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QUO V ADIS, POPULE LITUANUS?
JUOZAS STItOlJA, Philadelphia, Pa.

Pabėgėliškų odisėjų metais, lystės principus, bet kaikada jis 
esame patyrę kaip kaikurių tau daugiau nusivokė net tarptau-
tų perdėtas tautinis egoizmas 
kenkia kaimyniniams tautų san
tykiams, o tuo pačiu neigiamai 
atsispinduliuoja ir į jas pačias. 
Bet blogiau būna, jei tauta pra
deda eiti priešinga linkme ir ne 
tik nėbegerbia savęs, bet ima 
niekinti viską, kas sava, nebe-

tinės politikos klausimuose už 
labai didelių valstybių kaiku- 
riuos naivius diplomatus. O mū
sų jaunimas po tiek metų “be 
žodžio, be rašto” ir po trankymų 
po elgetiškai aprūpintus trem
ties mokyklas, pagaliau atsisė
dęs j naujo krašto normalios mo

vertina savęs kaip tautos ir prieš kyklos suolą, savo gabumais ir 
kitus vengia pasirodyti tas, kas darbštumu moksle srreit prasis- 
ji yra iš tikrųjų. kynė kelią j pirmąsias vietas.

, Atsižvelgiant j visa tai, mums 
Lietuvis pasaulio tautų šeimoje Į ,reillėtų tik didžiuotis kad mes

Mes, lietuviai, esame ne įvai- esame lietuviai. Ir jei mums kas 
rių tautybių nei rasių susimetė- nors pridėtu t’k vieną mažytę 
lių mozaika, bet sena vientisinė savybę — žydišką susiklausy- 
indo-europiečių giminės tauta, m4. atkaklų žydišką palaikymą 
turinti ryškų savo tautinį-kul- v'sa ko, kas sava, t. y. žydišką 
tūrinį veidą ir garbingą savo vienybę, tuomet ne_ kuri nors 
istoriją, kuo negalėtų pasigirti kita. bet lietuviai butų pasauly 
kaikurie mūsų kaimynai. 1 pirmaujanti išrinktoji tauta.

Graži mūsų kalba kitų tautų MetuviŲ ta|lt(>s vėžys 
mokslininku yra pripažinta vie-,
na seniausių gyvų kultūringų- [ Deja. pasirodo, mūsų kaimie- 
jų kalbų. Mūsų tautos papročiai čiai teisingai samprotaudavo, 
gyvenimo būdas ir visa mūsų kad “Vargą žmogus lengviau nu 
dvasios kultūra yra būūdingi mū gali. negu raškažių”. Mūsų tau- 
sų tautai. Apie mūsų tautos kil- tiečiai, susidūrę su Vakarų ci- 
numą ir dabar yra aprašę vokie- vilizacija, ima praskysti, ir ne-j 
čiai, kurie šiaip nėra linkę ra- reti atsitikimai, kad net mūsų

Dangiškoji žvaigždė jiems rodė kelią

SPAUDOS LAISVĖ
K. TAUTKUS

Spauda yra viena iš žmogaus gestijomis, stengiasi ko palan- 
laisvių. Laisva ir nevaržoma kiaušiai ir melo doze aiškinti, 
spauda yra tautos veidrodis, jog veikiantieji įstatymai kėsi- 
teisingas paveikslas, šaltinis, naši suvaržyti spaudos laisvę, 
kuris tarnauja visuomenei, ją bet neatsisako skelbti tariamų- 
informuodamas apie įvykius, jų sensacijų ir ekspertų statis- 
darbus, laimėjimus ar nelai- tinių davinių, paremtų planais 
mes. Žmogus, kuris renka ži-įar škicais. Ir apklausinėjirnuo- 
nias, jas pateikia laikraščiui ar se norima įrodyti, kad Ameri-

šyti gerai apie kitus. Jie apra
šė mūsų tautos žmogų kaip kokį 
artimo meilės stebuklą toje pra- 
ūžusioje II Pasaulinio karo tau
tų neapykantos jūroje.

Mūsų tėvynė yra artojų kraš
tas. Ji neturėjo savo milionie- 
rių, bet tie artojai savo triūsu 
visą Lietuvą tankiai nusmaigs- 
tė ne tik susimąsčiusiais Rūpin
tojėliais, bet taip pat, nelyginant lo šukes, 
milžiniškomis šachmatų figūro
mis, dar puošnesnėmis ir dan
gų remiančiomis bažnyčiomis. 
Milionierių šalys tuo atžvilgiu 
proporcingai negalėtų su Lietu
va lygintis, nebent savo puoš
niais restoranais su visa kolek
cija didžiųjų pasaulio nuodėmių 
pradų.

Mūsų tauta niekuomet nėra 
turėjusi tų keistų palinkimų ir 
aistrų, kaip pvz. žudyti areno
je nekaltus gyvulius, gėrėtis gai 
džių peštynėmis, kaubojų mušty 
nėmis, boksu ir kitomis su krau
ju ir su kaulų daužymu susiju
siomis pramogomis. Tai vis kitų 
tautų pramogos, jų palinkimai 
ir jų būdingos žymės. Mūsų pra
mogos ir papročiai yra nesuly
ginamai kultūringesni. Net to
kių šlykščių keiksmažodžių, ko
kius vartoja kitos tautos, mes 
neturėjome.

Nors savo fiziniu grožiu lietu
vė moteris neatsiliko nuo kitų 
tautų moters, bet gražuolių rin
kimai Lietuvoje neturėjo prita

šėme ji žmonės ima didžiuotis 
nesą lietuviai ir ima skirtis nuo 
savųjų, niekinti viską, kas yra 
sava lietuviška. Šiuo atžvilgiu 
mes esame panašūs į puslauki
nius Afrikos gyventojus, iškei- 
čiančius savo perlus, deimantus, 
aukso smėlį ir kitas savo bran
genybes į apsukrių pirklių siūlo
mus veidrodėlius ir kitokias stik

Tai mūsų tautos vėžys, kurio 
simptomai nebe nuo dabar pas
tebimi. Jie siekia tuos laikus, 
kada skirstymasis mūsų tautos 
į naujai atsiradusius luomus bu
vo taip išaugęs, kad tos prara
jos nebegalėdavo užlyginti jo
kios, kasmet rengiamos, “su vi
suomene susiartinimo šventės”.

