiamasi, kad toji pagalba rllPL ir visi vieningai per Balfo 
mėn. teko dalyvauti, teko tą vis plėstųsi ir kuo didesnis varg organizaciją savo dalį pasiryžę 
klausimą diskutuoti su Refugee stančiųjų skaičius būtų sušelp- atiduoti.
Relief Act of 1953 administra- i tas. ' —- Po Seimo vietame kitame
toriumį McLoad ir Atstovų Rū- j — Ar Balfas pe.kctus iš Eu- laikraštyje reiškiamas nepasi- 
mų Imigracijos komisijos pir- ] ropos siunčia be muito ir kaip , tenkinimas, kad kai kurie Balfo 
mininku F. Walter. Jie ir sėkmingiau tą šalpos dar direktoriai nebuvo perrinkti se-

vykusieji. Tas faktas yra labai

gelj metų įtemptai dirbti ir šiam
šalpos darbui aukotis.' Kai kam į PIGIOMIS KAINOMIS

įkalbėjimo aparatai
Dulkiasiurbliai, skutimosi mašinė
lės, plaukų džiovintuvai, kavos 
virduliai, tosteriai, mixmasteriai, 
automatiškos keptuvės ir kt, na
mų apyvokos reikmenys 

Rašomos mašinėlės
Elekt. laikrodžiai ir įvairūs kito
kie daiktai.

Pigiausiai pirksite ir geriausią pa- 
Rnlfi- Uirnavimų gausite inž. A. Semėno 

,, _ 04111 įmonėje.
more, Maryland. Jie abu buvo

menų išrinkimai. Ankstyves
niuose seimuose neperrinkdavo 
net veiklių ir daug bei sėkmin
gai dirbusių direktorių. New 
Yorko Balfo seime neperrinko 
direktoriaus M. iš Worcester, 
Massachusetts, ir R. iš

pasišventę, veiklūs ir sukeldavo 
daug pinigų šalpos reikalams, 
bet dėl jų neperrinkimo niekas 
nesijaudino ir jokio nepasiten
kinimo per laikraščius nekėlė.
Nesuprantama, kodėl dabar rei
kia jaudintis, kai praeitas sei
mas neperrinko 3 direktorių, Atdala: kasdien 9—6, pirmadieniais 

. .. . . , ir ketvirtadieniais 9—9kurie nei savo veikla, nei auko-

ihDflinfl.

Otclevisiod
Csales - Service)

Sav. Inž. A. SKMENAS 
3321 S. Halsted — CLlffside 4-5AA.5

mis neprisidėjo, nei pagaliau, 
metinio Balfo mokesčio neužsi-! — 
mokėjo. Turiu galvoje du iš ne
perrinktų trijų. Jiedu visoje ei
lėje seimų nedalyvavo, į direk
torių posėdžius nesilankė, jokio 
rašto neatsiuntė ir apskritai 
Balfo veikloje niekur nesirodė.
Jei visi Balfo direktoriai tik\ 
tiek šalpos reikalais tesirūpin
tų ir tiek Balfo organizacijai te
dirbtų, tai šią artimo meilės ir 
lietuvių gelbėjimo organizaciją 
prisieitų tuoj likviduoti.

Balfo organizacija nėra nei 
srovinė, nei tikybinė. Balfo sei
mas turi teises ir turi pareigas 
laikytis nustatytos ir Amerikos 
valdžios patvirtintos konstituci
jos. Jos nuostatais rendamasis 
seimas gali išrinkti direktoriais 
tokius asmenis, kuriuos jis laiko 
tinkamiausiais labdaros darbui 
dirbŲ. Detroito seimas taip ir 
padarė.

Raudonoji propaganda 
Afrikoje

Iš Afrikos misijų ateina ži-
džiugus ir duoda nemažai vilčių 1 nios- kad tcnai Padedama jaus
ateičiai. Kenčiančios tautos gy
vybiniai reikalai visiems lygiai

ti raudonųjų propaganda. Paro
dose stengiamasi demonstruoti 
sovietiškos masinos. Sudane dvi 
stiprios darbininkų unijos yra 
komunistų kontrolėje. Raudonie 
ji stengiasi išnaudoti ątsirandan 
tį plyšį tarp islamo ir krikščio
nybės.

KAI REIKALINGAS
ORKESTRAS

(didesnis ar mažesnis) 
Koncertams, baliams, vestuvSma 
ir kit. parengimams kreiptis | 
muz. BRONIŲ JONUŠĄ. TeL PR« 
spect 6-6584.

GERIAUSIOS
net 8 8 ženklai, rašomos mašinos su 
visada naujausiais patobulinimais. 
ROYAL didžiausia firma pasauly. 
Juir.3 pagamins kokiu tik norite ral- 
dj'nu Jūsų pasirinktu stilium.

Kaina $69.95 ir aukščiau.
4-i< šimtinė baigiama siuntinėti 

užsisukantiems. Pranešę adresą dy
kai gausite smulkias informacijas ir 
paveikslus per:

Klauskite informacijų —
* J. L. GIEDRAITIS , 

1632 Broad St., Harlord 6, Conn^
kuris ‘ ‘Draugui’ 
sąžiningas asmuo.

lomas, kaip

Asmenybė yra kentėjimas, ir 
daugelis, būdam nepajėgūs pa
kelti šios kančios, bevelija pt a- 
rasti savo asmenybę. Berdiajev

sų prezidentas D. W. Eisenhc- 
wer, su kuriuo teko matytis 
1955 metai§, pritaria ir deda pa 
stangų bei duoda užtikrinimų, 
kad po Naujų Metų, kai susi
rinks Kongresas naujai sesijai, 
bus išleistas specialus bilius, 
pagal kurį atskiri šeimų nariai

kančiam terminui. Įdomu būtų 
išgirsti jūsų numanę?

— Šis Balfo seimas buvo jau 
aštuntasis. Ir anksčiau buvu-

bą suorganizuoti?
—' Balfas gautomis žmonių

aukomis negali augštų muitų 
mokėti ir kitas valstybes finan-
sūoti. Kai mes siunčiame gėry- j šiuose seimuose, kaip ir šiame,
bes į Vokietiją ar Austriją, taijkaikurie direktoriai būdavo nebe 
tų kraštų valdžios parūpina‘perrenkami, o į jų vietas įeida- 
mums sandėlius nemokamai, ap vo kiti asmenys. Gyvos organi- 

galės atvykti į Ameriką pas sa- moka gėrybių nuvežimą ir pa- zacijos gyvenime yra tai papra- 
vo šeimas. Mūsų apskaičiavimu skirstymą. Apie muito mokėji- stas reiškinys. Mano nuomone, 
tokių atskirų šeimų narių Eu- nėra jokios kalbos. Niekas
ropoję įvairių tautybių yra '3° nereikalauja ir mes jo nemo

nė vienas direktorių nėra nepa
mainomas, nė visam gyvenimui

asmenų, o jų tarpe lietu- kame- Sovietų Rusijos valdžia renkamas. Ir aš prašiau mafięs • 
įie 50. kitaip į tą reikalą žiūri, ji be‘daugiau nerinkti ir siūliau ma- j

31000 
vių apie

i muito neįsileidžia ir jokios kr-|no vietą jauniesiems užleisti.
— Ar nėra Amerikos Kong- tokios pagalbos neduoda. Per‘Balfo direktorių pareigos yra.

'rese dar kitas specialus pabėgė- Tarptautinį Raudonąjį Kryžių svarbios, reikalauja darbo ir au-1
liams paleisti įstatymas, nes galime siųsti paketėlius be mui-! kos. Kenčianti lietuvių tauta1 
yra dar lietuvių Prancūzijoje ir .t0< bet tik tiems Sovietuosc 'yra didcliame vargc ir dideiiame ; 
Belgijoje, kūne nori j Amrrt/cų esanticms kuric yra “nubausti”' skurde; ji šaukiasi pagalbos iri 
emigruoti, bet dėl vizų skai- ir randasi prievartos darbų sto-mes turime daryti viską, kad tą 

vykiose, kalėjimuose arba ligo- {pagalbą*galėtume duoti. Tos pa
ninėse. Iš Vokietijos siunčiame; galbos organizavimas taip lcng- 
vaistų paketėlius taip pat be vai nesiduoda, reikia Ją geru 
muito, bet tų paketėlių gavėjai i pramatymu, darbu ir pasiauko- 
muitą turi apmokėti patys. Vai- jimu laimėti. Ne visi gali dau

Čiaus išsibaigimo, negalinčių da 
bar išvykti?

— Naujo specialaus imigraci
jos įstatymo J. V Kongreso pla 
nuošė neteko pastebėti. Tačiau 
kongresmanas F. Walter yra sa
kęs, kad tie asmenys, kurių emi 
gracijos bylos buvo jau pradė
tos, bet vizų negavo dėlto, kad 
jų visiems neužteko, bus roko-' 
monduoti Kongresui papildo
mai įsileisti. Tokių asmenų per; 
visas tautybes susidarys apie 
40,000. Jų tarpe lietuvių Pran
cūzijoje ir Belgijoje būtų apie 
300. Kadangi dabar daug veng
rų pabėgėlių įsileidžiama, tai 
sunku pramatyti, kaip tie nauji 
įvykiai atsilieps į ankstyvesnius 
projektus. • ,

Visos Chicagos ir apylinkes našlės, našliu

kai ir pavieniai važuoja į Liberty Svetainę, 

14th St. ir 49tb Ct. Cicero NAUJŲ ME

TŲ SUTIKIMUI. Pradžia 7:30 v.v. gruo

džio 31d. Visko bus ir dar bus - Kviečiame 

visus jaunus ir senesnius.

Komisija

.1

ONOS IR BALIO MULIOLIŲ SVETAINĖJE

ROCKWELL CLUB
3957 S. KockueU St Tel. VIrginia 7-8413

RENGIAMAS

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

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

=^1
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MIDWEST SERVICE STATION
2335 S. Western Avc. Cbicago, III.

Phone VIrginia 7-6681

m

PHILLIPS ”66” PRODUCTS — MOTOR OILS, 
RANGE and FUEL OILS
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1956 METUS PALYDINT
l

Besirengiant žengti j Naujuosius Metus, reikėtų pasižval
gyti po senuosius. Taip ir padarykime, tik skaitytojas tenelaukia 
visų metų plačios apžvalgos, nes jai reikėtų kelių tomų knygos. 
Besibaigiantieji metai eina j istoriją, kaip vieni tų, kurie yra 
išmarginti dideliais ir svarbiais įvykiais tiek tarptautinės politi
kos, tiek šio krašto reikalų atžvilgiu. Tuo tarpu gal pakaks pa
sižvalgyti po lietuviškojo gyvenimo ir, veikimo barus.

1956 metai buvo atžymėti mūsų svarbesniųjų organizacijų 
sukaktimis. Pirmiausia tenka pastebėti, kad Lietuvių R. K. 
Susivienijimas Amerikoje lapkričio 22 d. minėjo 70 metų su
kaktį. Jai atžymėti yra parašyta ir jau išleista LRKSA Isto
rija, kuri šiomis dienomis pasirodys knygų rinkoje. Ji pasakys, 
kokį svarbų vaidmenį yra suvaidinusi ne vien tik Amerikos lie
tuvių kultūriniame, ekonominiame ir visuomeniniame gyvenime, 
bet taip pat ir koks stambus jos vaidmuo buvo Lietuvos rūpes
čiuose. Atšventęs reikšmingą įvykį, LRKSA pradės naujuosius 
metus dar labiau sustiprėjęs savo finansais, tvarka ir užsimo

AMERIKOS OKIS 1956 METAIS
I>R. J.BUDZEIKA

gamyba sumažėjo iki 7,000,000 Į

jimais, kad dar geriau, naudingiau ir efektingiau galėtų tarnauti Į J®®? ™?^a*S rodikliai Ra

1956 metai buvo labai geri giau, arba 30'7 daugiau negu 
JAV ūkio metai. Ekonominis ( 1955 metais, šių išlaidų nepa- 
aktyvumas buvo labainaugštame j prastai augštas lygis 1956 m. 
lygyje, dirbančiųjų skaičius pa- liudija, kad JAV ūkis Tisą laiką 
siekė naują rekordą — 67 milio-
nus žmonių, bedarbių buvo la
bai mažai, gi vidutinis pramonės 
darbininko atlyginimas pasiekė 
naują viršūnę — du dolerius į 
valandą.

Tačiau 1956 metai nebuvo ek
spansijos metai. Tai buvo labai 
ryškus skirtumas nuo 1955 me
tų, kada visi ekonominio gyve
nimo rodikliai kilo ir be jokios 
pertraukos siekė naujų rekor-

vienetų. Kadangi automobilių 
pramonė yra labai svarbi krašto [ 
ūkio šaka, buvo bijoma, kad tos 
gamybos sumažjjimas turėsiąs 
neigiamos ji akos į visą krašto 
ūkį. TatVau ta l.a'niė n.pasitvir- 

plečiasi, o JAV pramonininkai ^no’ ‘r v;sas krašto ūkis kaž- 
yra optimistai. Jie tikisi, kad kai’J len£vai Pataikė prie su-

Bažnyčiai ir tautai, kruopščiau vykdydamas savo užsibrėžtus 
tikslus.

Amerikos Lietuvių R. K. Federacija šiais metais atšventė 
auksinį jubilėjų, savo didingame kongrese Bostone, Mass., ir ki
tomis progomis pavaizduodama, ką jį yra nuveikusi per 50 me
tų ir ką planuoja veikti ateityje. Ši mūsų centrinė organizacija

stoviai laikėsi rekordinio lygio, 
bet augšeiau to lygio mažai be
iškilo. Tai buvo todėl, kad 1956 
metais visas krašto ūkis buvo 
pasiekęs savo augščiausią pajė
gumą. Tai reiškia, kad visi fa
brikai dirbo pilnu apkrovimu ir

savo vardą įrašė ir į Amerikos lietuvių, ir į Lietuvos istoriją iaisvos darbo jėgos beveik ne
labai garbingai. Jos nuopelnai lietuvių tautai yra dideli ne vie
nu, bet daugeliu atžvilgių.

Rodos, kad trys lietuvių parapijos Amerikoje 1956 m. minėjo 
auksinį jubilėjų. Tai Aušros Vartų ir Visų Šventųjų parapijos 
Chicagoje ir šv. Petro ir Povilo — Bostone. Jos visos išleido 
savo įsteigimo ir veikimo istorijos knygas, kurias paskaitę, ma
tome jų didelį vertingumą ir randame, kad jos duoda neįkaino
jamai svarbios medžiagos bendrajai Amerikos lietuvių istori
jai. Tenka laukti, kad ir kitos parapijos bei organizacijos savo 
sukakčių ar jubilėjų progomis savo veikimo istoriją užregistruos 
specialiai išleistose knygose.

Kalbant apie parapijų ir organizacijų sukaktis, pravartu pa
žymėti, kad ir vienas stambus mūsų organizacijų veikėjas ir 
buvęs klebonas kun. Jonas švagždys atšventė savo dvigubą ju
bilėjų — 50 metų kunigystės ir 75 metų amžiaus. Amsterdam, 
N. Y., lietuvių parapijos klebonas kun. Juozas Raštutis taip pat 
minėjo auksinį kunigystės jubilėjų.

Ta pačia proga “Draugas” nori priminti skaitytojams, kad 
ir jis praėjusiais metais buvo sukaktuvininku. Ir jis jau nebe 
jaunuolis, o pasaulį, kaip dienraštis, išvydęs prieš 40 metų (1916 
m. liepos 12 d.). Buvo galvota apie šios sukakties iškilmingesnį 
minėjimą, bet to nedarėme, nes 1956 metai buvo perpildyti lie
tuviškų organizacijų sukaktimis, parengimais ir įvairios rūšies 
įvykiais, kuriuos mes garsinome ir jiems padėjome. Vienu žo
džiu — savuosius reikalus atidėjome į šalį, kad kitiems padėtume. 
Tiesa, vedėme vajų naujai “Draugo” patalpų statybai, suren
gėme šaunų banketą vidurmiestyje, bet tai neturėjo ryšio su 
sukaktimi. Galime tiek pasigirti, kad 1956 metai yra paskuti
nieji senose patalpose, kuriose “Draugas” buvo spausdinamas 
nuo 1920 metų. Naujųjų metų sausio mėn. mūsų dienraštis bus 
perkeltas į nuosavus, naujus ir moderniškus namus, kuriuose 
bus redakcija, administracija ir pertvarkyta, padidinta ir su
moderninta spaustuvė.

Prie didžiųjų 1956 metų įvykių tenka priskaityti ir JAV

buvo.
Didelės išlaidos naujų fabrikų 

statybai

Bene "svarbiausia 1956 metų 
ekonominio gyvenimo žymė bu
vo nepaprastai augštos išlaidos 
naujų fabrikų statybai. Tam 
tikslui 1956 metais JAV ūkis 
išleido, apytikriai 36 bilionus do-

prekių pareikalavimas ir gamy
ba artimiausiųjų metų bėgyje 
didės, todėl jie nori būti tani 
pasiruošę ir dabar jau stato nau 
jus fabrikus, kurie netrukus ga
lės gaminti dar didesnius prekių 
kiekius pigesniais kaštais.

Pramonės gamyba padidėjo 

trinus nuošimčiais

Pramonės gamyba 1956 me
tais padidėjo 3%, tuo tarpu 1955 
m. tas padidėjimas buvo 11%. 
Tuo būdu pramonės augimas 
šiais metais aiškiai sulėtėjo. Ži
noma, didelę įtaką į tą sulėtė
jimą turėjo plieno streikas, ku
ris tęsėsi 6 savaites.

Svarstant pagrindines tautos 
produkto šakas ir jų raidą me
tų bėgyje, visų pirma tenka pa
minėti automobilių pramonę ir 
naujų pastatų statybą

mažėjus'cs aut ,mobilių gamy
bos.

Naujos statybos vertė 1956 
m. padidėjo 4 nuošimčiais, gi 
1955 metais :as padidėjimas bu
vo 13 nuošimčių. Naujų gyve
namų namų statyba buvo kiek 
sumažėjusi — matomai naujų 
namų paklausa buvo mažesnė, 
bet svarbiausia tam priežastis 
buvo sunkios paskolų gavimo są 
lygos. Tačiau pramonės ir pre
kybos pastatų statyba labai ryš 
kiai padidėjo ir taip atsvėrė gy
venamų namų statybos sumažė
jimą.

Kainų kilimas

Kainų kilimas buvo labai ryš
ki 1956 metų žymė, ir tai buvo 
neigiama žymė, kuri kelia rim
tų susirūpinimų ekonomistų ir 
visuomenės tarpe. Urmo prekių

WISHING EVERYONE

kainos (wholesale prices) paki- 
„ Šių sri-i j0 7 nuošimčiais, gi pragyveni
mų eiga 1956 metais buvo gana'mo kaštų įndeksas (consumer 
skirtinga. Automobilių pramonė prices) pakilo 2 nuošimčiais. Šis 

kainų didėjimas yra trečias tos
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buvo ’abai ryškiai sumažinusi 
savo gamybą. Po rekordinių 
1955 metų, kada buvo pagadin
ta 9,300,000 naujų automobilių

lerių. Tai buvo 8 bilionais dau- ir sunkvežimių, 1956 metais a

labo. Žmonės valstybes kuria 
ne savo gyvenimui apsunkinti, 
ne savo ne savo teisėms suma
žinti, ne savo pareigų atlikimui 
apsunkinti. Priešingai, per vals
tybę jie siekia apsaugoti savo 
teises, palengvinti pareigų atli
kimą, palengvinti gyvenimą. 
Valstybė ir valdžia negali nieko 
daryti, kas būtų priešinga asme
nų ir šeimų natūralioms! tei
sėms ir pareigoms.

Šalia asmens ir šeimos pri
gimties yra dar apreiškimas, ku 
ris ir savo kilme, ir turiniu yra 
augštesnis už visokius žmonių 
susikurtus žemiškus autoritetus 
ir už visus jų įstatymus. Apreiš
kimas yra buvimo davėjo įsta
tymas. Jis arba kartoja tai, kas
yra žmogaus prigimtyje, ar tai 

Lietuvių Bendruomenės sušauktą Chicagoje JAV ir Kanados' patobulina. Joks žmonių auto- 
Lietuvių Kultūros Kongresą bei didingąją JAV ir Kanados Lie- ritėtas negali nei jam prilygti, 
tuviu Dainų Švente. Apie Vliko, Alto, Balfo ir kitų organizacijų ne^ Jam prieštarauti, 
veiklą, apie šen. Douglas Senate pravestą planą, apie dabartinę Toks yra natūralus santyki! 
būklę Lietuvoje ryšium su praėjusių metų sąjūdžiais — teks . tarp valstybės, asmens ir šei- 
tarti žodį kitomis progomis.

Nuoširdžiai dėkodami savo uoliems bendradarbiams, skaity

joms lojaliais. Žmonės patys 
jaučia, kad valstybė ir valdžia 
yra jų pačių reikalas. Iš kjtos 
pusės ir mūsų laikais matome 
pavyzdžius nelojalumo ir nepa
garbos savo krašto valdžiai. Pi
liečiai nesijaudino, kai net sveti
mos jėgos naikino jų valdžias. 
Nesijaudina, kai vienos klikos 
grupė per naktį sulikviduoja ki
tos klikos valdovus. Tai yra ne 
dėl patriotizmo stokos. Žmonės 
tik jaučia, kad jų valdžios ar 
valdovų keliai nesutampa su jų 
keliais. Tačiau tokiose nuotai
kose netarpsta lojalumas ne tik 
netikusiems valdovams. Perilgai 
užtrukę valdžioje, jie gali su
naikinti žmonėse lojalumą savo 
kraštui ir tautai. Kokios formos 
ji bebūtų ir iš kiek asmenų ji be 
susidėtų — vieno ar šimto —, 
visokios valdžios žmonių kėli
mas ant debesų asmens, šeimos 
ir visuomenės teisių sąskaiton 
yra pigiausias būdas naikinti
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rūšies didėjimas pokariniame! 
laikotarpyje. Pirmas didėjimas! 
buvo 1945 —1948 metais, ir tai 
buvo staigiausias kainų kilimas 
paskutiniųjų dšimtmečių istori
joje. Antras kainų kilimo lai-j 
kotarpis buvo 1950 — 1951 me-1 
tais — Korėjos karo metu. NuoJ 
1951 metų vidurio iki 1955 m. 
pabaigos, tai yra ketverių metų 
laikotarpyje, bendras kainų ly
gis buvo palyginamai pastovus. 
Bet 1955 metų pabaigoje prasi
dėjo trečiasis kainų kilimas ir 
jis tęsėsi ištisus 1956 metus.

šių metų kainų kilimas yra 
labai įdomus tuo, kad 1956 me
tai buvo kredito suvaržymų me
tai, ir pinigų kiekis apyvartoje 
cįidėjo labai nežymiai. Gi tokio
se apystovose kainos paprastai 
nekyla. Ekonomistai aiškina šį 
mažą kainų kilimą tam tikrais 
JAV ūkio struktūros pasikeiti
mais, kurie šiuo metu vyksta 
Kadangi tie pasikeitimai vyksta 
gana lėtai, tai tas kainų kilimas 
nėra laikomas pavojingu, ir eko 
nomistai mano, kad tai nėra di
delės infliacijos pradžia. Bet iš 
kitos pusės, daugumas ekono
mistų galvoja, kad šis mažas 
kainų kilimas tęsis 1957 metais 
ir turbūt vėliau.

Kredito suvaržymai 

1956 metai pasižymėjo dide- 
(Tęsinys 4 pus..)

mos. Kur tvarkantieji valsty-, patriotizmą. Valdžia bus ger
bės žino savo kompetencijos ri- Į biama ir mylilha, kai asmuo ir 

šeima jaus, kad valdžia nesikėsi
na jų gyvenimo apiplėšti, bet 
saugoja tai, kas jiems teisingai 
priklauso.

tojams ir visiems rėmėjams, visiems linkime laimingiausių ir bas, ten žfnon’ės jaučia valstybės
džiaugsmingiausių Naujų Metų!

ŽMOGUS TARP ŽMONIŲ
Vysk. V. BRIZGYS

Tiesa, kad Kristus atėjo iš-Į tas debesyse, prieš kurį turi vi- 
laisvinti žmogų ne iš žmonių, o I si lenktis. Kai taip galvoją as- 
iš nuodėmės vergijos. Tačiau ir menys patenka valdžion, niekur
tai tiesa, kad Kristus visu savo 
elgesiu parodė, kaip jis vertina 
bei gerbia ir paprasčiausią žmo
gų-

Daugelio senovės tautų tvar
kymosi būdas nebuvo valstybė 
šiandienine valstybės prasme. 
Tada sau valdžią į kitus jėga

reikalingumą. Ten nereikia dirb 
tiniais būdais žmones raginti 
gerbti valstybę, valdžią ir būti

M. KRUPAVIČIUS

1926 METŲ GRUODŽIO 17-TOJI
Liūdna 30 metų sukaktis

28 tęsinys
Tą savo nepasitenkinimą pareiškiau ir Smetonai.

atsistoti- jo vietoje. Iš tokios ,Kas toliau darYt? Pataręs su saviškiai žmonėmis, 
savijautos kilo pasakymas "Vals nutarėm Smetonai pareikšti protestą, bet kad nesu- 

a§» Būdami iš to- komplikuotumėm dar labiau padėties, nutarėm vai
kių pat žmonių tarpo, kaip jie džioje pasilikti, kad galėtum atsiekt savo tikslą — iš 
patys, gyvendami kartu su jais, vengti namų karo ir lenkų invazijos. Mūsų bendra- 
savo pareigose jaučiasi tarsi i darbiavimas su tautininkais buvo neilgas — nuo

rankomis neapčiuopdami jų įsi
vaizduoto stabo, patys bando

užsikariaudavo. Už pinigus sam- dievukai debesyse ir, kaip tas gruodžio mėn. antros pusės ligi sekančių metų gegu-
domų kareivių pagalba jie su 
savo pavaldiniais kartais elgda
vosi, kaip su tikrais vergais ir 
baudžiauninkais, visiškai nepai
sydami jų gero. Tačiau negali
ma tvirtinti, kad visos tautos ir 
valstybės yra perėję tokius ver
gijos laikus. Buvo tautų, kurios 
savisaugos ir kitais motyvais 
pačios pasiskirdavo sau vadus, 
tradicijomis, papročiais ir net 
susitarimu nustatydavo jų kom
petencijos ribas.

Nors žmonių bendruomenė, 
vadinama valstybe, yra jau se
na, tačiau dar ir šiandien vals
tybės sąvokos žmonės nėra su
vienodinę. Kur tik iškyla žmo
gaus kompetencijos klausimas, 
kur tik a^muo pakyla kuo nors 
augščiau už kitus, jis yra būti
nai reikalingas aiškių ir sveikų 
principų, kad teisingai suprastų

žės pirmos pusės. Ar mes savo tikslo pasiekėm? At
rodo, kad taip. Raštikis savo atsiminimuose rašo, kad 
“Sukilimo tikslas pasidarė aiškesnis (kariuomenei.. 
M. K.), kada buvo sužinota, kad jį remia tautininkai 
ir krikščionys demokratai”. Vadinasi krikščionimis 
demokratais kariuomenė turėjo pasitikėti ir kilusį jos 

nam, kuria jų nepagerbtų ar (tarpe nerimą bei nepasitenkinimą apramint. Tuo bū- 
nepaklausytų. -O kadangi žaibai du mes gavo tikslo pasiekėm ir mums nieko daugiau 
tokių dievų neklauso, tai bausti nebereikėjo. šia proga turiu pastebėti, kad Raštikio 

teigimas apje lęrikščionių demokratų perversmo , rė
mimą yra iš pagrindų neteisingas. Krikščionys ^mo
kintai susėdo ) vieną, suolą su tautininkais tik po per
versmo ir tik tam, kad Lietuvą išgelbėtų iš gręsiančiu 
rimtų pavojų. Ir tik nuo toz momento, kai krikščionys 
demokratai sutiko įeit į koalicinę su tautininkais vy 
riausybę, jie prisiėmė ant savęs atsakomybę už savo 
darbus. Istorija pasakys savo galutinį žodį. Bet mes

Aleksandro Manzoni aprašytas 
Milano miesto majoras, nuo 
augšto piedestalo žiūri į savą 
pavaldinius ir tarsi sakytų: "Aš 
jums, driskiai, ateisiu". Jie yra 
pasiruošę pasiųsti žaibą kiekvie- 

kurid

nenuolankiuosius jie siunčia ak 
lo klusnumo ginkluotus tarnus.

Katalikų Bažnyčios skelbia
ma ir atstovaujama pažiūra j 
valstybę yra žmonių susikurta 
bendruomenč saviems bend
riems reikalams. Ne valstybė, 
ne valdžia ir ne jos įstatymai 
davė asmeniui ir šeimai buvimą,
prigimtį ir prigimtas teises bei tikime> kad mŪ8^ Parinktoji taktika buvo teisinga
pareigas. Asmuo ir šeima vals
tybėje ne tik nepraranda savo 
teisių, bet ir laisvės. O valsty-

ir Lietuvai naudinga.
Krikščionys demokratai ir valdžioje dalyvauda

mi nedengė tautininkų padaryto perversmo. ' Jie nuo 
pačios pradžios visuomenei aiškino apie perversmobė yra tam, kad asmenų ir šei 

savo vietą. Ir apie valstybę kai- | mos natūralias teises apsaugo- kenksmingumą ir nebuvimą jam daryti rimtų prie- 
bant, kam trūksta 0kių aiškių tų, apgintų ir palengvintų jo- žasčių^ Apie tai .mano pirmiau minėtas J. Daniusevi- 
principų, valstybė įsivaizduoja- mis naudotis; kad visų bendro- čius - Danys taip rašo: “Po 1926 m. gruodžio 17 d. 
ma tarsi koks stabas, pastaty- mis jėgomis siektų visų bendro perversmo apie politinį gyvenimą dar nesuspėjusiam

susivokti ir jame nedalyvaujančiam jaunesnio amžiaus jos, ir tas pats buvo sušauktas ne konstitucijos nu- 
studentui kurį laiką atrodė, kad krašto gyvenime šiuo statyta tvarka. Daug kartų tuo reikalu buvo kalbėta 
įvykiu neatsitiko nieko, ką reikėtų laikyti žmogaus
laisvės pažeidimu... Pavojai krašto rimčiai bei paski
rų asmenų saugumui, atrodė, po perversmo buvo din
gę. Dažnam perversmas imponavo tuo, kad jis buvo 
padarytas “be kraujo lašo” ir kad buvo įvesta tvarka 
gatvėse. Bet dėl paties perversmo, kaip tokio, tuojau 
pasisakė krikščionys demokratai. A. a. prof. St. Šal
kauskis kritikavo perversmą savo paskaitose univer
sitete. Kunigas prof. Mykolas Krupavičius studentų 
ateitininkų sambūriuose Rakauskaitės valgykloje 
(Mickevičiaus gatv. prie VDU-to I rūmų) aiškino, kad 
perversmas primetęs Lietuvai nedemokratišką mažu
mos valdžią ir, jei nebūsią tuojau įvykdyti Seimo rin
kimai sena konstitucija, įsigalėsianti mažumos dikta
tūra, vadinasi, bus laužoma demokratinė Lietuvos 
konstitucija.” Bet apie tai buvo kalbėta ne tik studen
tams bet ir kiekviena pasitaikiusia proga kitiems.
Tautininkai tai žinojo, tuomi buvo labai nepatenkinti 
ir mums priekaištavo nelojalumą ir bendradarbiavimo 
nenuoširdumą.

Bet daugiausia buvo ginčų su tautininkais, kurie 
vėliau perėjo į kietą ir nenumaldomą kovą su jais dėl 
konstitucijos atstatymo ir jos laikymosi valstybės gy
venime. Einant } bendradarbiavimą po perversmo su 
jais, krikščionių demokratų buvo pastatyta vieninte
lė sąlyga — laikytis Steigiamojo Seimo konstitucijos.
Kaip jau minėjau, pirmame pasitarime su jais po per
versmo pas Smetoną Voldemaras mums pastačius tą 
sulygto pats neklausiamas pareiškė, kad šis klausimas 
jokios abejonės, nekelia, vadinasi — konstitucija bus 
išliakyta. Kitame pasitarime tas pats Voldemaras pa
žadėjo Seimą šaukti pavasarį. Bet kai atėjo konstitu
cijos nustatytas laikas Seimo”rinkimus skelbti, pa- 
zlaustas, kodėl jis savo pažado nevykdo, jis pasirai- 
vydamas kaip paprastai tikrai voldtmariškai atsakė- 
“tiesa, aš žadėjau jį šaukti pavasarį, bet nepasakiau, 
kurį pavasarį.” Daug pavasarių praėjo, kol pasiryžo 
šaukti Seimą, bet ne Lietuvos, o tik tautininkų parti

jų Smetona. Jis bent nekalbėjo taip ciniškai, kaip Vol
demaras, bet visuomet surasdavo įvairių įvairiausių 
kliūčių, visai nerealių, iš piršto išlaužtų. Seimo neno
ras buvo aiškus, bet niekad nepasakė, kad jo ne
šauksiąs.

Ministerių kabinete mūsų minieteriams — Bist
rui ir Karveliui darbas buvo labai sunkus ir nemalo
nus. Reikėjo varinių nervų išgyventi tai atmosferai. 
Nebuvo to kabineto posėdžio, kad tokiu ar kitokiu bū
du Voldemaras nebūtų jų atstovaujamas partijas ir 
visas prieš jį buvusias vyriausybes su dumblų maišęs. 
Bistras labai šaltas; geležinės logikos ir sugebąs ge
rai atsikirsti buvo labai nemėgiamus. Jo nemėgo ir 
Smetona. Kaip ministeris jis turėjo palaikyti nuolati
nių ryšių su prezidentu. Prezidentas jį labai nenoriai 
priimdavo. Vieną kartą Bistras konstatavęs tą santy
kį su prezidentu Smetona, pareiškė, kad jis daugiau 
prezidentūros nelankys ir ateis tik Smetonos kviečia
mas. Pasibaigė tuo, kad prezidentas jo nekvietė ir jis 
prezidentūros nebelankė, susitikdavo tik tais atvejais, 
kai kabineto posėdžiuose dalyvavo ir prezidentas. 
1927 m. balandžio m. pirmoj pusėj Voldemaras į vie
ną kabineto posėdį atsinešė atspausdintą su visų mini
sterių parašais didžiulį, kaip caro manifestas, dviejų 
skilčių lapą, kurį įteikęs visiems ministeriams prane
šė, kad artimiausiame posėdy tas klausimas bus svar
stomas, bet nediskutuojamas. Kiekvienas ministeris 
galės tik pasakyti, ar jis sutinka su rašto turiniu ar 
ne, jei ne — tai kodėl. Tas raštas buvo skirtas išpla
tinti po visą Lietuvą ir išklijuoti miestuose ir kaimuo
se. Ką gi skelbė lietuviškajai visuomenei Voldemaras 
tame savo manifeste? Kokias malones, amnestiją, vy
riausybės darbų programą, krašto padėtį? Ne. Apie 
visa tai nebuvo nei žodžio. Jame Voldemaras juodžiau
siomis spalvomis piešė visas buvusias vyriausybes, ne
paisant kokios jos pakraipos būtų buvusios, paskirus 
politinius veikėjus, neišskiriant nei dalyvavusių vy
riausybėje krikščionių demokratų ministerių.
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LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
AL. GIMANTAS

Klausimas mūsų leidykloms 
(ir skaitytojui)

Besiguodžiant ar bedejuojant 
lietuviškosios knygos reikalais, 
būtų ne pro šalį žvelgterėti, kaip 
šis klausimas stovi mūsų kaimy
nų tarpe. Pvz., mes skaičiuoja
me lietuvius šiame kontinente 
šimtais tūkstančių. Toki latviai 
optimistiškiausiais duomenimis 
tegali suvesti krūvon vos keletą

vių tą didžiąją paslaptį, kaip at
piginti knygas ir jų išvaizdą pri
lyginti kiekvienam kultūringam 
Vakarų leidinui? Ar dėl lietu
viškos knygos brangumo kalti 
esame tik mes — skaitytojai — 
ar gal ne viskas, kas galima, da 
romą iš mūsų knygų leidėjų pu
sės?