Girdime, kad lietuviai veda ki
tatautes, o lietuvaitės išteka už 
kitataučių. Gal jie ir laimingai 
gyvens. Duok, Dieve! Bet ar 
ne geriau, jei, prieš vesdami ar
ba ištekėdamos už kitataučių, 
jie pasiklaustų tų lietuvių, ku
rie buvo vedę kitatautes žmonas 
arba vyrus. Tuomet jie sužino
tų kad kitatautės moterys ir 
mergaitės vyrų gaudyme ir šei
mos gyvenime yra nesulygina
mai agresingesnės už lietuves. 
Jei vedybinis gyvenimas ir sru
vens dviejų žmonių sutartinumo 
ženkle, tai visa kitataučio vyro- 
moters giminė šitokias vedybas 
laikys mezaljansu ir pasiaukoji
mu lietuviui, kurį net ir pašku-

rimo, nes lietuvis niekuomet ne- šiauši pasturlakos visuomet lai
kys už save žemesne būtybe ir 
visą gyvenimą ardys ir griaus. 

Tai vidujinė mišrių šeimų pu-

buvo vergų pirklys. Šis biznis 
yra uoliausiai varomas tuose 
kraštuose, kurie anksčiau ver
tėsi vergų, kaip darbo jėgos, pre s'č- Kas liečia antrąją, viešąją
kybą. Nes ir kuo gi skiriasi gra
žuolių konkursai nuo buvusių 
vergų turgaus? Ant panašios es
trados, kaip ir vergų prekyboje 
naujų laikų pirkliai, tyrinėja iš 
visur pažadais ir “pcrspektyvo-

arba visuomeninę pusę, tai, ve
dęs kitatautę arba ištekėjusi už 
kitataučio lietuvaitė svetimame 
krašte, 99% prieš 1% yra mū
sų tautai ir jos gyvenimui žu
vusi. Tie mūsų — už kitus daug

mis” priviliotų mergaičių apnuo tauresnės, garbingos ir gabios
gintus kūnus su tuo skirtumu, 
kad seniau būdavo tikrinami jų 
fizinio darbo raumenys, o da
bar smulkiai išmatuojamos vi
sos kitos, ne fiziniam darbui tin 
karnos, jų kūno dalys. Vargšės 
tos XX amžiaus vergės!

Jei mūsų dėmesį atkreipsime 
į mūsų kaimo žmogų, tai jis tu
rėjo už kitus daugiau sąmojo 
ir nusivokimo ir dideliuose da
lykuose. Jis savo minčių nemo- vejų būna išpūstas. Tiesa, Chi- 
kėjo formuluoti nei pagal Tomo cagoje kol kas dar įvyksta džiu- 
Akviniečio logikos taisykles, nei ginančių mūsų tautos gyvos dva 
pagal diplomatų suktos gražby- j sios pasireiškimų, bet daugumo-

tautos — jauni žmonės yra pa- 
'našūs į peteliškes, su džiaugsmu 
lekiančias į liepsną. Kol jie dar 
nesudegė sparnelių, kiekvieno 
patrioto lietuvio pareiga būtų 
į juos sušukti:

Quo vadis, homo lituanus?

Mūsų visuomenės veikimas

Mūsų veikimas, apie kurį su
žinome iš spaudos, daugeliu at-

je jie vis daugiau ir daugiau 
nyksta, užleisdami vietą “lietu
viškiems” kortų vakarams, tau
tiškų dešrų valgymo talkoms ir 
kolektyviniams išgėrimams. At
rodo, kad visa mūsų gyvenimo 
prasmė ir mūsų tautos pasidi
džiavimas glūdėtų tik ligi briau- ’ 
nų prisotintame skrandyje, au- į 
tomobily ir jaunimą gadinančio
je televizijoje.

t

Senovės romėnai taip pat la
bai rūpinosi savo skrandžio rei
kalais ir garbino Lukulio pietus. 
Jiems to netrūko, bet trūko ki
ta ko. Todėl tuos ginkluotus ir 
sočiai prisivalgiusius pasaulio 
nukariautojus nugalėjo begink
liai ir menkai mitę Galilėjos žve
jai. Nugalėjo idėja, kažkuri jė
ga, pranašesnė už ginklus, ska
niai pagamintas dešras ir išgė
rimus. Šios augštesnės jėgos vei
kimas nėra sustojęs nė dabar. 
Amerikietis Dale Carnegie savo 
knygoje “How to stop worrying 
and start living” teigia, kad JAV 
kas 35 minutės nusižudąs vienas 
žmogus, o kas dvi minutės — 
vienas išeinąs iš proto. Šioje ša
lyje yra net perdaug ko valgyti, 
bet tiems žmonėms, matyti, truk 
sta to “kažin ko”, kad jie — net 
milionieriai — taip žudosi.

Daugelis mūsų tautiečių bai
gia iškeisti tą lietuvišką “kaž
ką” į skanius pietus, į smiPnov- 
kas ir, civilizacijos patogumų 
liūliuojami, lyg vairo netekę lai
vai arba šiukšlės ima plaukti 
pasroviui į ištautėjimą. O ištau- 
tėjęs lietuvis yra tik nulis arbą 
trąša svetimoje dirvoje.

Mūsų gedulo dienos

Žydai, prisimindami savo tau
tos išblaškymo dienas, raudojo 
ir meldėsi ne tik Jeruzalėje prie 
istorinės savo raudų sienos, bet 
ir visose šalyse, kur tik jų bū
ta. Ir tai darė jie metai iš metų 
per ilgą amžių eilę. Ar mes ga
lime nors truputį prilygti žy
dams? Vargiai. Dar nesukako 
nė 20 metų, kai mūsų gimtoji 
žemelė buvo aplaistyta nukan
kintųjų mūsų brolių krauju, dar 
neužgijo Sibiro tremtinių žaiz
dos ir dar nenudžiūvo jų kru
vinos ašaros, o po žeme dar ne
seniai ataušo lietuvių kankinių 
lavonai, kaip Amerikos krantus 
pasiekęs jų brolis lietuvis visa 
tai pamiršo.