Tėvų kraštas ar tėvynė?
Šis bendradarbis susilaukė

dešimčių tūkstančių latvių, bet skaitytojų pastabų, kodėl savo 
pas juos padėtis yra žymiai ge-, rašiniuose kartais mini sąvoką 
resnė- • “tėvų kraštas”, bet ne “tėvynė”.

Priežastys yra dvi: jie moka 
leisti knygas gražiau ir pigiau,

Rašančiojo manymu, tai nelabai 
sudėtingas reikalas. Išeinant

be to latviškoji knyga turi dau- • grynai iš žodžio sąvokos ir su
giau skaitytojų. Su maža nuo
staba ir savotišku susižavėjimu 
teko anądien vartyti naujus lat
vių leidinius “Saimnieks un 
saimniece”, 336 puslapių leidi
nys, ir “Latvijas Kundzes Grek- 
sūde”, 230 psl. Išleista “Grama- 
tu Draugs” leidyklos Brookly- 
ne. šios knygos yra įrištos jį 
drobinius viršelius, auksiniais 
užrašais ir gražiu aplanku. Nė 
vienu tašku neišleistos blogiau 
už didžiųjų amerikinių leidyklų

pratimo .atrodytų, kad visiems, 
kurie yra gimę Lietuvoje, gim
tasis kraštas visais atvejais te
gali būti tik tėvynė. Gi jaunes
niajai kartai, ypač tiems, kurie 
jau yra gimę JAV, Vokietijoje, 
Britanijoje ar kur kitur, Lietu
va tėra tik tėvų gimtasis kraš-j 
tas. Tai jokiu būdu nereiškia 
Lietuvos išsižadėjimo. Priešin
gai, ir tėvų gimtasis kraštas tu
rėtų būti jauniems užsienio lie
tuviukams bent dvasine tėvyne.

PAKARTAS EDENAS

J' f

Port Said gyventojai džiaugiasi pakorę Edeno iškamšą (INS)

Kiek pirmajame Pasaulinia- naujos šv. Ignaco statulos, 
me kare ŽUVO žmonių j pabrėžė, kad šiuo metu pasau- 

Didžiajame kare iš abiejų ka- liui reikalinga stipraus ir kovin

leidinius. Latviai, minėtojo kny į Rašančiajam atrodo, jog sunku 
gų klubo nariai, moka už tokius būtų įrodyti Amerikos lietuviui,
vispusiškai spaudos atžvilgiu iš 
baigtus leidinius ne $6.50, ne

gimusiam, sakykim, \New /Yor- 
ke, lankiusiam pradines ir augjš-

$5 ir ne $4, bet tik $2.40. Mes tesnes mokyklas šiame krašte ir 
net ir premijuotus leidinius ne-| vispusiškai susirišusiam su JAV
išgalime išleisti bent kietais vir
šeliais.

Ponai, visi be išimties lietu
viškųjų knygų leidėjai, ar ne-

kad jo tėvynė yra Lietuva, bet 
ne Jnugtinės Amerikos Valsty- J Lietuvos 
bės. Gi aplamai rūpintis ir sie
lotis bei padėti Lietuvos reika-

ne vien tik tų, kuriems Lietuva' 
yrajtėvynė, bet ir tiems, kuriuos i 
su gražiąja tėvų gimtine riša 
kraujo ir tradicijų ryšiai.

AMERIKOS ŪKIS
(Atkelta iš 3 pusi.) 

liais kredito suvaržymais. Pa-
‘aiubasada” Maskvoje) skolų gavimas labai pasunkėjo, 

gi nuošimčiai visą laiką didėjoVilniaus radijas, anądien kai- . . , . .. . , . ,
bedamas apie baigusią kraSte ‘■' ■netų pabaigoj, pasiekė paly-

galima būtų išgauti iš brolių lat lams, supraskime, yra pareiga; viešėti Urugvajaus lietuvių de- 
------ ----------------------- -— legaciją (reikėtų galvoti, kad

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

WESTWOOD LIQUOR 
STORE

Rinktinių Vynų, Likerių ir Alų

ALEX SHIMKCNAS, Savininkas

2441 West 69th St. PRospect 6-5951

rx SVEIKINAM VISUS SAVO DRAUGUS, KAIMYNUS 
IR PAŽĮSTAMUS IR LINKIME 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

ANTANAS IR GENOVAITĖ
MILAUCKAI

★
7900 W. lllth St. Worth, Illinois

Tel. Glbsen 8-4567

f

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

linki savo klijentams
ir užkviečia visus į Naujų Metų sutikimą

STEPAS GOBIS 
1500 S. 48 «VL, CICERO, ILL
Svetainėje gros šokių muzika

tie delegatai yra raudoni, kaip 
virti vėžiai, nes kitu atveju vjr- 
gu Kremlius būtų juos įsileidęs 
okupuoton Lietuvon), priminė, 
kad toji grupė jau išvyko iš Lie
tuvos. Atsisveikinimui jie buvo 
nuvežti Maskvon, apžiūrėjo Le
nino kalneliuose pastatytą uni
versitetą, gėrėjosi “Eugenijaus 
Oniegino” opera ir galutiniai su 
jais buvo atsisveikinta vaišėmis 
Lietuvos atstovybėje. Įdomu, 
kur toji “atstovybė” yra sovieti
nėje sostinėje įsikūrusi? Nejau
gi sovietiniai Lietuvos “amba- 

! sadoriai” naudojasi buv. nepri- 
1 klausomos Lietuvos pasiuntiny- 

r bės patalpomis? Pagaliau, ku
riems galams mūsų tarybinin- 
kams prireikė tos “Lietuvos at
stovybės” ?
Savi pas savus, bet jokiu būdu 

ne pas kitus

liaujančių šalių žuvo iš viso 9 
milijonai 200 tūkstančių karių.
Atskiromis valstybėmis žuvo:,,. . , ...............
vokiečių -* 2,036,000, rusų - 2. "S |stenga lalmetl kov’ Pr,e3 
250,000, prancūzų — 1,900,000, | komunizmą.
austrų — 1,200,000, anglų 800, i ■* ■ ---
000, italų — 450,000, serbų —I A HAPPY NEW YEAR
120,000, turkų — 300,000, bul- SCOURO’S I. G. A. STORE 
garų — 90,000, rumunų — 80,
000, belgų — 70,000, amerikie
čių — 40,000, kitų kariavusių 

'valstybių mažiau. Sužeisti} vi- 
sose valstybėse buvo 19 milijo- 

Įnų karių, iš kurių 3,5 milijono 
{tapo invalidais. Nors antras Pa 
saulinis karas oficialiai baigėsi 
prieš 10 metų, bet tokios sta
tistikos dar nėra.
Rūkymas žaloja organizm^

|- Be maisto ir gėrimo, daugelis 
žmonių iš pripratimo rūko. Ta-1 
bako nuodai, nikotinas, žmo
nėms ne tik nenaudingas, bet ir i 
atima daug sveikatos. Tabako į 
dūmai sukelia gerklės ligą ir ■ 
plaučių slogą, juos susilpnina ir 
padeda džiovai įsikibti. Tabako ! 
dūmai ir orą gadina. Rūkymas 1 
gyvenamajame, o ypač miega-1 
maj3me kambary yra kenksmin I 
gas. Išleistieji dūmai kenkia ne 
tik patiems rūkytojams, bet ir 
nerūkantiems. Rūkymas žadina

, skrandžio slogą ir kietina vidu- 
! rius. Nikotinas — širdžiai ir 
1 kraujo indams — nuodai. Be to, 
j nikotinas silpnina akis ir dauge- 
I lį kitų organų.

go idealizmo, kokiuo pasižymė
jo Šv. Ignacas; tik tada pasau-

Dešimts įsakymų taupymui
Daugelis amerikiečių savo pa

jamas labai planingai taupo. To

ginamai labai augštą lygį. Kre- i 
dito suvaržymo politiką vedė 
centriniai kraštu bankai (Fede- 
ral Reserve banks), kurie toje i dėl tokie reiškia pageidavimą, 
srityje turi didelę galią. Cent-- ^ad ir j'i vaikai to laikytųsi, 
riniai bankai mano. kad dabarti- i Kaikurie net per spaudą duo- 
nė krašto ūkio ir finansų eks-

AND FRUIT MARKET 
Phone FOrest 6-2550

7412 West Madison Street 
FOREST PARK, ILL. 1

A HAPPY NEW YEAR

MOTTO PHARMACY
Preąeriptions Accurately Filled

Phone EStebrook 8-936 L
5800 West Division Street 

OiAK PARK, ILL.
A HAPPY NEW YEAR

SANTIEMMO’S 
FOOD MART

PHONE CANAL 6-4592 
826 S. VYestern Ąye.

A HAPPY NEW YEAR

HOPALONG INN
PHONE GROVEHILL 6-9373 

2838 W. 63rd Street

A HAPPY NEW YEAR
ANGIE’S GROCERY

PHONE SEELEY 8-9736 
2150 W. Cullerton St. 

CHICAGO, ILL.

A HAPPY and PROSPEROUS 
NEtV YEAR TO ALL

A FRIEND
A HAPPY NEW YEAR

HILKREST
COSTUME (MADE FURNITURE

Drapes - SUps Covers -

pansija, kuri prasidėjo 1955 me nurodymus. Girdi, reikia laiky-
tų pradžioje, yra perdidelė ir tis dešimt sakymų, kuriais tu- 
perstaigi. Jie galvoja, kad mes: rJ vadovautis kiekvienas jaunuo 
turėsime infliaciją ir didelį kai tvarkydamas piniginius ar

į nų kilimą, jeigu krašto ūkio eks į ūkinius reikalus. Jie yra tokie:
J pansija visą laiką tęsis tokiu j Dirbk ir užsidirbk, daryk sa- 
pat tempu kaip 1955 metais v° pajamų ir išlaidų sąmatą, da- 
Mat kiekviena ekonominė eks- ryk išlaidų užrašus .turėk ban- 
pansija yra surišta su kredito ke einamąją sąskaitą, apdrausk 
ekspansija, o tai reiškia didė- ■ savo gyvybę, gyvenk savo na- 
jantį pinigų kieki apyvartoje: 'muose- padaryk testamentą, sąs 
Tačiau šiuo metu krašto ūkis • kaūas ap/ okėk laiku, įdek sa- 
dirba pilnu apkrovimu, ir, jeigu •vo kapitalą į tvirtas bei patiki- 
tose sąlygose plėsime kreditą ir mas įmones, nesigailėk pasko- 
didinsime pinigų kiekį apyvar- ūnti pinigų patikimiems asme- 
toje, tai vienintelis rezultatas nims-
bus didėjančios kainos, infliaci- '
ja ir vėliau ūkio depresija. 1 Kur pasaulio viltis?

Centriniai bankai iki šiol ga- 
’ Šis posakis yra itin žinomas na sėkmingai vedė šią kredito 
ir brangintinas, kalbant apie sa-' suvaržymo politiką, ir ckono- 
vųjų rėmimą prekybiniame ir mistai mano, kad šiuo metu tai 

: verslo pasaulyje. Kitaip juk ii i yr^'pati tikslingiausia politika, 
i neturėtų būti. Bet, kaip skau- Atrodo, kad ccntrrniaii bankai

Re-Upholstering
Pa_ta,r-m“S:,b!ii IRving 3458 Irving Park

A HAPPY and PROSPEROUS

Philipinų prezidentas Magsay NEW 
say, kalbėdamas per pašyentini- ^R-

NE)V YEAR TO ALL

A D R I A N • z
DECALCOMAINA

COMPANY
Phone CLiiiside 4-2856

2997 S. Archer Avė.
CHICAGO, ILLINOIS

A HAPPY and PROSPEROUS 
NEW YEAR TO ALL

WEST MELROSE
AUTO WRECKERS 

AUTO PARTS
USED AND REBUILT 

FRANK PISANO, prop.
PHONE FILMORE 3-9443

Siuntiniai į Lietuvą
j neturėtų būti. Bet, kaip skau- Atrodo, kad centriniai bankai . v „ .v i . . . . ii ■ - , »• Lietuvių bendrove OVERSEASdu ir net nesuprantama, kad yra pasiryžę vesti tą pačią po-, CARGO CO. siunčia į LIETUVĄ 

i.-.i.: i„.i Jįtį^ą jr ^957 metais. TOS po- ..........% , tas šūkis visiškai negalioja kul 
tūrinėje plotmėje, savųjų tarpe.

■ Bičiulis, gyvenąs New Yorke, a- 
ną kartą laiške skundėsi lietu
vių inteligentų arogancija ir 
siaurumu. Štai, ten buvo su
ruoštas visais atžvilgiais pavy
kęs ir labai vertingo turinio 
proft St. Šalkauskio minėjimas 
Į jį teatsilankė tik tie, kurie ar-

J?

Sveikinu su NAUJAIS METAIS
visus mano draugus muzikantus ir pažįstamus

JUOZAS GRUSAS
4337 So. Halsted St. Chicaga 9, III.

Pciau suaugę ir geriau supranta 
didžiojo musų mintytojo nuro
dytąjį gyvenimo kelią. Liku
siems —- tai buvo visiškai neį
domu. Bet kitą vertU3, kai gra
žų ir kultūringą literatūrinį va
karą ruošė kitos pakraipos tau“ 
tiečiai, nežiūrint programos ver- > J'“*”. •7‘“ 
tingumo ir išsamumo, ten nedrį- 

! so atsilankyti tie, kurie gal ne
pritaria ' rengėjų įsitikinimams 

i Tas vyksta savų tautiečių tarpi 
tada, kada lietuvybės ir visų lie 
tuviškųjų vertybių išlaikymas 
išgyvena beveik sunkią krizę, ka 
da reikalinga mums parodyti 
daugiau pastangų ir pasiaukoji
mo, pakantos ir sv/ratimo. Mes 
ir toliau boikotuojame vieni ki 
tUB ir toliau teremiamo tik ‘‘na- 
vuosius

‘mes praleisti “kitų” pasiseki 
mus ar laimėjimus. Ar tirt yra 
gcra3 ir lietuviškojon vienybėn 
ir tarpusavi? supratiman vedąs 
kelias?

litikos pasekmėje reikia laukti, 
kad 1957 metų pirmoje pusėje 
paskolų gavimas bus sunkus ir 
nuošimčiai bus augštame ly
byje.

1957 metai būsią gerovės metai

Kas liečia 1957 metus, dau
guma Amerikos ekonomistų ir 
pramonininkų yra optimistai 
Jie laukia, kad bendras’garny 
bos lygis kitais metais didės, ir

(ir kitur) siuntinius su: angliš
kom viln. medžiagom, avalyne, 
vaistais, maistu, si u v. mašinom, 
dviračiais, laikrodžiai?, akordeo
nais. (siunčiama iš Anglijos.

Bendrovė taip pat persiunčia t 
LIETUVĄ ir Jūsų sudarytus ir 
mums pristatytus siuntinius (siun
čiam ir oro paštu). Visi mokes
čiai sumokami siuntėjo, gavėjas 
NIEKO NEMOKA. Pristatymas 
garantuojamas — PILNAS DRAU 
DIMAS.

Prašykite katakgų bei informa 
cijų:

OVERSEAS CARGO CO.,
UI.:

49th Avenue and Lake St.
MELROSE PARK, ILL,

A H.A.PPY and PROSPEROUS 
NE\V YEAR TO ALL

TAKE’S BARBER 
S H O P

MR. JAKE SKARDA, prop.
Specializing In

Men’s - I.adies’ and Children's 
HAIR CUTTING

Phone EUclid 6-9706
10 So. Austin Blvd.

OAK PARK, ILL. 
i

bendras ūkio aktyvumas būsiąs 2tl2l\V‘ 
siek tiek augstcsnis negu 1956 ( Siuntinių tarnyba 8 metai — S. P. 
metais. Tačiau yra ekonomistų, ■ JUODVALKIS.

' kurie yra linkę į pesimizmą. Jie 
tikro atoslūgio, ir 

tas atoslūgis pranašaujamas a-Į 
pic 1957 metų vidurį. Bet pa
gal dabartinius spėjimus, tas 
atoslūgis būsiąs nežymus ir ne
galėsiąs pakeisti bendros gero
vės krypties. Todėl bendrai ga
lima spėti, kad-1957 metai, bū
sią geri ūk:o metai, o jeigu bū*- 
šią kokių >nors ūkio aktyvumo 
sumažėjimų, tai būsiąs tik ei
linis lengvas krašto ūkio prisi- 

. _ . laikymas prie besikeičiančių c-
;ri3u ‘’-'kKu“S|.asrS!’i-' ir Ritinių «llygq.