Baisiųjų birželio įvykių, mūsų 
tautos kančių, kruvinų ašarų 
prisiminimo ir juodžiausio gedu
lo diena nubluko. Į šios dienos 
minėjimą — kaip ir į visus ki
tus minėjimus — nebeateina Lu- 
kullo pietumis prisisotinęs lietu
vis ne tiktai Miami (kur nea
teina nei paskaitininkas, nei pa
sižadėjusi dainininkė), bet. ly

giai nebeateina jis Philadelphi- 
joje, Argentinoje ir kitur.

Argi šitas klaikus mūsų tau
tos pasyvumas nėra tai tyliai 
demonstruojamas pritarimas vi
siems Lietuvos budelių įvykdy
tiems kruviniems mūsų brolių žu 
dymų ir trėmimų žygdarbiams?

Argi šitie mūsų tautoje vyks
tą reiškiniai nebesudrebina nė 
vieno išlikusio tauraus lietuvio, 
už lęšių sriubos lėkštę dar ne- 
pardavusio ( savo tautinių aspi
racijų ir tautinės savigarbos ir 
argi neverčia jo visu balsu su
šukti :

Quo vadis, popule lituanus?!

Žmogus, tikįs šioje žemėje 
patenkinęs visus savo troški
mus, yra varganas ir apgailėti
nas.

Nesigailėkime neapmokamų

Besiruošdami laisvės atgavi
mui, būkime kupini geriausių no 
rų ir vilčių. Juk taip pat buvo 
ir prieš mus. Tūlas paklaus:

— Kodėl kitiems nepavyko į- 
kūnyti savo idealų? Čia galima 
būtų atsakyti, jog gali ir su mu
mis panašiai atsitikti. Tad sau
gokimės kartoti kitų išgyven
tas klaidas. Ryžkimės augštai 
nešti savo pašaukimo ir lietu
viškumo vėliavą

Prisiminkime, kad mūsų tėvy
nė ir maža, ir nelaiminga, kad 
vienintelis jos tikras turtas esa
me mes patys , jos vaikai, mūsų 

į galvos, širdys ir rankos. Todėl 
stenkimės, kad visi tėvynės var 
du mūsų dirbami darbai būtų 
stropūs, sąžiningi ir kilnūs.

žurnalui, privalo būti teisingu, 
bešališku; informacija turi būti 
autentiška, patikrinama, teisin
ga. Visuomenė įpratusi spau
dą laikyti patikimu informato
riumi. Spaudos laisvė demokra
tiniuose kraštuose garantuoja
ma konstitucijų, paskirų įstaty
mų, kurie numato atvejus, kur 
spaudos laisvė gail būti varžo
ma, kur ir kokios žinios laiko
mos slaptomis, neskelbtinomis 
ir prasižengusieji turi nešti ne 
tik atsakomyb , net gauti tin
kamą bausm<; už paskelbimą 
tautinės ar krašto karinės pa
slapties. Priešas ir jų šnipai 
seka svetimo krašto spaudą, ir, 
jei tik spaudos žmonės ar redak
cija neapsižiūrės, gali kartais 
ir be blogos valios pralysti skau 
di tautinės stiprybės paslaptis. 
Yra didelis skirtumas, kaip ma

kos spauda yra ne paslapties 
išdavinėtoja, bet teisinga infor
matorė: “The poeple’s right 
to kntow”. Žmonių teisė žino
ti yra teisinga teisė, bet toji 
teisė neduoda žurnalistui, repor
teriui, redakcijai ar kitam spau
dos žmogui skelbti sensaciją, 
kuri atskleistų paslaptį. Kada 
Loyd Wright, kaip The Commi- 
ssion on Governement Securi- 
ty vedėjas, praėjusiais metais 
įnešė kongresan rezoliuciją, kad 
kiekvienas spaudos žmogus, pa
rašęs slaptą žinią, yra bausti
nas penkeriais metais kalėjimo 
arba 10,000, arba abiem baus
mėmis kartu ir kada ši rezoliu
cija buvo patvirtinta, kilo di
delis susijaudinimas, šauksmai 
apie spaudos laisvės varžymą, 
kurie neaptilo ir iki šios dienos. 
Kongreso narys John E. Moss
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PASVEIKINIMAS

Broliams Lietuviams Kunigams, Seselėms 
Vienuolėms ir visiems Lietuviams

Nors ir kažin kaip miela su jumis susitikti, kar
tu pabūti, tačiau mūsų kūno menkystei žemelės 
nuotoliai yra dideli ir laikas taip bėga, kad dauge
li iš jūsų susitikti tenka labai retai.

Visiems brangių Kristaus gimimo švenčių pro
ga sveikinu visus lietuvius. Nebūčiau atviras, jei
gu neprisipažinčiau, kad mano žmogiška širdis ypa
tingiau jautri yra tiems, kurie stengiatės pagal iš
gales paguosti ir pagelbėti tuos, kurie kenčia ver
gijoje Rusijoje ar Lietuvoje, kurie aukojasi padėti 
laisvame pasaulyje gyvenantiems lietuviams, kad 
jie paliktų gražų atminimą, jog čia gyventa lietuvių.

Dėkoju visiems, kurie vienokiu ar kitokiu bū
du per mane stengėtės atminti Lietuvos katalikiš
kus reikalus ar padėti pagalbos besišaukiančioms 
šeimoms bei asmenims. Ypatingai dėkoju BALFo 
centrui už greitą ir efektyvią pagalbą tiems, kurie 
per mane tos pagalbos šaukėsi iš Sibiro.

Kad Kalėdų džiaugsmas būtų pilnas ir pras
mingas, melsdamiesi j Kristų, atsiminkime, kad jis 
atėjo uždegti ugnį ir nori, kad mes kiekvienas ją 
toliau kurstytume (Luk. 12,49).

lis atėjo, kad mes mylėtume jį ir vienas kitą, 
kaip Tėvas myli Kristų ir Kristus mus (Jono 15,9); 
kad būtume visi viena, kaip yra viena Kristus su 
Dangiškuoju Tėvu (Jono 17,11-12).

Jis atnešė išganymą visiems, o mes kiekvie
nas privalome padėti vienas kitam laimėti amži
nąją gyvenimą.

Tegul Kristaus atnešta ramybe ir naujo gyve
nimo džiaugsmas pripildo visų jūsų širdis.

Širdingai jūsų t Vysk. V. Brizgys

tome šiame krašte, kur spauda (D., Calif.), darydamas Siau
be tiesos, linkusi sensacijoms., rės Amerikos laikraščių leidė- 
Amerikoje yra žurnalų ir dien- jams pranešimą, sako, kad jis 
raščių, kurie specialiai paskiria į nemato, kad Amerikos spauda 
žmones surinkti “sensacingų” išdavinėtų paslaptis. Čia jis 
žinių, kurios kartais ryškiai at- smulkiai pamini visas homisi- 
skleidžia vyriausybės paslapčių jas, kurios prižiūri paslapčių 
dalį. Nors ir laisva spauda, saugumą, bet nė vienos jis ne- 
bet turi nešti paslapties atsako- randa, kur spauda g3lėjo ar 
mybę kaip ir kiekvienas asmuo, g-ali jas išdavinėti savo aprašy- 
kuris ją žino, nes iš jo reika- muose". Čia jis pamini, kad Wa- 
lauja tautinė pareiga, valstybės j shingtono biurokratai kartais 
stiprumas ir jos laisvės saugu- savo neslaptiems plepalams už- 
ma3- deda rezoliuciją: “Confidencial,
Ar Amerikos spauda išlaiko Secret- ToP Secret- EVes Only”- 

paslaptį? Ji9’ kaip The Housę Govern
ment Information Subcommi-

Oficialiai spauda įsipareigo
jusi ir paslaptį išlaiko. Tačiau

ttee pirmininkas, apklausinėjęs 
slaptos žvalgybos ir kontro-

nedažnais atvejais ji išplepa žvalgybos įstaigų vadus; jie 
rimtas paslaptis, kurios nesuda- rimtai neįrodė, kad spaudoje 
rto nei sensacijos, nei įdomumo gaijma rasti aiškių paslapties 
visuomenei, bet įdomumą tam, išdavimų, ypatingai karinių 
kam tas įdomumas tikrai netu- pjanų naujų ginklų, patobulini- 
rėtų būti skirtas. Aprašinėji-1 mų M(,s ,matome kovą, kuri 
mas ir planais “patikslinimas” | turi saVo gera8 ir blogas pUSes. 
aprašomojo “nekalto” daikto 1 Gerojį pusė, kur primenama, 
spaudoje yra praktikuojamas ir ka(j Amerikos spaudai reikia
lenktynėse stengiamasi man- 
driau įsikalbėti ir pavaizduoti 
planais vienas už kitą. Ar rei
kia šnipų, jei nori sužinoti vi-

rimčiau susirūpinti sensacin
gais aprašinėjimais, blogoji, — 
kur dalinė paslaptis atskleidžia
ma arba privedamas kelias prie

sas smulkmenas su braižiniais, jog at8kleidimo be vargo, bai- 
kur yra Amerikos bazės sveti- mės, rizikos ir galimos sunkios 
mose valstybėse? Užtenka Pa* bausmės, jei tas individas pa
imti į rankas didesnį žurnalą tektų j 8augurho rankas, 
ir ten gausi visas smulkmenas,
lėktuvų skaičių, asmenų skai- Teisė ginti savo teises ir lais-

Ičių, jų rūšį, pajėgumą, skridi-Įv® y™ pripažįstama kiekvie
ną spindulį ir atveją, ką jie nam _ Bet^ teisės ar teisingumo 
veiktų reikalui esant.

Aprašymas nusikaltimų iki 
smulkmenų daro žalą viduje, 
bet aprašymas kaip sensacijos

apėjimai, degimas ir maišymas 
jau nėra demokratinė laisvės 
principų ribose, bet. savos rūšies 
padaras, kuris tiesai užčiaupia

arba Amerikos pajėgumo iki to- j ^urnk. blogiui duoda laisvę, ku
kio laipsnio, kuris perviršija1 r>°8 J’8 ^ra vertas, jai pav,o- 
spaudos laisvės ribas, jau yra j’nSas kraštui, jos saugumui, 
nusikaltimas visuomenei, kraš- galybei yra priešas arba jo šim
tui ir stipri parama tam, kas patikas, rėmėjas. Yra sensaci- 
siekia Amerikos galybę sunai- p*, kurios neišduoda jokių pa- 
kinti | slapčių. Bet aprašinėjimas

Šiandieną žinome, kad Rusi- i “sensacijų”, kurios turi ryšių 
jos šnipų pilna visuose laisvuo- 8U karinėmis pajėgomis, oro ar 
se kraštuose, pirmoje eilėje jų daliniais, pusiau karinės
labai daug yra Dėdės Šamo že- ar mokslinės srities pastatais, 
mėje, nes Dėdė yra tas priešas, vietovėmis jau nesudaro sensa- 
kuris sulaiko komunizmo įsiga- CD38» bet prilygsta prie labai 
Įėjimą. Nors Amerikos spaudos atsargios^ vertinimo linijos, kad 
žmonės, ypač didieji koncernai, re*kia būti ir rimtam, atsar- 
kovoja su spaudos varžymo su- (Nukelta į 5 psl.)
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

linkiu savo parapijonams, draugams ir 
pažįstamiems. Tegu Kūdikėlis Jėzus su
teikia ištvermės, kaip gyvenantiems Ame
rikoje taip ir kenčiantiems pavergtoje 
Lietuvoje.