KNYGA, KURI VISADA U KIMI 
IR NE8ENOTA 

Tai Juozo ftvttlzto

8lo]« knygoje gražina nitlau Zmonlv 
p&nakoa, au paveikslai*. Jaa rnlela 
.kalto Ir auAiigp Ir jaunieji. lAbal 
*.lnka lietuvių kalbon pamokoma. I- Oro 73 paHakoa. Kaina I2.&0. Pla 
tiBtoJ&ms dldolA nuolaida.

Užaakymua kartu au pinigais siųskite

“DRAUGAS" 
2334 So. Oakley Avo.

Chicago 8, Illinois
— Elektrinis 

niobiliams užp., 
metais.

slurteris auto- 
entuntss

Priprask kiekiveną dieną pa
rkaityti ką nors gero dešimtį mi 
imčių. šitos dešimt minučių kas 
dieninio skaitymo per dvidešimt 
metų padarys tave išlavintu

1903 žmogumi, su sąlyga, jeigu skai
tysi geras knygas. K. W. Elliot

A HAPPY and PROSPEROUS 
NE\V YEAR TO ALL

HARLEM
Standard Service Station

MR. L. TREPTO, owner
Serving You The Finest

Standard Gasoline and Oils

Phone GUnderson 4-9668
22nd and Harlem

BERVVYN, ILL.

A HAPPY and PROSPEROUS 
NEtV YEAR TO ALL

TWENTY NINE TWENTY
—2920—
CLUB

SERVING THE FINEST FOOD 
& LIQUORS

Plan To Spend New Years 
WITH US

Open Till 4:00 A.M.
Phone Lincoln 9-9778
2920 No. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

A HAPPY and PROSPEROUS 
NEW YEAR TO ALL
M A R T I N’ S

WARREN PARK CLUB
MARTIN VAVRY, prop. 

DINNERS
Chicken - Steaks - Ducks 

Seafood
WE CATER TO 

Weddings - Parties - Banąuetn
PHONE OLYMPIC 2*0945

5713 Roosevelt
CICERO, ILL.

A HAPPY and PROSPEROUS 
NE\V YEAR TO ALL

P I R A IN O’ S
FINER FOOD STORE

Phone EUclid 3-4600

844 Madison St.
Oak Park, III.

A HAPPY and PROSPEROUS 
NE\V YEAR TO ALL

RED ST A R 
INN

1528 No. Clark St.
Phone WHitehall 4-9637

1528 No. Clark St.
CHICAGO, ILL.

A HAPPY and PROSPEROUS 
NEW YEAR TO ALL

W A L L Y’ S 
LOUNGE

HENRY & WALLY KUCZEK, 
prop.

Phone VIrginia 7-8057

2658 W. 2Ist Place
CHICAGO, ILL.

A HAPPY and • PROSPEROUS 
NEtV YEAR TO ALL

CUSSON’S
RAD10 and TELEVISION

KALES & SERVICE
MR. U. J. CUSSON, prop.

Phone SAginaw 1-5165

10403 Ewing Avė.
CHICAGO, ILL.

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
a •

Mūsų Kostumeriams ir Pažįstamiems

iiA . x'
Gužauskas Beverly Hills Florai Co.

“KAS TIK ĮMANOMA GftLfcSE”

2443 W. 63rd St. Teh PRospect 8-0833
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Philadelphicv Pa.
Palaidota A. Augaitienė

I zimieroa. Pliuškonienės, iš gimi-. 
nių dalyvavo jos anūkas Kęstu
tis Pliuškonis su žmona Laimu-

Agota Augaitienė, Lietuvos! ,e’gimtaait‘s J°n"is?ved.as’ <°,8' 
pusseseres A. Mačiūniene ir M.

%

operos solistės Juzės Augaity-. _ . .
tės motina, mirusi gruodžio 81 Stannskienė su šeimomis, pus

seserių vaikai Širvaičiai ir daugI
Kryžiaus kapinėseTo gVdulinįų 1 Philadelphij°S lietuvių’ Iš NeW 
pamaldų šv. Kazimiero par.baž-i Y°rko?.laidotuves buvo atvy- 
nyčioje ~ ikusi seimos bičiulė Salomėja

Narkėliūnait'ė, kuri su Augaitie-, 
Nors velionė pastaruoju laiku į nės šeima yra ilgą. laiką kartu 

priklausė šv. Andriejaus para- gyvenusi Vokietijoje. Gėlėmis j 
pijai, bet, jo3 pageidavimu, ge- ir šv. mišiomis velionę prisiminė 
dulingos pamaldos už ją buvo' ir jos giminės ir pažįstami iš i 
atlaikytos šv. Kazimiero para- Kanados, iš Čikagos ir iš Hart- 
pijoje, kurioje ji buvo įsirašiusi ford, Conn. ’
vos tik atvykusi j'Philadelphijąj Vietos laikraščiai Philadel- 
ir kurios šv. Rožančiaus ir Apaš phia Inąuirer, Phila. Bulletin ir 
talystės draugijų ji buvo narė. Phila. Daily News pranešė apie 

Gedulingas pamaldas prie cen velionės mirtį, pabrėždami, kad 
trinio altoriaus atlaikė kun. St. ji buvo lietuvė tremtinė bei ap- 
Raila, specialiai atvykęs iš Ta-j rašydami apie jos dukteris ir 
maqua, Pa. Jis pasakė ir atitin- paliktus artimuosius Philadel- 
kamą pamokslą. Kun. Raila phijoje.
prieitai ilgesnį laiką yra dirbęs Agota Augaitienė pasimirė po 
sv . azimiero parapijoje ir au- jr sunkįos ligos, sulaukusi 
gelio philadelphiečių arpe susi- 83 m amžiaus Trum laiko. 
laukęs ypatingo palankumo. Au- t • .. tuf-. net\eturis šir
gaitienės didžiausias troškimas J • - i -
C , , - 1 dies smūgius, o mirė plaučių uz-buvo kadjis atlaikytų sv. mi-.d imu |juo me ii:a d„eJų 
aras. Prie Sonmių altorių pamal- duktenJ Phiiadeiphljoje. gyvų- 
(las laike sv. Andriejaus par. j t ir jos sūnus Alek.
kunigai Neverauskas ir Biels-- sas sibire Jos sūnu3 Stasys bu. 
kis. Per pamaldas giedojo Juzės! m nukąnkintas S|bir<. 0 jos duk

ugai ytes ąinavimo studijos Elzbieta Karosienė neseniai y 
buvusi mokine .dabar Camden ra mirusi Lietuvoje. Jos vyras
operos so istė italė Anna dėl Augaitis miręs Lietuvoje prieš 
Borrello.

d., palaidota gruodžio 15 d. šv.'

RUSA t KLAUSOSI

Rusai Jungtinėse Tautose klausosi Indijos Neimi priekaištu sovietams dėl Vengrijos 
kairės į dešinę) Kuznecov, Sobolev ir ambasadorius Zarubin.

įvvkių. Sėdi (iš 
(INS)

Po pamaldų velionies artimie
ji ir giminės bei šeimos pažįsta
mi ir daugelis šv. Rožančiaus 
ir Apaštalystės draugijų narių 
velionies palaikus palydėjo į ka
pus, kur, šeimos vardu, laido-! 
tuvių direktorius M. Bigenis pa
sakė žodį. Jis padėkojo visiems, 
kurie velionę lankė ligos metu, 
kurie užprašė už jos vėlę šv.

porą metų.' Lietuvoje liko Au-

vių Naujų Metų sutikimą jaus
tųsi kiek galint malonesnėj ap
linkoje. Naujoji Bendruomenės 
valdyba jau pirmame savo po
sėdyje, įvykusiame gruodžio 2 
dieną, iki detalių parengė Nau
jų Metų sutikimo planą, kad ši 
tradicinė pramoga būtų įvaires
nė ir gražesnė, kaip ankstyvai
siais metais. Naujų Metų sutiki
mui numatyta trumpa, bet tu
rininga meninė programa, o šo
kiams gautas geras orkestras. 
Barei ir užkandinei vadovauti

Melrose Park, 111.

gaitienės vienuolika anūkų ir sutįko patyrę tos srities darbi- 
devyniolika proanūkių. Sūnūs; njnkaį Naujų Metų sutikimui 
Antanas miręs Lietuvoje 1940 igeraj priruošta ir todėl tikima- 

j si, kad lietuviai ne tik iš Phi-metais.
Bendruomenės Naujų Metų 

sutikimas
Philadelphijos lietuvius jau 

kelintą kartą iš eilės vietos Ben
druomenės valdyba kviečia į

mišias ir paskui atlydėjo į am-Į bendrą Naujų Metų sutikimą.
žino poilsio vietą. Už jos vėlę 
mirusiosios pažįstamieji ir šei
mos draugai yra užprašę per 
penkiasdešimt šv. mišių.

Šiais metais Naujų Metų sutiki
mas įvyks Šv. Andriejausap3ra- 
pijos salėje, kuri labai kruopš
čiai prieš kurį laiką pradėta

Laidotuvėse, šalia velionės’ puošti, kad visi atėjusieji į ben- 
dukterų Juzės Augaitytės ir Ka- druomeninį Philadelphijos lietu-

I

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

T ?

PIVARŪNAS KEPYKLA
*

Kepa Ruginę Lietuvišką Duoną ir kitus kepsnius

4622 S. Marshfield Avenue
Tel. FRontier 6-4622

^1

ladelphijos miesto, bet ir iš ar 
timcsniųjų jo apylinkių susi
rinks gausiu būriu į Naujų Me
tų sutikimą, kurio pelnas ski
riamas Bendruomenės Balsvi 
(vietos lietuvių radijo valandė
lei) paremti.

Kvietimas paremti Altą
Gruodžio mėn. 23 dieną šv 

Andriejaus parapijos patalpose 
įvyko Bendruomenės valdybos

Kalėdų senelis

Praėjusį šeštadienį Melrose 
Parko lituanistinę mokyklą ap
lankė Kalėdų senelis, apdovano
damas visus mokinius už gerą 
mokymąsi. Jis pasisakė, kad 
atvyko iš Lietuvos į Ameriką 
pas mažuosius lietuviukus. Jį 
siuntė Lietuvoje gyveną mažieji, 
kad jis patikrintų ,ar Amerikoj 
gyveną lietuviukai gražiai Ical- 
ba-r skaito ir rašo lietuviškai. 
Pamokų metu pauaręs patikri
nimą, Kalėdų senelis įsitikino, 
kad Melrose Parko lituanistinės 
mokyklos mokiniai tikrai yra 
verti pagyrimo ir dovanų. Jie ( 
žino Lietuvos istoriją ir žino, 
sostinės vardą, didesnius mies-: 
tus ir upes. Jie papasakojo, 
koks gražus Lietuvos kraštas, 
papročiai ir tradicijos. Prašė I 
pasveikinti tėvynėje gyvenan-! 
čius broliukus ir sesutes. Pasi- 
žadėjG gera imokytis, būti ge-' 
rais vaikais, mylėti savo tėvų 
gimtąjį kraštą ir užaugę kovo-

Ir ledas dega
JAV, prie Bellinghamo mies

to, Kolumbijos rajone (District 
of Columbia), yra Samish eže
ras. Kai šis ežeras užšąla, jau
nimas išeina čiuožti ir čiuoži
mui paįvairinti prakerta eketę 
ir padega vandenį. Čia iš tokių 
prakirstų ekečių sudaro ratą 
ir vidury čiuožia. Ypatingai tas 
gražu sutemus, kai degančios 
eketės duoda puikiausią šviesą. 
Pasirodo, kad šis ežeras yra 
viršum degančių dujų sluogsnio. 
Prakirtus eketę, dujos veržiasi 
iš vandens ir padegtos liepsnoja.

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

linkime

PACIJENTAMS, DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS
DR. ir MRS- P. ATKOČIŪNAS
3147 So. Halsted St., Chicago, III.

Susitarti Tel. CAlumet 5-0270
ir !

1446 So. 49 Court Cicero, III.

Susitarti Tel. OLympic 2-4276
Ne kasdien “Drauge" telpa mano adresas. Prašome žiūrėti į 
telefonų sąrašą. Chieagos ar Cicero. Dr. Petras Atkočiūnas. 

...... ■“ rsr...........  f

NAUJŲ MAŠINŲ 

FONDAS

. TAUPYTOJAMS DOVANOS

NEMOKAMAI! ,

Nieko ypatingo... Tik kad, prisimintumėte mus... 
Mūsų padJka jums už rėmimą.

ELEKTRINIS SKUSTUVAS

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

SU INDĖLIU $1,000.00 
AR DAUGIAU

ir vasario 16 d. minėjimui reng- kad tėvynė butų laisva. Senė
ti komisijų posėdis, kuriame pa- bs padėkojo mokytojams ir tė- 
sidalinta informacija apie. atski- vams bei visiems mokyklos rė- 
rų komisijų atliktus parengia-; mP-iams už pastangas išlaikyti 
muosius darbus. Jau žinoma, i m°kykl{I. mažu.iu lietuviško raš 
kad Muzikalinės svetainės vado- 'r kalbos mokymą, 
vybė Allegenės Avė sutiko duo- ,
ti savo didžiąją salę būsimam 
Vasario 16 minėjimui. Meninė 1952 m. vasario 2 d. Melrose 
komisija jau apmetė minėjimo ' Parko lituanistinė mokykla pra- 
programos metmenis, iš kurios dėjo darbą. Visai r^rtoli penke- 
konkreti ir maloni žinia, kad rių metų sukaktuvės. Š. m. lap- 
meninę programos dalį šiais me kričio 10 d. mokvklos vedėjas 
tais atliks Lietuvos operos so- A. Markauskas sušaukė tėvų ko 
listas Stasys Liepa, šiuo metu miteto, mokyklos rėmėjų ir te
gyvenąs Bostone. Iš kviestųjų vų platesnį pasitarimą. Penke? 
senatorių atsakymai dar tebe- ■ rių metų sukakties paminėjimui 
laukiami. Propagandos komisi- buvo išrinkta komisija — B. Mu 
ja parengė atsišaukimo tekstus rinas, A. Jonča ir P. Metrikis. 
ir bando sueiti į kontaktą su i Tėvų komitetas, kurį sudaro K. 
vietos didžiąja spauda. Finansų - Juknelis. Katelė. Požerūrflcnė ir. 
komisija su gausiu aukų rinkėjų K. Tsutkus, su mokyklos vedėju

Sukakties minėjimas

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Mid-fct Jewelry and Music
ANTANAS P. ir BKDNISLAVA LIAKAI IR ŠEIMA, 

Sav.

2014--16 W. 35th St. Chicago, Illinois 

Tel. Lafayette 3-0332

būriu, kurį baigia mobilizuoti, 
pradeda aukų vajų, mesdama į 
visuomenę šūkį aukoti Ameri
kos Lietuvių Tarybai, sėkmin-

Markausku pasiėmė nešti visą 
sukakties minėjimo įvykdymo 
naštą. Jiems talkininkauja mo
kyklos rėmėjai ir mokytojai,

gai vadovaujančiai Jungtinėse ypatingai A. Jarienė. Nusista- 
Amerikos Valstybėse Lietuvos tyta 1957 m. vasario 9 d. Vetc 
laisvės bylai. . ranų salėje, Melrose Parke, su-Į

Lankėsi n. Strolia ruošli augesnio lygio koncer-

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

$5.00 Į 
. 2.00 
. 2.00

Aponas. Mr. & Mrs.
Martin ....................
Graužinis, Jonas . .
Jonila, Alex ..........
Kuras, A......................... 2.00
Mackevičiūtė, V............ 2.00 1
N. N................................. 2.00 j

*Stezcgovskis, J............ 2.00 ■
Šturmas, A................  2.00 -
Vaičkus, J..................... 2.00 ;
Bakšys, Br..................... 1.00 ;
Bcndoraitis A. ...
Bulota, Mrs. K. . . . 
Drazdauskao, J. ...
Drevinskas, St................ 1.00
Gužaitis, J..................... 1.00
Jakunskas, J................... 1.00
Juškevičius, Mrs. V. . . 1.00
Kažiūnas, Magd.............. 1.00
Kizlauskas, J................... 1.00
Kripkauskas, A. ............ 1.00
Liudžius, A. ............... 1.00!
Mikutaitis, M........... <.. . 1.00 ,
Morkūnas, L.........  1.00
Norvilas, P....................... 1.00 '
N. N........... ..................... 1-00,
Pugzlis, Mrs. P. ., 1.00
Radzevičia, P. . ........... 100
Rimas, K.................... .. 1-00

tą. Mokyklos vedėjas tariasi su 
Gruodžio mėn. 19 d. Philadcl- kitų kolonių meninėmis jėgomis. I 

phijoj lankėsi muzikas Juozas Melrose'Parko lietuvių kolonija’
Strolia ir kalbėjosi su Philadcl- 1957 metus pradės augšto me- 
phijos Lietuvių Meno ansamblio ininio lygio vakaru — koncertu,
dabartine valdyba apie galimy-1 kuriame- bus paminėta ir litua-' _____ ,
bes perimti pastaruoju metu beinistinės mokyklos penkerių me- k«w«»«*«m*i***«*****>*i****** 

'.dirigento likusį ansamblio cho- tų sukaktis, K. T-kus malkos klltčka

rą. Šią žinią dažnas philadelphi-
jietis sutiko su džiaugsminga 
viltimi, kad gal ansamblis išeis
iš krizės ir iš gan gausaus bei, kad nieko nestokotų, niekas nė- 

, išlavinto dainos vieneto auskaru ra toks vargšas, kad kitam ne
bėr vėl daina bei giesmė. 'galėtų padėtį. Leonas XIII

šaukštelis, Mrs. S. 
Sugintas kun. B.