Kun. P. Katauskas
Šv. Kazimiero Parapijos 
Klebonas
Chicago Heights, III.

ftiiuuuuuuunuuuruuuuuhiuituhuuu
SVEIKINAME VISUS LIETUVIUS IR KOSTUMERIUS 

su šventy Kalėdų šventėmis ir Naujais Metais

NEĮSPRENDŽIAMOS PAINIAVOS
VLADAS MlNGftLA

Savo laiku vakarų valstybės eiti iš tos grasinančios padė-
pareiškė, jog jos niekad nenu
siginkluos, jeigu ta sutartimi 
būtu pažeistas Vakarų ir Rytų 
Vokietijų sujungimo klausimas, 
žodžiu, turi būti tik viena Vo
kietija.

Sovietų Rusijos radijas, 
“Pravda” ir “Izvestija” šian
dien griežtai įspėja V. Vokietiją 
ir JAV, kad leidimas ginkluoti 
Atlanto pakto valstybes raketi
niais — branduoliniais ginklais 
nelauktai gali atnešti daug blo
gio, o ypačiai V. Vokietijai. Ši 
įspėjimą pakartojo JAV radi
jas ir laikraščiai. Dar daugiau: 
V. Vokietijai, atrodo, dar ne
oficialiai, yra leista gaminti ra
ketas ir branduolinius ginklus. 
Abj rusų paleisti sputnikai, ku
rie galbūt ir šiandien skrieja 
beorėje erdvėje, pažadino gal 
kiek apsnūdusią karo technikos 
mokslų pažangą. Tikrovė pa
rodė, jog rusai, pasinaudoję 
daugybės svetimų tautų moksli-

ties? Juo labiau, kad ir tartis 
koegzistencijos pagrindais nė
ra su kuo.

Sovietų Rusijos — Kinijos 
diktatūrinė imperija pajungė 
pasaulio užvaldymo — pasauli
nio raudonojo kalėjimo uždavi
niams vykdyti 900,000,000 vi
siškai beteisių vergų. Ir bet- 
kurią valandą šioji raudonųjų 
stumiama masė gali pajudėti į 
vakarus... geresnio gyvenimo 
jieškoti. Ir jeigu kas yra ma
tęs baisų, visa naikinantį ske-

sėjančio G. Žukovo. Jis jį siun- auka, ginkluota revolveriu, tą 
čia politinės misijos reikalais į ginklą padėtų... O vakarie- 
Jugoslaviją ir Albaniją. Tiesa, čiaans, šiuo atveju — JAV, tą 
misija pasisekė: marš. G. Žu- ginklą padėjus, raudonasis gal- 
kovas visdėlto įkalbėjo Titą pri- važudys savo auką lengvai su- 
pažinti Rytų Vokietiją kaip sa- dorotų
varankišką sovietinę valstybę. Vakariečių pasaulis tikrai lai-
Bet, grįžęs Maskvon, kaip jau ku susirūpino ir ima organizuo- 
yra įprasta komunistinėje san- ti mokslo pasaulio — mokslinin- 
tvarkoje, buvo suimtas: krašto kų smegenis, kad išlaikytų gin- 
apsaugos ministeriu paskirtas klavimo lenktynėse visad turė- 
marš. Malinovskis. Tuo ir bai- tą pirmenybę: tai tik vieninte- 
gėsi maršalų galybės mitas. O lė priemonė išvengti karo. Žo- 
Nikita Chruščevas skubos tem- Į džiu — nori taikos — ruoškis 
pu ėmė organizuoti (II-rojo karui.
Pas. karo metu panaikintą) po
litinių vadovų — komisarų ins
tituciją. Taigi nuo dabar rau
donoji armija vėl pereina komu-

Mirimų sumažėjimai
Nuo I Pasaulinio karo pabai

gos, pagal Metropolitan draudi
mo kompanijos ir kovai su tu
berkulioze draugijos praneši
mus, mirimų skaičius JAV su
mažėjo taip: dėl influenaos mi
rimų sumažėjo 91%, apendici
to — 76%, džiovos — 77%, 
plaučių uždegimo — 43%, inks
tų ligų — 60%, gimdymų — 
77%, širdies ligų — 21%.

Skelbkitės “Drauge”'

Kas duoda dovanų gerą kny
gą, jei neturėtų net kitos min
ties — tik priminti Dievą, jau 
įsigijo didelį nuopelną.

rių debesį, tas tikrai gali įsi- nistų partijos kontrolėn. Tuo 
vaizduoti tos nesulaikomos ma- tarpu du sykius apgautas Tito 
sės siaubingą pavojų visai va - nebepasitiki Chruščevu; jis net 
kariečių kultūrai. ' nedalyvavo Maskvoj švenčiamo-

Dar taip neseniai galvojome je 40 m. sukakties šventėje, 
apie Sovietų Rusijos maršalų Ir taip Nikita sudorojo savo 

paskutinį (o galbūt jų atsiras 
ir daugiau?) tikrai stiprų rėmė
ją ir vėliau — diktatūros kon
kurentą maršalą G. Žukovą. Bet 
buvęs JAV ambasadorius Mas
kvoj G. F. Kennan teigia, jog 
Kremliuje vyksta “slow crisis” 
ir esą Nikitas Chruščevo dienos 
esančios suskaitytos.

JUSTINAS MACKEVIČIUS,

Standard Federal Savings and Loan Bendrovės 
pirmininkas 

Chicago, Illinois
unnninuHiHUhiiiinnninuiįhiiįnmnii

galingumą: raudonosios armi
jos, kad ir partinės, G. Žukovo 
diktatūra atrodė tikrai galima.
Net toks JAV “U. S. News —
World Report” vyriausiasis re
daktorius D. Lavvrence ta gali

ninkų smegenimis (jų tarpe ir mybę yra prileidęs. Tuo tarpu 
lietuvių Matulio, Chomskio ir mums atrodė, jog N. Chrušče- 
kt.), sugebėjo šioje srityje pra- vas tik moka stiklinėmis degti- 
lenkti JAV, kitaip tariant, pa- nę — “vodką” gerti ir nesąmo- 
veržė pirmenybę. Nereikia ta- nes plepėti. Bet, kaip atrodė, Bet ir šiandien Maskva, nuo- 
čiau užmiršti, kad 1947 m. JAV daugybė — daugybė mąstančių lat keldama savo tariamai įgy- 
mokslininkai jau buvo supro
jektavę beorę erdve skraidan
čią platformę, bet tą paslaptį, 
su visais brėžiniais ir kitais ap
skaičiavimų duomenimis, išvogė
iusų šnipai Rosenbergai. Todėl to Malenkovo, Molotovo, Kaga 
Sovietų Rusijos mokslininkai novičiaus, Šepilovo ir kt. Prieš 
Uau turėjo rimtą pagrindą šian- j tai, po Stalino mirties, 1953 m.
Jen skraidantiems mėnuliams, kovo mėnesį buvo sudarytas iš 