1.00
1.00

Umantas, EI................. 1.00,

KLLTfRA!
SII.IX»S

. . ftią liesrj RyvPiitmiSkJil, lrunip.il 1/Niekas nėra tiek turtingas, IMhattiIuI nu^vieCln vl'.ntiitelfi AI*»h rfl 
fti‘H influų kalboje studiją —\

TtfMO *.l f HAIČ IO, 0.1’.,

Mirė kapitonas Lietuvninkas
bruodžio 17 d. po sunkios ir f L V A S PIJUS 

ilgos ligos mirė Lietuvos laisvės ,,lorijo,e ?lrmasi8 kunl 
kovu dalyvis kapitonas Jonas kuri, turi Krtataua T6.
Lietuvnink is. Nepriklausomoje

Nevystančios Rožes
ftv. IlOžuneitiR Ir fjvvt'tilinui. 

II laida '

Lietuvoje velionis visą laiką tar
navo komendantūrose kaip ad
ministracijos kapitonas. Trem
tyje priklausė Ramovės’ sąjun
gai. Palaidotas Philadclphijoje 
šv. Kryžiaus kapinėse.

Gruodžio mpn. 21 d. po ilgos 
ir sunkios ligos iškankinta mi
rti Marija Rendžiuvienė, gyv. 
Titan st., neperseniausiai palai
do juri ssvo vyrą. Nuliūdime Ii 
ko trys dukterys.

”S.»iiir>nlng.-i. kiiltfnIną.i ninlda yr» 
puliiuri klckvb-nrtH fiMiitrnvličH dvasini 
Hpiirnal I fcvdrtąnia!, g.tvi iiiuio virAtl 
ii.'m" ( A ulorbin >.

“Ti-nkn Ok pulbikMi, kad liitiii** 
i'iul k.-ilulikai taip tritiniru IHdln 
Iglgtli) ir uoliai pirakallytij" (Kun 
.Inn.-n, I Iii; iunuai.

r;

vas Pi jus yra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė 
mis. Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš- į T<tVII i.„ll)i,1i„k..n., t. i-iim
gijimai, ekstatiniai persikėlimai '’"H|- ,ik , , i ZMakjnm* 
• . I,r plntsua Hhp kllcir t.t. Is Tėvo Pijaus gyvenimo
vra įdėti 32 paveikslai. Kaina 
$2.00.

Galima gauti “DRAUGO” 
Administracijoje 

2334 fto. Oalilrjr Arenu* 
CHICAGO 8, ILLINOIS

I ŽHiikviuiiM kurtu hu pliilKitiR RlŲRklb-

. “DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avenue

Chicago, Illinois

Termometras ir Barometras

Pranešama būsiantis oras pasikeičiant 
spalvai. Gaunamas už $100.00 

ar daugiau indėlį.
I5e miunamų dovanu jūsų indėliai yra ap

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

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOC/AT/ON

1447 So. 49th Ct., Cicero, III.
__  Tel. TOwnhall 3-8131 Closed Wedr»esdays
OPEN MONDAYS TO 8:00 P.M.—SATURDAY TO 1:00 P.M.

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

1.00 ,
1.00 1
1.00

4134-36 Archer Avenue
(Kampas Francisco gatvės)

Choro vedėjas
R. Slp|K>ntn l< lii.-i,

savininkas

ŠAMPANO — NAUJŲ 

METŲ SUTIKIMUI

1 9 5 z6 - 1 9 5 7

CALIi’ORMA CHAMPAGNE 
AM ERI< AN CII AM P A(, N E

FRANCUZIJOS IMPORTAI
PRINCE EUGENE 
PIERRE I II.S imaiI NDY 
JACųi ES CARTIEK 15H9 m.
M ARI E ANTOINETTE 
MOET CHANDON BRl T 
l’IPER IIEinSICK — MI MMS BRUT

$-|.95
$2-59

<n $2.98 
$3-29

Qt $3.95 
Qt.

Qt.

>3-49
$3-95
$4.59

ITALIŠKI — VOKIŠKI
PORAZZI — ASTI SPUMANTE . Qt. $3,39
BURGEFF P.RVT 1915 m. Qt. $3.95

CKA1N ALCOIIOL 1SM> Prool

SKA1DKHMI
KRUPNIKAS
ZUBRDWKA

5tli S4..85
•>tl' $3-29 

$3.49 
$3.79

Inu artiidūis — MVNCHNER IIOFBRAU 
Alus. paprastai pa.-sliio<lainas už $8.39, 
DABAR <Wžė ii I>». $6-79
Lietiniais esnitie mes gimę. lietusiuia 1.orime ir būti! 

Ir guviesiems neteiskime pncfili.

lrunip.il


o

1
DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS ^ectadienis, gruodžio 29, 195-'

Hartford, Conn.
įspūdinga poltinė paskaita

JAV Lietuvių Bendruomenes 
Hartfordo apylinkės valdyba š. 
m. gruodžio 16 d. Amerikos Lie
tuvių Piliečių Klube surengė j- 
domią paskaitą, kurią skaitė Lie 
tuvos generalinis konsulas Jo
nas Budrys. Savo pranešimui 
medžiagą, kaip pats sakė, ėmęs 
ne iš spaudos, bet iš įspūdžių ir 
susitikimų su pažįstamais diplo
matais.

Apibūdinęs tarptautinę padė
tį, prelegentas pažymėjo, kad 
bolševikų galybė nėra taip stip
ri, kaip kai kas mano. Rusų pa
jėgos yra silpnesnės, negu lais
vojo pasaulio, ir rusai nenorį 
dabar karo: jie maną pasaulį 
pasiglemžti vietiniais karais ir 
revoliucijomis. Tačiau ir lais
vasis pasaulis, vadovaujamas J. 
A. V., nenorįs taip pat įsikišti 
ir aktyviai pagelbėti laisvės sie
kiančių tautų judėjimams, nes 
tai reikštų karą, kuriam dar ne- 

’ atėjęs laikas.
Tas pats, kaip ir kitose tau

tose, laisvės troškimas reiškią- 
sis ir pavergtos Lietuvos gyven
tojų tarpe. Ten su lietuviais 
prieš rusų bolševikų režimą yra 
nusistatę ir tenbuviai rusai. O 
tas pasklidęs gandas, kad rusai 
būk norėję Pabaltijo valstybes 
padaryti “nepriklausomomis”, 
neturįs jokio pagrindo. Priešin
gai, į pavergtųjų skaičių rusai 
norėję įrašyti ir Lenkiją.

Po paskaitos buvo įdomios 
diskusijos. Į visų klausimus ge
neralinis konsulas J. Budrys) iš
samiai ir plačiai atsakinėjo. Pa
skaita ir diskusijos truko dau
giau kaip dvi valandas. Paskai
toje dalyvavo didokas skaičius 
žmonių. Visi išsinešė įspūdį ir 
viltį, kad Lietuva bus laisva ir 
nepriklausoma. Dalyvis

šaltis ir lietus pridarė daug 
išdaigų

Connecticut valstybėje, taip 
pat ir Hartforde, iš penktadie
nio į šeštadienį (gruodžio 14 — 
15 naktį) lijo ir šalo. Tad me
džiai pakibo storu apšalu, nuo 
kurio sunkumo medžių šakos 
pradėjo lūžti ir kristi. Krisda
mos nutraukė net elektros augš- 
to įtempimo laidus. Šeštadienio 
rytą policija per radiją prane
šė gyventojams ir saugoti vai
kus nuo nukritusių laidų. Kai 
kurie gyventojai šeštadienį bu
vo be šviesos, šilimos ir van
dens. Toks apšalas čia buvęs 
tik apie 1920 ar 1921 m. N. P.

Milwaukee, Wis.
Puikus lietuvių pasirodymas 

spalvotoje tęlevizijoje

Gruodžio 19 d. visas dešimt 
minučių jaunosios lietuvaitės ro 
dė savo tautinius drabužius ir 
lietuviškai šiaudiniais žaisleliais 
pauoštą eglutę, šį kartą dalis 
žaislelių jau buvo pačių milwau- 
kiečių darbo, kiti — R. Mazi- 
liauskienės iš Chicagos.

Pasirodymas buvo siunčiamas 
ketvirtu kanalu (WTMJ-TV) 
Beulah Donahue programoje 
“Woman’s World”. ši progra
ma Milwaukėje yra labai popu- 
lari. Be lietuvių, savo kalėdines 
eglutes dar rodė vokiečiai, da
nai čekai ir lenkai. Lietuvišką- nas

PAJIESKOJIMAI
Jieškomas JURGIS KVIKLYS, 

apie 35 m. ami. J ieško motina iš 
Lietuvos. Buvo repatriavęs j Vo
kietiją. Pranešti: E. Strikienei, 
4420 So. YVashtenaw Avė., Chk-a- 
go 32, III.

Tnilns Prnnekevičius jieSko Kosto 
Tamulėno (iš Biržų) ir kitų savo 
draugų. Prašome atsiliepti šiuo ad
resu: Aurelija šerepkienė, 2447 W. 
45th Place, Chicago 32, Illinois.

LEON’S CLEANERS AND 
HOSIERY SHOP

Ekspertiškas rūbų valymas. Ne
šiąs kalbėtojas Moterų sąjungos P?1™™? ir.
20 kuopos rengiamam bankete A^ite jūsų rubus ^valymui-
Lieituvos Vyčių salėje gruodžio 30 ^u“te į*™'? S?1 60
dieną, 6 v. V gauge kojinių NEMOKAMAI.

Teisėjas A. YY'elIs bus vyriau-

1304 W. 51 st St. DR 8-6278

Be to jau trečią sezoną
jį pasirodymą suruošė JAV Lie-;A. Karaša dainuoja Baltimorės '........... IIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIHII

Bendruomenes Nlilwaukes operos chore. Per repeti* i STASYS DŽTTJGAS
apylinkė, tarpininkaujant vie-ĮCjjas pertraukų metu choristai 
tiniam Tarptautiniam Institutui italai, vokiečiai, graikai, žydai 
per Harriet Clinton. jr pademostruoja 9avo tau-

Lietuviška programa spalvo- tos dainas. Ir mūsų Alvydas, 
toje televizijoje atrodė daugiau, vienintelis lietuvis chore, padai- 
negu gerai. Turėjome gintis, nuoja lietuviškų dainų.

Kiškučio Vardines

Chicagoje

CLASSIFIED AND IIE L V VV AN I ED AIB

kad neišdalintume žaislelių — 
taip jie visiems patiko. Televi
zijos programų vadovai žadėjo 
kitų metų Kalėdų programų me
tu pasipuošti lietuviška eglute.

Programoje pasirodė-mažamę . .. . _ ._ ,
tės Kristina TolmačiūU ir Glo-' Umam Balfo skyrluL 
rija Bušeckaitė, abi pasirėdžiu
sios suvalkietiškai. Jos pade 
monstravo ir lietuviškas lėles.
Pagrindine kalbėtoja buvo Ni
jolė Vardienė. Ji vilkėjo žemai
tiškai. N. Vardienė paaiškino

Š. m. lapkričio 24 d. Balfo 
Baltimorės skyriaus surengta
me pobūvyje didelę programo 
dalį atliko A. Karaša. Tai jau 

j antrą kartą jis talkininkauja vie

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

Dainos Mylėtojas

Vaikų organizatorė
Į katalikybę atsivertusi Viole

ta Wong Kanadoje pakviesta 
lietuviškų kalėdinių papuošalų organizuoti katalikus vaikus, be 
simboliką ir prasmę bei parodė, siburiančius į Šventos Vaikys- 
kaip juos daryti. tės draugiją. Ji aplankys kiek-

Programos metu iš plokštelių vieną katalikų mokyklą Vancou- 
skambėjo “Palankėj” ir Gruo- verio diecezijoje, kviesdama vai- 
džio “Tėve mūsų”. Abu įdaina- ' kus į organizuotą sąjūdį.
vimai yra Čiurlionio ansamblio. ------------- 1- , -------- 1 =
Pirmąją Kalėdų dieną bendra
me kalėdinių papuošalų demons
travime, tos pačios programos 
metu, tarp kitų tautybių, buvo 
iš naujo rodomas lietuviškas 
šiaudinis papuošalas, paaiški
nant, kas tai yra ir iš kur at
ėjęs. D.

Užsakymus kartu su pinigais siuskite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. HL
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip

^AMaTv^SnImsIT
DIENOMS

Tokiu pavadinimu tik Šiomis die
nomis išSjo iš spaudos Jurgio Blekal- 
čio eilėraščių knyga. Autorių pažįsta
me, kaip vieną gabiausių ir veikliau
siųjų m ilsų teatralų, čia j{ matome 
daug žadančiu poetu. Knygos kat-a 
— $1.60.

Užsakymus ir pinigus siųskite.
DRAUGAS, 2834 & Oakley Avė., 

Chicago 8, IIL

REAL ESTATE

KALfiDŲ ftVENOIV IR NAUjyJV 
— 1957 — METŲ PROGA VISUS 
MIELUS SAVO Kl.MENTUS, RIMU
LIUS. DRAUGUS BEI PAŽĮSTAMUS 
SU MALONUMU SVEIKINA IR TY
RO DŽIAUGSMO. NEGUSTAVMOS 
LAIMES BEI ASMENINIO PASISE
KIMO MOAIRDZIAI LINKI:

I*. IiCOIUM 
K. .Iiikuls 
P. Daniško 
A. Katilius 
A. Kavaliauskas 
A. Linus 
A. Rėklaitis 
A. Sirutis 
j. šaulys 
K. Volodkevičliis

P LEONAS
REAL BSTATB

2735 YVest 71st Street
Visi telefonai: YVAlbrook 5-6015 

ĮSIGYKITE DABAR ‘i

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI

VAIKO DIEVAS IR RELIGIJA
Religinis vaiko auklėjimas ryšium 

su Jo dvasine raida
I dalis: Vaiko kelias Į pasaulį

II dalis: Vaiko kelias į Dievą 
ir religiją

III dalis: Vaiko religinis auklėjimas 
VI dalis:Tpatingieji religinio

auklėjimo uždaviniai
32$ psl. Kaina $3

Užsakymus su pinigais siuskite:

DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė.
CHICAGO 8, ILL.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUHIi

U£LP HANTRP — VYK Al

ĮKVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio Gliaudos

Raidžių Pasėliai

iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮiiiiiiiii 
CNaujasis lestamenta&

Šventas Raštas

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budzeikos kny
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų
Ją galite gauti

“D R A U G E’
2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO 8. ILL.

Pirkdami sutaupysite 
lr Pat duodami už.dlrb- 
«lte per šią įstaigą.
AL. BUDRECKAS

R BALTY 
4081 Archer Avė. (prie 

Californijos g-vBs) 
LAfayette 3-3384

Šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas lr teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ĖSTATE SALES 

2600 YV. 59th St. Tel. Prospect 8-5454

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

VISŲ ROSIU APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

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

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

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

KUTRA-NORKUS REALU
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 YVest 51 St 
YVAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. Ir aekmad.)

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.

TOOL AND 

DIE MAKERS 

LATHE HAND

GRINDER HANDS
I. D. and 0. D.

DIE SETTERS
WATERBURY FARREL

Small Precislon Works
Aged 40—50 is No Handicap

APPLY IN PERSON
YVRITE OR YVTRE

Advance Stamping Co.
Brighton Div.

815 N. Second St.
BRIGHTON, MICH.

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS
General Contractor

Stato rezidencinius lr komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4229 
arba rez. ’tel. BĮ 7-3340. Kreiptis —

SI M ŠIČIA I 
Realty - Bullders - InRiirancm 

2737 YVest 43rd Street

Nauji kultūrininkai Chicagoje

Inž. A. Brazdys su šeima: 
žmona Leokadija, dukterimis— 
Giedre ir Kašte, ir sūnumis — 
Antanu ir Saulium, gruodžio 
mėn. 6 d. Queen Elizabeth laivu 
atvyko į JAV apsigyventi. Jie 
Anglijoje išgyveno 8 metus, kur 
inž. A. Brazdys dirbo ,kaip sta
tybos inžinierius. Jie kurį laiką 
gyveno Manchesteryje, o vėliau 
Oxforde.

Anglijoje jaunimas stipriau iš 
silaiko lietuvybės dvasioje. Jiem 
tai padėjo lietuviškos organiza
cijos ir visuomeninė veikla.

Duktė Giedrė tenai studijavo 
chemiją, Kastė — architektūrą, 
Antanas keramiką ir Saulius 
dar mokosi gimnazijoje.

Inž. A. Brazdys laikinai ap
sistojo pas savo gimines — mi
rusio inž. Stasio Radzevičiaus 
šeimą. Dabar juos globoja ir rū
pinasi velionies našlė, kad grei
čiau galėtų įsikurti ir gyventi. 
Padeda ir inž. Bertulis su ponia 
ir kiti pažįstami, kaip inž. E. 
Bartkus, kuris tuojau parūpi
no darbą, o atvykimui pagrei
tinti ir atvykti iš Anglijos: O. 
J. Bliūdžiai, kun. B. Sugintas, 
P. Norkaitis, St. Kontrauskas, 
o ypatingai padarant dokumen
tus atvažiavimui, tai Sally Sha- 
gamogas, kuri jau ne vienam 
tremtiniui padėjo atsirasti sve
tingoje Amerikos žemėje. Jai už 
tai yra didžiausia padėka!

A. Glntneris

8 ai t im ore, Md.
Baltimorės Peabody konser

vatorijos šių mokslo metų stu
dentų pirmasis muzikos rečitalis 
įvyko gruodžio 8 d. konserva
torijos salėje.

Šio rečitalio metu Alvydas 
Karaša dainavo J. Naujalio 
“Kad širdį tau skausmas”. Tai 
jaunas lietuvis dainininkas, bo
sas, penktus metus vakarais stu 
dijuojąs minėtoje konservatori
joje.

Prieš dainavimą pats dainin- 
kas scenoje pranešė perpildytos 
salės klausytojams, kad daina 
yra lietuviška ir trumpai atpa
sakojo jos turinį. Daina buvo' 
atlikta dideliu pasisekimu.

šia daina susidomėjo konser
vatorijos profesūra. A. Kara- 
šos mokytoja jam pareiškė, jog 
yra numatyta, kad jis tą dainą 
atliktų su konservatorijos sim
foniniu orkestru pavasariniame! 
koncerte. Įvykdymą apsunkina 
orkestrą ei jos neturėjimas. Ta
čiau mokytoja pažadėjo dėti vi-1 
sas pastangas, kad konservato-i 
rija orsestraciją paruoštų. Tai 
būtų nemažas pasitamavimas 
lietuviškai dainai.

Jaunasis dainininkas jau ne 
pirmą kartą svetimųjų tarpe 
garsina lietuviška dainą. š. m. 
lapkričio 11 d. YV ?A surengta
me bankete jis atliko programą 
Ir čia pavykusiai tarp kitų pa
dainavo ir tris lietuviškas dai-

Ro manai
SI knyga, pasakodama kovos ui 

1 spaudos laisvę žygius, yra (kvėpinu) 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai 
kytl lietuvišką žodi. JI yra pulki do
vana jaunimui.

Lietuviškos Knygos Klubo leidinys 
111 psl., Broniaus Mūrino viršelis 
kaina $3.00.

Lietuviškos ' literatūros ugdymas 
yra visu susipratusiu lietuviu darbas 

Užsakymus su pinigais siųskite* 

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue 

CHICAGO 8, ILL.

« erte Ue. .ių a&lboL JUOZAI-Al 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivye 
kūpąs Metropolitas. IV laida. Ii 
leido “LUX” 1947 m. StutgarV 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunami.

"DRADGE"
2334 So. Oakley Avė

Chicago 8, Illinois*
iiiiiiimiiiiiiiiiiiimimiiMiiiiiiiiiiiimitir

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
IAV PILIETYBEI

MARCH 0F DIMES

MAuDAKNYGE

“ JAUNUOUŲ MALDOS’
Kurią paraoM 

Kun. P. Kirvelaltis 
Kaina: 31.50 ir $2.50

msakęnus adresuokite

DRAUGAS . 
2334 South Oakley Avenue

CHICAGO 8, ILL.

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

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

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

Pinigus su užsakymais siųsti: 
‘DRAUGAS”, 2834 S. Oakley avė 

Chicago 8, UI.
FIGHT

INFANTILE 
PA RA LYSI S

JANUARY 2-31
.................,,,,,,*,",,»,<,,»'","'»miimiiiiiiiimiinniiniiiiiiniii»mnuiniiiiiiiil

knyga.
Kokios pasirodo tik retais laikotar 
piaia.

PREMIJUOTASIS DRAUGO 
ROMAN Aff

Didelė Lietuviikoa 
išrinkta iš daugelio kūrinių Jory 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

Aplankas (lail. J. Paukštienės 
Lietuviškos Knygos Klubo leidinys 
434 psl. Kaina $4.00.

buities knnyk*-
Jun

Knyga, kurią įvertino V.neas Ku
dirka, kurią pats šmšsi versti — ne
gali būti mums svetima. Tai Marijos 
Radzevičiūtša

ŽEMELĖ ŠVENTOJI
Tai Žemaitijos knygnešių romanas, 

}naujai išverstas C. Petriko, kalbą 
peržiūrgja P. Andriušio.

Knyga vaizduoja Žemaitijos kaimą 
spaudos draudimo metu. Knygos he
rojus Laurynas Kareivis, praslskynęs 
kelią J laivo kapitonus, grįžta į sa
vo šventąją žemelę, apie kurią atsi
liepiama: "Kas bent vieną lašelį sa
vo prakalto į tave paliejo, tas amži
nai Jau-susijungė su tavimi”.

Lauryno meile Rozalijai, dlevdlr- 
blo Rūpino mąstymai, žandarų įvyk- 
lytas knygnešiu Švedo suBmlmas, vi
sa tai sudaro lntryguojančlą pynę 
šiame veikale. Knygą išleido Austra
lijos lietuviai, minšdami spaudos 
iaisvčs atkovojimo 60 m. sukaktį. Jų 
pastangomis negalime nesldomBti. 
Knygos kuiną $2.00.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite: 

DRAUGAS

2334 South Oakley Avenue

Chicago 8, Illinois

i■' J1 r ' J ; .-A

.-A-

Skelbtis “DRAUGE” apeimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 

Hetuvių dienraktis, o skelbimų 

kaina yra prieinama visiems

Užsakymas ir pinigas siųskite 
DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė. 
Chlcaffn 8 m
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MARQUETTE PARKE:
Mflr. 4 kamb., du mieg., pečiais 

šild., geroje vietoje, tik $10,500.
« GAGE PARKE:

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

Naujas mūr. 2 po 6, ant didelio 
sklypo, modern. įrengtas, tuoj gali
ma kraustytis.

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

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

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

SIMAIČIAI
Realty, Bullders. Insurance 

2731 West 43 St 
CLlfluide 4-2390

REAL ESTATE
Paskolos. Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI 

K. MATONIS,
Namų PRospect 8-2071

ROOMTNG HOUSE 36 kamb. 
Arti 26th ir Hamlin. $12,000 me
tinių pajamų. Garu apšildomas. 
$46,000; įmokėti $15,000. SVO- 
BODA, 3739 YV. 26th St., LAwn- 
dale 1-7038.___________________

7 BUTU MCRINIS NAMAS. A- 
pylinkėje Kostner ir 22nd St. 6 
butai po 3 kamb. ir 1—4 kamb. 
Karštu vand. alyva apšild. Paja
mų $600 į mėn. $49,900; įmokėti 
St. LAivndale 1-7038.
$15,000. SVOBODA, 3739 YV. 26th

uiiiiiiiiiimmiiiiiiiimmiiiiiiimiiiiiiiiift
1 LIETUVIŲ STATYBOS g
= BENDROVE į
| MŪRAS |
x Bullders, Gen. Centrą ctors S
“ Atlieka planavimo ir staty S
S bos darbus gydytojų ofisų, gy- S 
S venamųjų ir viešųjų pastatų. — 
S Namų įkainavimas ir įvairūs S 
S patarimai nemokamai.
S Kreiptis šiuo adresu: į

I JONAS STANKUS |
Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki S 

6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus 5
Tel. PRogDect 8-2013 5

4800 80. CAMPBELL AV1L S
Chicago 29. Pllnols ;

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct., Cicero 50. III.
Statome naujas namas ir garažas. 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų {vairias remoato darbas, skabiai,
gerai ir pigiai.- #
Šaukite DAnube 6-2793 nuo * yaL

ryto Iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLymplc 2-5121 nuo 6 vai.
' vakaro Iki 11 vai. vakaro.

lllllllllllllllllllIlIlIlIlinillllllHUiiuiiHiii I MARQUETTE PARKE, 2447 
Jei turite parduoti ar išnuomo-1 W. 69th St., parduodamas 

?SSS31 RESTORANAS. VALGYKLA
telefonu: VTrginia 7-6640. į Gausi klijentūra. Teirautis vie-
iniiiiiiiiiiiHiiiiliililllllliliiiiiliiilllilllilIi toJ ar telef- GRovehiu 6-9504-

įdomiausias romanas!

t.

J.GLIAlJDA

OfiAPftO
SfOBIS

PREMIJUOTAS
ROMANAS

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

AM dalys vienoje knygoje 
448 psl. — tik $4 00

Užsakymus siųsti:

“DRIUGAS’* 
2334 So. Oakley Avenue

Chicago 8. IUinoū

NAMUS IR 
GARAŽUS

lr atliekame visus statybos lr per
tvarkymo (remodeling) darbus.

MASTER BUILDFSS
General Contracting Co.

(Sav. V. Sodeika ir .J, Skorubskas) 
1600 S. 4STH CT.. CICERO 60, ILL. 
Tel. OLympio 2-7S81: TO 3-4236

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIE7T. AFDRAUDU AOEN rt'KA
Visų rūšių apdraudna. nutomobt- 

Hų finansavimas. Notarlataa Valsty- 
, *>6s patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdrsndas kibau 
oasltelrauk,te pas mus.

JONAS KIRVAITIS. 
YVAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AOENCV 
6168 S. Ashland Avė- Chlcaco 36. in

ŠILDYMAS
A. Stanėiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air conditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.

| IMA 8 ««h aiURT. CICERO 

Tel. OLymplc 6-0775 nuo 8 vai 
ryto iki 5 vai. vakaro. 

Telefonas nuo 5 vai. vakaro: 
OLymplc 2-6752

P L U M B I N G
Licensed, bonded plumbers

Joks darbas nėra didelis ar mažas, 
laukite dabar. Kalbame lietuviškai

Tel. REpublie 7-0844 
WAIbrnok 5-3451

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draujįą".

ISNUOMUOJAMA

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

4320 S. Fairficld Avė.

MARQUETTE PARKE nauja
me name išnuomojama 6 k., 3 did. 
mieg. BUTAS suaugusiems DA 6- 
1476.
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šeštadienis, gruodžio 29, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Vėliava jau pašventinta
Užpraeitą sekmadienį tautie- nant paskutinių metų darbus, 

tis skubėjo liet. punktualumu randama, kad veiklą ribojo jau- 
į Nekalto Prasidėiino parapijos nuolių dvasinis nusiteikimas (i- 
bažnyčią Brighton Parke. Šį karj dealizmas, kuris nori' pasireikš
tą už nepunktualumą vteko už- ti praktiškai, darbais, nelabai
mokėti: bažnyčia pilnutėlė — 
net ir geresnės stovimos vietos

vertindamas neapčiuopiamus la
vinimosi tikslus), bei kaikurių

užimtos; kelintą kartą jau pri- tėvų dažnas organiza'cijos ver-
siminė, kad kvietime buvo rašy 
ta, jog moksleivių ateitininkų 
Marijos kuopos vėliavos šventi
nimas įvyks lygiai 9 50 vai.

Vėliava jau pašventinta. Tai 
atliko parapijos klebonas prel. 
D. Mozeris; vėliavos krikštatė
viai — Ona ir Vladas Šimaičiai. 
Naujoji vėliava neturėtų jaus
tis vieniša, mano tautietis, nes 
bažnyčios priekyje matomos

tės nesupratimas (darbas orga
nizacijoje ugdo pareigos supra
timą; jau vien tik priklausymas 
kilniai organizacijai kilnina as
menį).

Pradedami sveikinimai. Skai
tomi vysk. V. Brizgio, konsulo 
dr. P. Daužvardžio, Ateitininkų 
Fedarącijos vado S. Sužiedėlio 
laiškai. Gyvu žodžiu sveikina

T x . visa eilė ateitininkų bei jaunimo
JAV, Lietuvos, kun. Lipnumo organizacijų atstovų. 
kuopos ir vysk. M. Valančiaus „ . .... . „„ „
kuopos vėliavos. Mišių auka at- , Srak“>™. AaiglamL Kalba 
našauja Marijos kuopos dvasios J“0?08 globeJas Jornu.Jžade.kM. 
vadas kun. Petras Gedvilą. Pa-. ?^‘n_ga8 posedB bal8lamas 
mokslą sako kun. J. Vyšniaus
kas: sveikina moksleivius atei-

TIKRAS SMŪGIS

-W,.

Buvęs pusvidutiuio svorio jmsnulio meisteris Tonv tie Marco žiūri 
nustebęs. kai jį meksikietis Oaspar Ortegn išmetė per virves pirmam 
rouude, Madison Sąuare Gardeli, New York. l^ungtynes, 10 roundų 
kovoj, laimėjo taškais meksikietis." ♦ (^bS)

j jai gauti panaudosią 650 km. teikti energiją Lietuvos reepub-; 
I Nemuno vanduo suksiąs hidro- likos ir Kaliningrado srities į 
elektrones, o jų turbinos teiks pramoniniams centrams. Vie- 
per metus daugiau kaip 2,009 nu metu statyboje dirbs apie' 
milionų kilovatvalandžių elekt-j 5,000 žmonių. Panašiai bolševi-j 
ros energijos. Už Kauno, tarp kai jau seniai garsina šią sta-1
Pažaislio pušynų ir Darsūniš tybą, tik, deja, suprojektuctie-
kio beržynėlių, tyvuliuos Kau- ‘jį darbai neina toli gražu taip, 

kaip skelbiama per spaudą ar 
per radijus. Su HES statyba 
drauge į Lietuvą plūsta nauji 

kininkų bus sulaikyta gelžbe-, okupantų kadrai, prisidengda- 
tonio. Gudijoje Nemuno srovę1 rni įvairiausių specialistų titu-

no “jura”. Birštono kilpa bus 
užtvenkta ties Kemuvėmis, o 
Nemuno srovė aukščiau Dras-

Lietuvos himnu.

tininkus jų šventės proga, džiau 
giasi organizacijos kilniais sie
kiais, primena jų ypatingą svar
bą tremtyje, toje aplinkoje, kuri 
krikščioniška tik savo vardu.

Po pamaldų visi išbrazda į pa
rapijos salę, kur šeimininkės su 
sirinkusius vaišina kava ir ska
nėstais. Dabar dar ryškiau ma
toma, kiek chicagiškių prisirin
ko j Marijos kuopos šventę: y- 
ra apie 200 žmonių, kurių dau
gumą sudaro moksleiviai ateiti
ninkai ir jų tėveliai.

Pradedamas iškilmingas posė
dis, kurį sklandžiai praveda Ma
rijos kuojos pirmininkė Dalia 
Binkytė. ' Įnešamos vėliavos; 
prel. D. Mozeris sukalba maldą

Po trumpos pertraukos prade
dama meninė programa. Daly
vių salėje lieka mažiau, vėliau " -
paaiškėja, kad jų tik daug sce- atrodo nurašyta į archyvus? 
noje. Marijos kuopos mergaitės Walter Lipmanas jau siūlo J. 
šoka “Rugelius”; šokis pasižy- a. V. politiką taip pakeisti, 
mi judesių grakštumu. Cicero kad būtų pareikalauta sovieti- 
Lietuvių choras, vedamas Juo- nįų pajėgų atitraukimo iš Rytų 
zo Kreivėno, dainuoja, o publika Europos. Laisvės reikalauti siū
damas palydi gausiais plojimais. < lo ne tik Vengrijai, bet ir Rytų 
Deklamuoja Ą. Norvilą, G. Nor- , Vokietijai, Lenkijai ir Cekoslo- 
vilaitė ir A. Jakštaitė. Deklama I vakįjai. O kurgi Pabaltijo tau- 
toriai šiltai sutinkami — maty- ' 
ti, kad visi puikiai pasiruošę, 
tik perdaug dramatiški gestai 
griauna eilėraščių įspūdį, Sce
noje pasirodo jaunieji kuopos 
nariai: V. Brazdžionytė 'dekla
muoja eiles apie lėlę, Šimaitis — 
apie ūsus, mergaičių būrys šoka

tos?...’

Žinios iš Lietuvos
Ryšium su Kauno HES sta

tyba bolševikų spaudoje garsi
nama Nemuno istorija ir žy
giai Nemuno laivybai sustiprin
ti. “Švyturio” Nr. 13z1956 nu
rodoma, kaip 16- a. viduryje 
Peramišlio vėliavihinko M. Tar- 
los rūpesčiu bei priemonėmis

Galiausia šių eilučių autoriui buvo atlikti dideli daroai iške- 
J. Petraškevičius siūlo: “...Ar liant iš ^emuno dugno laivy-
negalėtumėt ir dar pabendradar- bai pavojingus akmenis. 1765-

perkirs užtvankos aukščiau 
Gardino, prie ščaros žiočių ir 
ties Dokudovu. Pavojingos rė
vos, kaip Velnio tiltas, Guoga, 
Avinas, dings po užtvankų pa 
keltu vandeniu. Pirmasis Ne
muno kaskadės statybos objek
tas eąs Kauno hidroelektrinė. 
Ji pakels Nemuno lygį 19.5 m. 
tvenkinio, plotas bus didesnis 
už Alaužo, Luodžio, Dūkšto, 
Sartų, Rubikių ežerus paimtus 
kartu. Kauno “jūra” nutįs 82 
km. Ties Birštonu jos vanduo 
pakils keliais metrais, o ties 
“buvusiomis” Rumšiškėmis jos 
plotis sieks daugiau kaip 3 km

Sudarę “Kauno jūrą” Pažais
lį pavers pusiasaliu. Jį iš trijų 
pusių plaus vanduo. Miškas 
traukiasi vis arčiau prie Pa
žaislio; kur dar neseniai vasa
rą būdavo grybaujama ir uo
gaujama, dabar miško jau ne
beliko. HES statybos rajone 
jau nutiesti septyni km. grun
tinių kelių. Visu galingumu pa
leidus Kauno HES, ji turės

lais. Tiesa, šis tas daroma, bet 
toli gražu ne taip sparčiai, kaip 
garsinamas!. t

Nusiskundžia
“Švyturys” Nr. 15/1956 nu

siskundžia, kad į Kauno HES 
statybą iš Karelijos pristato
mas labai prastas miškas. Abi
pus kelio prie statomos HES * 
sukrautos didžiulės medžių rie
tuvės. Tačiau pristatytieji me
džiai atrodo tikros puvenos, 
dažniausiai išpuvusiomis šerdi
mis, prasti. Siūloma siųsti net t 
į pačią Kareliją savo žmon©3, 
kad tokio šlamšto nebūtų dau
giau priimama. (ELTA). 1

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

A. A.

VILIMAS CYCCNAS
Gyveno 6039 S. California Avė.

Mlr6 gruod. 38 d., 1956, 9
vai. ryto, sulaukęs senatvės.

Gini6 Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 55 m.