Po viso to Chruščevas pa si- L. Beri jos, Malenkovo ir Molo- 
Jarė tikrai įžūlus ir grasinan- tovo diktatūrinis triumviratas, 
tis. Jis viešose kalbose mėgsta Maršalo G. Žukovo pagalba 
iškelti JAV pažeidžiamumą bet- marš. L. Berija buvo suimtas, 
kurioje vietoje, betkurią valan- apkaltintas išdaviku ir sušau- 
dą. Ir tikrai baisu, jeigu to
kios raketos 'gali pasiekti tai
kinį net už 5,000 mylių; juo 
labiau baisu, jeigu tokių rake
tų antgaliuose tilps atominiai 
arba vandenilio užtaisai. Tik vis 
dar abejojama dėl tokių tolimo 
skridimo raketų taiklumo ...
Sąmyšis ir neramumas V. politi 

kų galvose. Kas daryti? Kaip įš-

laikraštininkų bei politikų kly- tą tarpkontinentinių raketų sri 
do. Tas pats girtuoklis Nikita ty pranašumą, siūlo nusiginkfa- 
Chruščevas sugebėjo pa naudo- vimo derybas. Rusai nori, kad
ti maršalą G. Žukovą (ir kibus 
maršalus) nusodinimui nuo sos-

dytas, nors yra teigimų, jog. 
L. Berija iš pasalų, posėdyje, 
buvo nušautas. Nikita Chruš
čevas tikrai yra gudrus ir klas
tingas, nors ir neišmintingas, 
bet toks juk buvo ir Džiugašvi
li—Stalinas.

Nikita Chruščevas, tapęs po- 
litbiuro sekretoriumi, ėmė būkš- 
tauti vis plačiau savo galia gar-

JAV sustabdytų branduolinių 
ginklų gamybą; ir dar geriau — 
Kad sunaikintų visas turimas 
tų ginklų atsargas. Kremliaus 
despotai žino, jog šioje srity
je jie niekad JAV nepralenks. 
Be to, jie jokių taikos bei bran 
duolinių ginklų gamybos kon
trolės garantijų net nesiūlo. Jų 
tikslas užmigdyti JAV budru
mą. 1960—61 m. Sovietų Ru
sija jau bus pasiruošusi karui.

Dar gerai, kad rusai paleido 
savo mėnulius. Galbūt bus 
rimčiau žiūrima į raudonosios 
imperijos despotų siekimus.

Nusiginklavimą šiandien aš į- 
sivaizduoju taip: raudonasis gal 
važudys, apsiginklavęs didžiu
liu peiliu, ir geruoju ir bloguo
ju reikalauja, kad jo numatyta
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LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Mūsų Kostumeriams ir Draugams!

REAL RYE BREAD BAKERY
BALNIS, Sav.

29X0 W. 401 h St. Chicago, Illinois
Tel. Lflfayette 3-6927

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Savo Košt likeriams. Draugams ir Pažįstamiems 

Linkiu

IGGIE’S TAVERN
IGNACAS BRUŽAS

SAVININKAS

2014 Canalport Av. Tel. Seeley 3-8082

Sv . - .------------------ ----------------------- - #
---------------------------------------------- :----------
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LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

linkime visiems savo kostumeriams ir bičiuliams
B. SILIONAS FOOD MARKET

B. ŠILIUNAS, sav.
4600 S. Fairfield Avė. Chicago, Illinois

LA 3-3698
S/

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

Linkime Visiems Savo Kostumeriams

Patvirtinus Kongresui įstatymu..Jūsų Sutaupos šioje 
bendrovėje yra dabar apdraustos ir Garantuotos iki...

$10,00(1.#0
— PER —

Federal Savings & loan Insurance Corporation 
of Washington; D. C.

48 metai, saugaus, pastovaus patarpavimo. Įsteigta 1-910 

Ši apdrauda apima kiekvieną taupytoją...kaip naują taip ir seną.

APDRAUSTAM SAUGUMUI IR GERIEMS DIVIDENDAMS, TAUPYKITE 
PASTOVIAI ŠIOJE MUTUAL SAVINGS INSTITUCIJOJE

PeoplesiFederal Savings & Loan Ass’n
MAIN OFFICE

4902 INDIANAPOLIS BOULEVARD 
East Chicago, Indiana Kampas 149th Street

HOME OFFICE
4902 Indianapolis Boulevard

East Chicago, Indiana

W00DMAR BRANCH 
7135 Indianapolis Boulevard

Hammond, Indiana

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
PROGA SVEIKINU

visus parapijiečius, parapijos rėmėjus ir ge
radarius. Nuoširdžiai linkiu visiems gausios 
Kūdikėlio Jėzaus palaiminimas, visuose jų darbuo
se, “Draugui” ir visam jo štabui kuogeriausio 

pasisekimo.
KUN. V. ČERNAUSKAS

Šv. Juozapo 
Parapijos Klebonas

KUN. PETRAS PAURAZAS

J

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

Linkime savo klientams, draugams ir pažįstamiems

GUARANTEED ELECTRIC 
APPLIANCES
& FURNITURE CO., INC.

2876 W. Cermak Rd., Telef. BIshop 7-3333
3-

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JOHN'S FOOD MART
JONAS ir STELLA BUTVILAI, Sav.

1501 S. 49th Avė.—Cicero, III.—Olympic 2-3722

J
£

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

Grant Works Coal & Oil Co.
ADOMAS BERNADIŠIUS. Prop.

WE SELL FUEL OIL

16th St. and 49th Court, Cicero, III.
Res.: 1601 S. 49th Court Res. Phone Olympic 2-9311 

Office Phone Olympic 2-9311
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
PROGA

sveikinam mūsų parapijiečius, visuome
nes veikėjus, draugus ir pažįstamus. 
Linkiu visiems sutartinai darbuotis, 
kaip parapijos darbuose, taip ir visuo
meniniam veikime.

KUN. S. PETRAUSKAS
šv. Petro ir Povilo 
Parapijos Klebonas

KUN. A. BENDŽIŪNAS
KUN. F. JUŠKEVIČIUS

Vikarai

Žvaigždėms padangėje m ilgu 
liuojant, vėjeliui paskutines ug
niakuro žiežirbas blaškant, pušų 
iškvėpintu oru plaučiai vėdinasi, 
o medžiij šakų šlamėjimas su

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
5 proga

sveikiname visus savo kostumierius ir draugus, 
buvusius ir busimuosius

MAJOR FURNITURE,
E. RUDAITIS, vedėjas

3207 So. Halsted St., Chicago 8, Illinois

—-

mu sutartinę traukdamas sapnų 
karalystėn palydi. Niekas kitas 
negalėtų taip puikiai keleivį se
kančios dienos žygiui parengti. 

Didžiojo Rago kalnai

Tad su pakilia nuotaika sutin
kame horizonte kylančius tam
sius kalnų siluetus, sniegu pa
dabintomis viršūnėmis baltuo
jančius. Artinamės prie augan
čių ir ryškėjančių Didžiojo Ra
go kalnų, kopiame į juos, nes, 
tos grandinės "neperkirtę”, ne- 
prasiveršime į Yellovvstone so
dą. Kokia prašmatni šiandieni
nė kelionė, palyginus su netoli
mos praeities aštriais uolėtais 
skardžiais, be kelių ir be takų, 
kopimu. Ir dėl ko išlepintomis 
dienomis teik daug “sputnikiš- 
kų” uolų sprogdinimui sukon
centravus.

Zigzagais išvesto kelio kam
puose bei stabtelėjimui įrengto
se vietose yra galimybė paly
ginti, kaip augštai palipta apa
čioje pasiliekantiems vaizdams 
tolumoje varsų įvairumu gau-

SAVO DRAUGAMS IR KLIJENTAMS LINKI
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

IR
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

ALGIRDAS BUDRECKAS
REAL ESTATE

4081 Archer Avė. Tel. LA 3-3384

r^=

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Mūsų Kostumeriams Ir Draugams

ga$S55?SSRSJ|

COMMUNITY PHARMACY
C. KARECKAS, R. Ph.

m
m

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

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Kostumeriams ir Draugams

TAMALUNAS A. & A. TAVERN
ALEX and ANTH0NY, Props.

Television, Shuffle Alley and Pool

1447 So. 49th Avė. Cicero, Illinois
TOvvnhall 3-9571

J

Pasinaudokite "Draugo” Classified skyriumi. MATTEW ZYZAS

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

{ ŠIAURĖS VAKARUS zuinus bei spalvota lava nudažy
, tos keičiasi į fantastinius gyvu-

A. VALIUŠKIS, Yellowstone, Wyo, lių bei pastatų siluetus. Kalnų
Kelionės įspūdžiai sėjant. Jei kalnų skardžiuose upė šokinėdama per aštrius ak-

AhMtoginėj. k,|io„ėjl. j va-1 nenujaučiamame indėnų tarpek- Udma verziasi ir DeSa, Dega ge
lyje neprispaus. tai Didžiojo Ra- sulaikomai- taa gyvenimas, 
go viršūnės nebepertoliausia, ku t.oli »)alikdamas nebesuspėjan-

i va-
karus neverta brautis j neono 
lempų šviesoms išblizgintas triuk 
šmingų miestelių gatves. Kai 
Kūrėjo nuostabaus grožio vaiz- nas persiritus, nors ir neįpras-
dais besigėrint malonus nuovar- tų gamtovaizdžių lygumomis, ga 
gis keleivį aplanko, tai sveikiau- ,ia len^vai pasiekiamas Coly 
šią poilsį rasime gamtos prie
globstyje pastatytuose nameliuo 
se. Kada oro sąlygos leidžia dar i ,
■icriau, jei. skautiškųjų die v ljel,as nuo ?ody rv“,,‘" 
nų patyrimus panaudodami, ap- Y('"owal»"<-.“_°d“ ivaaav.mo v.- 
sistoaime stovyklaudami įreng- l,OJ™ų bros'uro«' “grasiausio, 
tose vietos,- po atviru dangumi mla 50 myl,ų vadi-

miestelis.
Artėjami* prie Yellowst«»e

C1UB.
Nebežvanga ginklai, nebešvil

pauja indėnų vilyčios ir skalpų 
niekas jau čia nebelupinėja. Li
ko tik istoriniai pėdsakai, kurių 
laikas išdildyti nepajėgia. Jie 
primena praeiviui, kad ne taip 
seniai čia dar mirties angelas 
siautėjo. Moderniųjų puošmenų
nežinančios varganos indėnų gy-

namas. aL'tafTJaV paliksiu i venvietės ryškiai Primena tik‘ 
spręsti tiems, kurie daugiau pa- I rv»U šių žemil* šeimininkų tra-
saulio yra matę. Už keletos my 
lių nuo miestelio j vakarus yra 
geizerių baseinas. Po to kelias

skubančios kalnų upės čiurleni- ivin£iu°ja 1 spalvingąjį Shosho- 
ne tarpeklį, kurį sudaro stačios,
šimtus pėdų augščio siekiančios, 
granito sienos. Staiga aštriu po
sūkiu kelias kyla iki Buffalo 
Bill užtvankos, vieno iš seniau
sių tos rūšies įvykdytų projek
tų krašte. Toliau atsiveria di
džiulis mėlynas rezervuaras, slė 
nis platėja į derlingą dirbtiniu 
būdu drėkinamą rajoną, po to

giškąjį likimą. O gal tik retas 
gazo pėdalį spausdamas apie tai 
bepaigalvoja, nes audringas gy
venimas, nieko nebodamas, daug 
ką užmarštin skandindamas bė
ga, šuoliuoja, jau sekantiems po 
n ūsų kelius ruošdamas.