Pasiliko dideliame nuliūdimo 
- dukterys: Sophie, žentus 
Adam Karka, Jr., ir Helen, 
žentas Krank šnukšta. 4 anti
kai: Itonald Ir Terry Karka ir 
Hharon ir Gail šnukšta. švo- 
gerka Kazimiera Janulevičius 
su šeima, pusbrolis Jonas Cycė- 
nas su Velnią, gyveną l»etrolt, 
Mich., kiti gimines, draugai ir 
pažįstanti.

Kūnas pašarvotas Mažeika - 
Evans koplyčioj, 6645 S. Wcs- 
tern Avė.

Laidotuvės įvyks pirmad., 
gruod. 31 d., iš koplyčios 8:3o H 
vai. ryto bus atlydėtas j švenč.
P, Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas i Šv. 
Kazimiero kapines.

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

NUullfldę: Dukterys, žentai Ir 
anūkai.

Laidotuvių direktorius Ma
žeika - Evans. Tel. Republic 
7-8600.

ir, kaip namų šeimininkas svei- P^s^nitis šokius. Programą 
kiną susirinkusius. Giedami J. ! tautiniais šokiais užbaigia kuo- 
A. V. ir ateitininkų himnai. Vė-i Pos šokėjos, paruoštos Agn. Ja- 
liavos krikštatėviai įteikia kuo- ’ ®atytė. Akordeonu, palydi P. 
pai pašventintą vėliavą. Vedą- Žumbakis.
mąjį žodį taria kuopos dvasios Marijos moksleivių ateitinin-
vadas,kun. P. Gedvilą. Trumpai kų kuopa ir jos globėjai svei-
papasakojama Marijos kuopos 
istorija: įkurta prieš ketverius 
metus; per tą trumpą laiką 
daug nuveikta — kuopa leido 
laikraštėlį suruošė kelis vaka-

kintini už tokios gražios šventės 
suruošimą. Buvo matyti, kiek 
daug triūso buvo įdėta šventę 
ruošiant; rengėjams už tai ge
riausia padėka buvo dalyvių įsi-

biauti angliškoj spaudoj, ypač 1789 m. Vilniaus vaivada M.
‘The Gazette’ dienrašytje, mū-, K. Oginskis 55 km. ilgio kana-
sų tėvynės labui?...” . lu sujungė N *muno intaką Šča-

_.. . • , . .• .• „ • I rą su Pripetės intaku J&3alda.Pulkui, mielas tautieti, pagir r
tinas jūsų rūpestis vargstančios Tuo būdu buve atidarytas van-
tėvynės reikalais. Kiek galėsiu, dens kelias iš, Klaipėdos į Cher- į 
stengsiuosi ir toliau palaikyti šoną. 1870 m. pro Slonimą pra- 
kontaktą su “The Gazette” dien plaukė jau 2,477 laivai ir 2, 
raščio redakcija. Pr. Alšėnas sieliai. 1855 m. grafas Tiezen- 
_________________________ hausenas, nupirkęs du garlai

vius ir pavadinęs juos “Kęstu- 
! čiu” bei “Nerim”, paleido plau- 
I kioti tarp Kauno ir Tilžės. 1913

--'
“TĖVYNĖS G4RSŲ"
Valandėlė transliuojama per WDOR

ras, ekskursijas, daug susirin- j tikinimas, kad mūsų organizaci- 
kimų. Kuopos uždaviniai — kil-1 jos ateitimi nereikės rūpintis,
ninti ir lavinti savo narius, bei kol tokia dvasia lydės mūsų Cleveland 3, Ohio, tel. EX 1-2296 
daryti įtaką visuomenei. Įverti- veiklą. a 1

vaianaeie transliuojama per __ „„„ • „ „tQ„uin-in i
stotį, banga 1260, kiekvieną penb- Nemunu jau plaukiojo 23
tadienį 7 vai. vakare.
Klubo pinu. J. STEMPUŽIS

1203 E. 74TH STREET

garlaiviai.
“Kauno jūra”

Dabar bolševikai skelbia iš 
Nemuno 937 km. ilgio cnergi-

‘t • . .“'-V
CHA R LES F: CAR P, » •• i ■ -jy

Sccrctary ot State

Toronto, Ont.
Vaikų darželio Kalėdų eglutė

Švč. M. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo lietuvaičių seselių ve
damas vaikų darželis surengė 
Kalėdų eglutę gruodžio 23 d. Ji 
įvyko Prisikėlimo parapijos di
džiulėj ir modernioj salėj, kuri 
buvo beveik pilną žiūrovų.

Pirmoje programos daly ma
tėme gyvąjį paveikslą “Prakar- 
tėlę”. Paveiksle Mariją vaizda
vo Gražinutė Marcinėnaitė, Juo
zapą — Ramutis Puteris, ange
lą — Reginutė Krvžanauskaitė, 
angeliuką — Margarita Nacevi- 
čiūtė ir antrąjį angeliuką — 
Audronė Čeponytė.

Po to girdėjom deklamuojant 
Eleonorą Zubrickaitę. Gi visi 
programos dalyviai sugiedojo 
“Gul šiandieną”

KANADOJE
, Sielojasi Lietuvos reikalais

Montreališkis lietuvis Jurgis 
Petraškevičius, gražiai valdąs 
plunksną ne tik lietuvių, bet ir 
anglų kalbomis, nuolat parašo 
laiškų angliškai spaudai, ypač 
populariam ir, palyginti, Lietu
vos bylai palankiam Montrealio 
dienraščiui “The Gazette”. Ta
me dienraštyje yra tilpę gana 
daug įvairių pastabų dienos 
klausimais, kuriems J. Petraš
kevičius yra itin pastabus, o 
taip pat medžiagos ir pavergto
sios Lietuvos laisvės bylos rei
kalu.

“The Gazette” gruodžio 5 d. 
laidoje buvo atspausdintas J. 
Petraškevičiaus laiškas — atsi
liepimas į vieno kanadiečio au
toriaus mintis, išspahsdintas ta
me pačiame dienraštyje Suczg 
kanalo reikalu. J. Pctraškevi-

Antrojoj programos daly dar- čius savame laiške nurodė nau-|
jųjų ateivių pažiūras į Suezo 
kanalo bylą. Autorius teigia, j 
jog naujieji ateiviai pritars 
tiems politiniams junginiams ir 

inscenizuotus du eilėraštukus. Į juos rems. kurie stovės tikrojo 
Mergaičių grupė gražiai pašoko’ teisingumo pusėje, nes esą nuo-, 
“Snaigių šokį” ir Romutis Pu-Matinė hipokrizija jiems jau at-’ 
teris padeklamavo. ' Pibodusi.

Trečiojoje programos dalyje J. Petraškevičius suka galvą j 
buvo balctiniai dalykai. Bale-i ir kalbina kitus, kad kiek gail
io šokiams vadovavo Mariame! ma dažniau būtų keliamas pa-j 
Valentina Dutko. vergtos Lietuvos klausimas Ka-

Po to atkeliavo Kalėdų sene- nados spaudoje, ftių eilučių au-! 
lis ir visus mažuosius aprfovano-1 toriui gruodžio 2 d. rašytame’ 
jo gražiomis dovanėlėmis. į laiške jis, tarp kitko, šitaip ra-1

Kalėdų eglutės programa bu-Į fo: 
vo parengta labai kruopščiai ir! “...Lietuvos likimas prieš 151 
gražiai. Tai nuopelnas seselių metų beveik buvo identiškas f 

Vengrijos tragedijai: ir sukili-| 
mai, ir išvežimai, ir masinis į 
tautiečių plūdimas į užsienį.' 
Šiandien Vengrija įgijo didvyrių 
tautos vardą. Garbė jai! Mesi 
jais žavimės. Bet kodėl mūsų I 
auta visiškai užmiršta ir jau |;

želio auklėtiniai padainavo po
ra dainelių. Gražina Mačionytė 
padeklamavo. Po to berniukų 
grupė atliko ypatingai gražiai

vienuolių, kurios įdeda tam ne
maža darbo. Auklėtinių tėveliai 
yra už tai dėkingi seselėms.

Pr. Al.

Skelbkitės 'Drauge!

Mi
A. A.

JUOZAPAS SPROGIS
(SPRING)

GYVENO 6221 WEST 64tli STREET
Mirė gruodžio -7 <1., 1956 rn., 6:15 vai. vak., sulaukęs pusės 

amžiaus, (limo Lietuvoje. Kilo iš Švėkšnos parap., Šaipūnų km.
Amerikoje išgyveno 52 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Petronėlė (Čiuža itė), po

sūnis Juozlipas Spring, marti Anne, ]»odukra Stella Ticlivon, 
žentas Kili, 3 anūkai, pusseserė Petronėlė Mankūnn.s, joj vyras 
Tomas ir jų ‘seimą, kiti giminės draugni ir pažįstami

Kūnas bus pašarvotas šeštadienį 5 vai. Jobu F. Budrikio kop
lyčioje, 4330 S. Califomia Avė.

Ijaidotuvėa įvyks pirmadienį, gruodžio 31 d., iš koplyčios 8:45 
vai. ryto bus atlydėtas į St. SyTnphorosa parnpijos bažnyčią, ku
rioje įiyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, posūnis, podukra, marti, žentas ir anūkai.
Laidotuvių direktorius John F. Eudeikis, tel. LAt’ay eite 3-04-P)

to p*.(>av n srjrMjuR

please
care...
because 

Siunger livrtt!
b.caut. šovinį lives it this 
simple: You send $1 to 
CARE. That dollar sends 
22 Ibs. of food overaeas — 
helps feed this little boy 
and his family for one 
whole month.

5JEHD ’1 TO CARE, N.Y.
or you r lotai CARE offico

New Year’s Day to many means 
that day of the year that they eit 
down and make a ltst of resolu- 
tions aimed at making them better 
cttizens, parents. etc. One resolu- 
tion vvhtch should be bigh on the 
lįst for everyone is “To be a safer 

Mrtver.” This is one resolution 
whieh should not only be made būt 
which should not be broken.

New Year’s Day is a fine time to 
put that resolution Into practice. 
Lašt year, 21 persons lošt. their 
lives on Illinois highways over the 
New Year’s Day weekend. This 
toli follovved by only one week, the 
awesome totai of 41 lives lošt on 
our roads over the Christmas 
vveekend. The previous slaughter 
prompted Governor Stratton to cail 
out menibers of the National Guard 
for the New Year’s Day Veekend 
to aid in the battle to stop this 
needless slaughter on our high- 
ways.

Nauja maldaknygė
“Viešpatie, Išklausyk 

Manęs”
Suredagavo

Kun. K. Matulaitis, M.I.C.
Išleido \ . ‘

Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija

640 puslapių: 3/, colio storumo

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

Tai viena iš pilniausių maldakny
gių, spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos: 11 novenų: visų sakramentų 
aiškinimai; psalmės: pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams ir 
aboliucijai; maldos apaštalystės -mal
dos: Šv. Valandos maldos; 33 giesm.: 
Velykų Ir Vėlinių apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
ir t.t. „

Maldaknygė ‘'Viešpatie, Išklausyk 
Manęs” yra labai gražiai išleista: at
spausdinta ant balčiausio ir geriau
sio poplerio: tvirtai įrišta su paauk
savimu ar be; nemažos raidės; daug 
ryškių iliustracijų.. ,

Ši maldaknygė yra geriausias pir
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo
jau. Graži dovana Kalėdoms.

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2334 S. Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois

A. A.
MARTINAS SULA

4720 So. Marshfield Avė.
Mirė gruod. 27 d., 1956m., 

4:30 vai., sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš 

Raseinių aps., Tytuvėnų pa
rapijos, Žilaičių kaimo.

Amerikoje išgyveno 46 m.
Pasiliko dideliame nuliū- 

_ dime žmoną Apolioniją-Bui-

Ivydaitė, 3 švogerkos: Sta- 
_ nislava Leščinskienė, jos vy
ras Jurgis ir jų šeima, So
fija Mickunas, jos vyras Vik 
toras ir jų šeima, Marijona 
su šeima ir daug kitų gimi
mų, draugų ir pažįstamų.

Kūnas bus pašarvotas šešt. 
12 vai. d, John F. Eudeikio 
koplyčioje, 4605 So. Hermi- 
tage Avė.

Laidotuvės įvyks pirmad., 
gruodž. 31 d., iš kopi. 8:30 
v. ryto bus atlydėta į Šv. 
Kryžiaus parap. bažn., ku
rioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

N uoširdžiai kviečiame vi
sus: gimines, draugus ir na- 
žįstamus dalyvauti šiose lai
dotuvės.

Nuliūdę žmona.
Laidotuvių direkt. John F. 

Eudeikis, YArds 7-1741.

Despite the eonutant warntngR 
iRtiued, there are those drivers who 
wl11 retuse the advlce given and 
wlll get behlnd a eteerlng wheel 
after over-indulglng In aleoholie 
beverages Netv Year’s Eve is n. 
tradltlonal time for raerry-making 
for many persons. Būt for thosn 
who raix alcohol and gasoltne the 
merry-niaking niay only end in 
tragedy.

A copy of tho eompleUly new 
“Rules of tho Road" booklei w111 
be sent to you free upon reųnest. 
Wrlle to CHARLES F. CARPEN- 
TIER, Socretary of State, Spring- 
fleld, Illinois.

iiiiiimiiimimmiiiiimmiiiiiiimiiiii'iimiiiiiiiiimiiiimiiiimiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
UŽ LIETUVOS

LAISVę 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. i

40 įvairių vokų $1.00
Užsakymus ir pinigus siūs 

kitę:
DRAUGAS

2384 So. Oakley Avė. 
Chicago 8, Illinois
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SŪNUS PALAIDŪNAS
Studija Apie Vakarų Civilizacijos Krize

Vietoj
Nėra įdomesnės knygos už kelionių 

aprašymus
VLADO RAMOJAUS

LENKTYNES SU ŠĖTONU
yra Lietmos batalijono karo kelio 
uprašyinai, labai noriai skaitomi ir 
jaunimo ir užaugusių.

Knyga papuošta im«lcruiaku dail. 
V. Virktni viršeliu, turi 292 pusk, 
kaina $.3.00. Lietuviškos Knygos 
Klubo leidinys.

f
(JžM.kyniun ir pinigus •liudUte

2334 South Oakley Aveuue 
Chicago 8, Illinois

i,000,000
DOLERIŲ

tik

2 DOLERIAI

Sioa knygos autorius vysku
pas F. J. Sheen prie! UeK 
laiko pradėjo savo TelesU* 
jos programą per "Du ICooV* 
stotj. Televizijos aparatų fir
ma “Admiral” iiai programa] 
finansuoti paskyrė vienų m$ 
UJonų dotadji
Lietuviikos knygos Klubas 
džiaugiasi galėdamas savd 
skaitytojam pateikti ŽIo Įžy
maus kalbėtojo mintis už du 
doleriu.

i i

2334 So. Oakley Avė.
DR A 0 I A I11

Chicago 8, III.



i. DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO, ILLINOIS šeStadienis, gruodžio 29, 1956

/ mus
X Amerikos ir Kanados lie

tuvių tautinių šokių šventė ren
giama Chicagoje 1957 m. bir
želio 30 d. Toji diena rasta tin
kamiausia visom tautinių šokių 
grupėm ir Chicagos lietuviš
kom mokyklom, kurios šven
tės metu pasirodys su savo at
skira programa. Ligi šiol jau

ALRK MOTERŲ SĄJUNGOS 20 SKYR.' 

MINI 40 METŲ SUKAKTĮ
Įsteigus Brightoh Parke Švč. kuris norėjo skiltis su senomis 

P. Marijos Nekalto Prasidėjimo ir jungtis čia prie naujų draugi- 
parapiją,' tuojau pradėjo kurtis jų. Todėl reikėjo patrauklaus 
ir įvairios draugijos. Jų tarpe veikimo, ypatingai kultūrinėje 
1915 m. gruodžio 29 d. išdygo' srityje, šeimyniški vakarai, į- 
ir A. L. R. K. Moterų Sąjungos Vairus krušai, paskaitė.'.'!, vaka- 
skyrius, kuris centre buvo įre-įrai su vaidinimais — buvo daž- 
gistruotas dvidešimtuoju nume-l ni sąjungiečių pasireiškimai, ir 
riu. Skyriaus iniciatore ir stei- tuomi buvo daug laimėta, 
gėja buvo Pranciška Marijaus- Aštuonerius metus S. Sakalie- 
kaitė - Šatienė. Pirmąją sky-'nei išpirmininkavus, skyriaus 
riaus valdybą sudarė: dvasios vairą perėmė kitos veikėjos, ku-

CHICAGOS ŽINIOS
Varlės pavadintos 

misionieriaus vardu
Misionierius kun. Orio C. 

Shelly, 42 m. amžinis, iš Nau
josios Gvinėjos, iš \Vuiigi slė-
mo. Amerikos Gamtos Istori
jos mtizėjui New Yorke atsiun
tė rinkinį retų amfibijų ir ro- 
puolių. Jų tarpe *yra ir nauja 
rūšie varlių, kurios tokios ma

vadas kleb. kun. A. Briška, pir
mininkė P. Macijauskaitė, vice- 
pirm. K. Varanauskienė, proto-

įsiregistravo šventėje dalyvauti-ko|,) sekr R ^vaiSaUS, finansų 
1000 dalyvių. Naujos ir vei-i 
kiančius lietuvių tautinių šokių 
grupes, kurios dar nėra įsire
gistravusios, prašomos galimai 
greičiau registruotis: Mr. J.
Jasaitis, 4430 S. Campbell avė.
Chicago, III. Tautinių šokių 
šventės išvakarėse Chicagoje 
rengiamas pirmasis Amerikos
ir Kanados 
kongresas.

lietuvių jaunimo

X Chicagos Lituanicos klu
bas praneša futbolo žaidėjų ir 
šia sporto šaka susidomėjusio 
jaunimo žiniai, kad kiekvienos 
savaitės penktadienio vakarą 
nuo 8:30 iki 10 vai. v. Mar- 
ąuette Park salėje, 6700 So. 
Kedzie, vyksta futbolo koman
dos treniruotės. Treniruotes 
praveda V. Numgaudas. No
rintieji gauti daugiau informa
cijų kreipiasi pas V. Miceiką, 
7037 So. Washtenaw, tel. PR 
8-5960. po 7 vai. vakaro.

X Romano konkurso Jury 
komisijos posėdis įvyks sausio 
2 d. Clevelande. Iš “Draugo” 
į posėdį vyksta kun. V. Bagda- 
navičius ir kun. dr. J. Prunskis. 
Premijos įteikimas įvyks Chi
cagoje sausio 12 d. Sakalų sa
lėje. Jury komisiją sudaro: P. 
Balčiūnas, pirm., V. Mariūnas 
sekr., nariai: A. Augustinavi- 
čienė, kun. A. Sušinskas ir M. 
Venclauskas.

X Chicagos Jaunimo Litera-

rios jau mokėjo jam toliau va
dovauti ir grąžų veikimą tęsti.

Naujai parapijai pasistačius 
laikiną bažnyčią, reikėjo dide-

Motenj Sąjungos kuopa mininti 40 m. sukaktį

Suvažinėjo moterį
Prekinis fankinyu ii 

gatve ir Mr ckinavv, du 
apylinkėse, s.,važiu.' o 7-1
tų amžiaus moUrį 5 •■y

Laimėjo premijas už i 
šūkius

Dvi mergaitės laimėjo susi-1 
siekimo snugvmo konkurso šū- 

131 kms, gaudamos po $200 valsty-( 
•agoc bės tonų, kaip premiją. Tarp 

rne- miesto mokyklų auklėtinių lai
mėjo pirmą vietą Laveta Law-

niarczyk. Ji buvo ras:a mirusi reace, 14 m. amžiaus, pasiūlusi 
kai ją nugaoeno į South Chi- šūkį: “Slo\v down — Make Chi
cagos lgoninę. Traukinio ma- cago a better town”. 
šuiistas pasakoja, kad ties per-j Parapinių mokyklų klasėje 
\aža, kur nebuvo barjęros, pirmą vietą laimėjo Aplanky-

w - * x tranlzinhi: lobiont —   -»«■
kių centų monetos 
pagerbdamas misionieriaus pa- j 
tarnavimą mokslui, šią varlių 
rūšį pavadino cophixalus shel- 
lyi. Šis misionierius čikagie- 
čianv? tuo artimesnis, kad

žos, kad gali sutilpti ant pen- ... . ,
Muzėjus ttaUK1UiU‘ lek,ant buvo pašte- mo šv. P. Marijos mokyklos 

\J.’ifcčta moteris ant bėgių. Ji ne- auklėtinė Mary Eilėn Kelly, pa-

Dvi netikėtos mirtys

Belmonto ligoninėje mirė 13 
metų berniukas Thomas Wiatr, 
gyvenęs 3721 N. Christians, ku
rį pervažiavo laidotuvių auto
mobilis kai jį vairavęs Louis 
F. Petke staiga mirė gavęs šir
dies ataką. Nelaimė atsitiko 
ties Kimball ir VVaveland gat
vėmis.

Byla kainuos apie 
$1.000,000

Čikagietė Marion Thorne, 
kurios sūnus milionierius priešneį švilpimo, nei nepa- siūlusi šūkį: “Be alert, stay 

.stebėjo šviesų signalų, o trau- alive, when you waik, when youl mirdamas savo $2,262,680 sie
kinį sustabdyti nebebuvo įma-’drive”. Premijos joms bus kiantį turtą ouvo užraš?3 sav °

1 įteiktos sausio 5 d. per Auto- dravgei Mauren Kagen’ P° ilgo 
mobilių parodą Internationa! bylinėjimosi su ja patyrė, kad

noma.
mokslus yra ėjęs netoli Chica
gos esančiame Techny, III., vie- 

’ nuolyne. Dabar šis misionierius 
studijuoja žemdirbystę Purdue 
universitete, kad galėtų pradėti 
vadovauti Dieviškojo Vardo 
Žemdirbystės kolegijai Naujo- ^roite 
je Gvinėjoje. "Jis yra kilęs iš 
Lanesvillės, Ind., išaugo šeimo
je, kur buvo 13 vaikų.

Žuvo liepsnose
Degant trijų augštų namui 

2604 W. Division avė., Chica
goje, žuvo 60 m. amžiaus mo
teris Anna Kessie. Apie 20 gy
ventojų išbėgo, bet Kessie la
vonas buvo rastas koridoriuje, 
prie jos būto. Ugnis buvo taip 
staigi, kad viena motina, ne
įstengdama išnešti 4 metų kū'

Perbrangus mokymas
Svarstant Chicagos švietimo d • i - 

biudžetą buvo iškelta, kad mū- rasiseke studentui 
sų miesto mokyklose vieno' Dc‘ Paul univereiteto studen' 
auklėtinio mokymas per metus &S ar^ P>earce’ etudijuo- 
kainuoja $37.95, kai tuo tarpu Jąs komerci^’ gerai atlikęs sa- 

$26,40. Philadelphi- V° tarnybą univ^sitc-to kari 
joje — $25.84, New Yorke — ni° Pigimo daliniuose, pn- 

_ imtas į kariuomenę leitenanto

amfiteatre. byla kainuos iš viso apie milio- 
ną dolerių.

Dc. Pranui Jucaičiui, 2621 
64 Street, tik už 36 dienas su
gaištas ligoje Leonardas Jan
kauskas įteikė $555.00 čekį.

$22.61 ir Los Angeles • , . .
$19.99. Chicagoje švietimo iš- !aipsmu’ ne™Slaugant stoti i 
laidos esančios peraugštos ir tą
reikalą linkstama ištirti, susi
laikant nuo pakėlimo algų mc-i 
kytojams.

Griežtai kontroliuos 
važiuojančius

Buvo sušauktas specialus 
Illinois valstybės ir Cook ap
skrities policijos pasitarimas,

karo mokyklą. Kariuomenėn 
jis pereis birželio mėnesi.

Automatai tramvajaus 
važmai

Chicagos Miesto susisiekimo 
vadovybė patenkinta sėkmin
gais bandymais — kaikuriose 
greito susisiekimo stotyse au
tomatais paras viliojant ženkle
lius apmokant važmą.sekr. R. Gužienė ir O. Juknienė, lės talkos užtrauktai skolai ma-

maršalka P. Jovaišien'ė. ižinti. Draugijos buvo nuolatinės langą iš antro ’augš- kur- drau?e su CĮįicagos mies- Nauji paukščiai
Pirmuosius tris metus sky- talkininkės, o viena didžiausių išmetė jį. Kūdikis liko nesu- to policijos atstovais, aptarta,? Į Btookfield Zoologijos sodą,

rius silpnai gyvavo, nedaug te- talkininklU žeistas, nes apačioje stovėję kaiP reikia saugotis, kad Nau- esantį netoli Chicagos, atgaben-
veikė. Kaikuriais laikotarpiais gyrius. Per . |vainais vyrai paltą ištiesė kaip tinklą JU Metų šventės proga nebūtų ta naujų paukščių iš Indijos, Af-
net nebuvo susirinkimų. Pasi- budais parapijos reikalams sky-, pagavo kūdikį. Nors tokių gausių nelaimių, kaip frikos, Australijos, Pietų Ameri-
tenkinta nario mokesčio išrin- Į1U® yl’a aate kūdikis iš palto iškrito, bet ne- Kalėdų savaitgalio proga. Nu- ,kos ir kitų kraštų
kimu. Skyriaus gyvybę palaiki buvo suželstas. Ugni3 pra9id5.

jo ties sąšlavų krūva pirmame
spręsta labai griežtai prižiūrė-

D E M E S I O t

BŪKIME IŠTIKIMI LIET. 

KNYGAI!
Įstodami j Liet. Knygų Klubų ii 

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

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

LIET. KNYGOS KLUBAS
(Lith. Book Club)

2334 So. Oakley Avė.,
Chicago 8, Illinois

jo organizatorė. i Lietuvos laisvės, ir Amerikos lie 
1918 metais skyrius susilaukė tuvių įvairius kultūrinius, švie- 

žymios veikėjos S. Šapalienės timo bei labdaros reikalus, 
asmenyje. Ji su savo vyru Ig-j
nu atvyko iš Cleveland, Ohio,! Skyrius taipgi gali didžiuotis, 
kur jau buvo žinomi savo veiki- kad ir Moterų Sąjungos centrui 
mu jaunimo organizacijose. Se- dayė v*s4 ed? pareigūnių, kurios 
kančiais metais S. Sakalienė seimuose dau? kartų buvo per- 
paėmė Moterų Sąjungos 20 sky- renkamos toms pačioms parei- 
riaus vairą į &avo rankas ir Soms- Pvz- S. Sakalienė buvo 
nuo to laiko skyrius pradėjo d&us metus Moterų Dirvos re 
veikti. Žinoma, reikėjo daug daktore, Elena Statkienė cen 

.darbo ir pasišventimo. Brighton ^ro iždininke, dr. S. Slakienė 
turos būrelio nariai išpildys, Pafk koioniją tais laikais suda- centro dr. kvotėja. P. Kelpšaitė 
programą meno “ ’ i *■
vakare

ir literatūros r- jįetuvįaį persikėlę iš 
Studentų ateitininkui

žiemos stovykloj, Cedar Lake, J 
šiandien, gruodžio 29 d. Paisi-, 
rodys jaunieji prozos ir poezi
jos kūrėjai, pianistai, solistai1 
ir baleto šokėjai.

X Andrius ZaUonis, “Drau
go” spaustuvininkas, praleidęs 
Kalėdų šventes su savaisiais 
Plymouth, Pa. šiomis dienomis 
pilnas gero ūpo vėl grįžo prie 
savo pareigų.

X Tradicinė šampano taurė 
bus geriama 12:01 vai. per 
studentų ateitininkų ruošiamą 
Naujų Metų st Ūkimo balių 
Keymen’s klube, 4711-21 W. 
Madison St. Balius prasidės 9 
vai. vakaro. x

X A. D. Petkaus laidotuvių 
koplyčia Cicero, III., yra beveik 
kasdieną užimta, todėl koply
čia plečiama, pristatomi ’ dar 
vienas kambarys. Tėvui ilki- 
ninkauja sūnus Donaldas.

X Chicagos didžioji angliš
koji spauda gražiai parųinėjo 
Lietuvių Fronto surengtą 1941 
m. sukilimo ir rezistencinės 
veiklos 15 metų sukakties mi
nėjimą, cituodama Lietuvos 
konsulo dr. P. Daužvardžio žo- 
žius, jog Jungtinės Tautos tu
ri tyrinėti ne tik Vengrijos įvy
kius, bet turi pasisakyti ir dė. 
Lietuvos, kurios sukilimas bu
vo panašus.

X Tumavičiai, tw. Cicero, 
susilaukė'EŪnaus, o bcn. Tuma- 
vičius anūko.

kitų, —r centro sekr. Taip pat daug

Nuotraukoje matyti buvusios Moterų Sąjungos kuopos pirmininkės. 
\ ii-šutinej eilėj: M. Šriupšienė, M. Paukštienė, l'ršulė Rastenis, Elena 
Širvinskie-nė. Antroj eilėj: Ona Nevulytė. Ona Pnurn/ienė, Sofija 
Sakalienė, n. n. P. Šatienė, Elena Verbela.

senesnių, Chicagos kolonijų, ku
riose taip pat priklausė ir ten 
veikusioms draugijoms. Retas 
narių (M. Paukštienė, O. Pau- 
razienė, C. Nevulytė, M. šrup- 
šienė, A. Petravičiūtė ir kt.) bu
vo įvairiose centro komisijose.

Per 40 metų skyriui yra pir
mininkavusios, be j?u minėtos 
S. Sakaiienės, Ona Nevulytė, 
Elena Statkienė, Marijona Šrup- 
šienė, Marijona Paukštienė, Ur
šulė Rastenienė, Elena Širvins- 
kienė ir Ona Paurazienė.

Sekmadienį, gruodžio 30 d.,

X Ona Krikščiūniene gruo 
džio 23 d. moksleivių ateitinin 
kų Lipniūno k.’opos susirinki 
me skaitė paskaitą: Stasio Šai-lmią Lietuvos 
kauskio asmuo ir darbai. ! istoriją.

X Uršulė Žemaitienė, 4249
S. Sacramcnto avė., tautosaki-

augšte. Jos priežastis — nenu- -mo taisyklių
ti, kad būtų laikomasi susisieki- /SE

statyta. Nuostolių apie $5,000.

Padidinti bausmę 
prievartautojams

Mechaniškos "šluotos" 
parkuose

Vieton paprastų popierių rin-
Chicagos seniūnas Nicholas kėjų Chicagos parkuose numa- 

J. Bohling vėl atnaujins savo 
pastangas, kad būtų prj'mtas 
įstatymas, pagal kurį už sun
kesnius prievartavimo atvejus 
būtų nusikaltusieji baudžiami 
mirties bausme. Seniūnas Boh
ling yra pirmininkas Chicagos 
Miesto Teisinio ir Teisminio ko
miteto. Naujais projektas bus 
įneštas sekančion Illinois par
lamento sesijon. Pagal supla
nuotą pakeitimą bus paliekama 
ligšiolinė augščiausia bausmė 
199 metai kalėjimo, bet prisie
kusiems teisėjams bus leidžia
ma ypatingesniais atsitikimais 
reikalauti mirties bausmės.

tomos įvesti mechaniškos “šluo
tos”, tokie milžiniški “vacuum” 
valytuvai, kurie surinktų po
pierius, šiukšles ir dulkes. Tie 
įtaisai būtų vartojami ir va
lant bulvarus, kurie priklauso 
parkų distrikto globai.

Užtroško automobily
Summit miestely, tie»s 6062 

S. 74 court, rasti automobily 
užtroškę jaunuoliai: Diane Ko- 
ziol, 15 m. amž., Argo Augšt. 
mokyklos auklėtinė, ir John 
Ted. Kopulos, 18 m., darbinin
kas. Kaimynai pasakojo, jog, 
juos matė pęr porą valandų I 
sėdinčius mašinoje, kur moto- i 
ras visą laiką buvo paleistas 
veikti. Pastebėję kylančius dū-. 
mus kaimynai mašiną atidarė. 
Atradę jaunuolius be sąmonės, 
pakvietė policiją, kuri bandė 
atgaivinti, bet nepasisekė.
Maloni žinia geraširdžiams

Gilbertas Case ir jo žmona 
Genovaitė, 24 m. amžiaus, — 
tie patys, kurie sutiko, kad jų 
sūnelio, žuvusio automobilio

KAS KĄ IR KUR
Pakvietimai ir staliukai j stu

dentų ateitininkų ruošiamą tradi
cinį Naujų Metų Sutikimo BaJių 
rezervuojami:

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

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

KAS BUS NAUJAS “DRAUGO” 

ROMANO KONKURSO

LAUREATAS?
1957 m. sausio 12 d., šeštadienį,

7:30 vai. vakaro 

z SOKOL SALeJE
2345 South Kedzie Avenue, 

Chicago, Illinois
Amerikos visuomenė bus supažindinta 

su nauju laureatu.

Kokia 3-ii Fafimos 
paslaptis?

Ar Rusija bus atversta?
Šiuos ir kitus aktualius klausi- 

J. Kuzmickis svarsto

f

skyrius mini 40 metų sukaktį 
Minėjimas bus pradėtas šv. mi- 
šiomis švč. P. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje 10 vai., 
o vakare Vyčių salėje bus baig
tas iškilmingu banketu su gra- , , , ,

, žia menine programa. Banketo nela,mėJe, odos daleles butų 
1 pradžia — 6 vai. vak. panaudotos gelbėjimui apdegu

sios mergytės, labai apsidžiau- 
Visas kitų skyrių Chicagoj ir|gč sužinoję, kad jų pergyventa 

apylinkėj sąjungietes, o taip pat automobilio nelaimė nepakenkė
visas sąjungiečių bičiules ir bi
čiulius sukakties minėjimo ren
gimo komisija kviečia adlyvau- 
ti šv. mišiose ir iškilmingame 
bankete Vyčių salėje. M. P.

gyvybei
kūdikio.

Genovaitės laukiamo

Skelbtis “DRAUGE“ ansimoKt,
IIninkui J. Būgai pasekė daug 'neg lis yra plačiausiai skaitomai 

suvalkietiškų patarlių ir įdo- lietuvių dienraštis o skelbim
senųjų pinigų yra prieinama visiem.

Areštuotas padegėjas

Chicagoje areštuotas 15 me 
tų vaikėzas, kuris prisipažino^ 
padegęs 18 gaisrų šiaurinėje 
miesto dalyje Vienas gaisras 
kilimų fabrike padarė $100,001 
nuostolių. Jaunas piktadarys 
perduotas į nepilnamečių nusi
kaltėlių namus.

mus kun. 
knygoje

FATIMA IR MES
Kadangi autorius pats lankėsi 

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

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

Kita to paties autoriaus kny
ga —

Marija mums kalba
Joje aprašomi švč. Mariios ap

sireiškimai Lietuvoje ir Europo
je. Knyga iliustruota: įrišta kie
tais viršeliais ir jos kaina $3.00.

Reikalaukite knygynuose arba 
siųskite užsakymus su pinigais į:

DRAUGAS 

2334 8. Oakley Avė.
CHICAOO «, ILL.

ALDONA STEMPU'ŽIENĖ, konkursų laimėtoja

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

Paskelbus laureatą, įvyks koncertinė dalis. Dainuo
ja ALDONA STEMPUŽ1EN®, garsi Clevelando daini
ninkė.

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