JAV maistas j Lenkiją
Pirma JAV maisto siunta į 

Lenkiją jau išplaukė. Išsiųsta 
360,916 svarų maisto, kurio 
vertė siekia apie $423,000. Taip
gi išsiųsta 260,416 svarų nau-

vėl siaurėja, kai srovė Shosho- dotų drabužių, kurių vertė — 
ne tautinio miško uolų suspau- $390,000. Tą pagalbą išsiųsti 
džiama. Suakmenėjusių mt*džių pasirūpino katalikų organizaci- 
liekanos, vertikalinių uolų lau- ja NCWC.

J-----
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR 

ir
LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ
LINKIU SAVO DRAUGAMS, PAŽĮSTAMIEMS 

IR PACIENTAMS

DR. FL. TALLAT-KELPŠA 
DR. E. TALLAT-KELPŠA

S,

f
J

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME VISUS

LIETUVIUS IR LINKIME

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

STANDARD FEDERAL
& SAVINGS & LOAN ASSN.

4192 Archer Avė., Chįicago 32’, III. 

VALDYBA IR DIREKTORIAI

OFFICERS:

JUftTIN MACKIEVVICII, President
JUSTIN MACKIEWICH JR., Executive Vice President
ELMER MACKIEWIC1I, Vice President
HELEN KUCHINSKAS, Secretary-Treasurer
PETER ŠLOGER, Viee President
DOMINIC CHIAPETTA, Vice President
JOHN C. LEWE JR., Asst Viee President
LUCY RAILA, Asst. Seeretary
EDWARD KRYSTON, Asst. Šeeretary
STELLE STANKUS, Asst. Treasurer
LOUIS WAITRUS, Asst. Treasurer
PETER GAUDAS, Attnmey
FELK OORDON, Attnmey
WM. M. ZIPPERMAN, Attomey

DIRECTORS:

JUSTIN MACKIEWICH 
JUSTIN MACKIFAVICH JR. 
ELMER MACKIEWICH 
HELEN KUCHINSKAS

LEON GINIOTIS 
DAN KURAITIS 
JOSEPH PUDZUNAS 
BRUNO SIIUKIS

Ji.

Kalėdų Šventese

sveikiname parapijiečius, draugus ir pažįs
tamus. Šventoji Betlejaus Kūdikio ramybe 
teatgaivina mūsų širdis ir šeimas.

“Draugui” ir visam jo štabui linkime 
sėkmes skleidžiant Kristaus Idėjas lietuvių 
tarpe.

Šv. Jurgio Parapijos Kunigai

j?

V

Linksmų Kalėdinių Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

AMBROSIA PHARMACY
R. R. AMBROSIA, R. Ph. C.

Mes pristatome užsakymus į namus
2258 W. 24th ST. CHICAGO, ILLINOIS 
Cor. Oakley Avė. VIrginia 7-8851-2

Linkiu Draugams ir Pažįstamiems 
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

— IR —

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
ir kviečiu atsilankyti visus į

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMĄ
Duodam pietus pagrabų dalyviams arba kitiems parengimams 

už nebrangią kainą puikiose mūsų patalpose.

A N N’ S HILL TOP I N N
8214 KEAN AVENUE, WILLGW SPRINGS, !LL. 

Tel. TErminal 9-2767
Savininkė ANNA BRUZGULIS

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JULIUS J. STORGUL
PLUMBING — HEATING SEWERAGE 

CONTRACTOR
Estimates Furnished on Request

2218 W. Cermak Rd. Chicago, III.
Phone VIrginia 7-O3G0

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
linki savo klijentams

BRONE ir ALEKSAS

URBONAI
MAISTO KRAUTUVĖ

2503 West G9tn St. Chicago 29, Ilk
Telef. PRospeci 6-2229

Juozas ir sūnus Naujokaičiai su šeimomis 
linki

Visie savn draugam , buvusiems ir 
būsimiems klientams

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 

BALDŲ IR PIANINŲ 
PERKRAUSTYMAfš

2022 W. 69th St., Chicago 36, Illinois 
Telef. WAlbrook 5-9209

^Remkite tuos, kuriij skelbimus matot “Draujfc”.
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AFRIKA IR LIETUVA
PRANYS ALšENAS, Kanada

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
IR

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Linkime savo parapijiečiams, 
giminėms ir visiems bičiuliams

KUN. JONAS DANIELS,
Šv. Kazimiero parap. Klebonas, 
Gary, Ind.

KUN. IGNAS URBONAS,
vikaras.

r^

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

START

Antraštėje užrašytų žodžių 
padarytas sugretinimas, žinoma, 
gal yra perdaug kontrastiškas. 
Rodos, ką gi bendro galėtų tu
rėti tas milžiniškasis kolosas, iš
tisas žemynas su maža valstybe, 
mūsų mažyte tėvyne Lietuva ?

Vienok, kaip vėliau pamatysi
me, tiedu vardai ir tie žodžiai 
turi bendrumo. Pirmiausia — 
tai todėl, kad Afrika buvo ir dar 
didžioji jos dalis tebėra kolo
nializmo varžtuose, 0 taip pat 
ir mūsų tėvynė tebėra brutalaus 
imperialistinio Rusijos kolonia
lizmo auka.

Rusiškojo imperializmo auko
mis, be abejonės, yra ne viena 
mūsų mažytė Lietuva, bet dau
gelis tautų ir buv. nepriklauso
mų valstybių.

Anų dviejų žodžių sugretini
mui paryškinti dar norėtųsi pri
minti, jog šiandien kolonialiniai 
kraštai patys, o taip pat ir lais
vojo pasaulio valstybės ima at
sibusti ir kelti balsą prieš kolo- 
nialines intencijas.

Tik žvilgterėkime į Afriką. 
Juk tas kontinentas, galima sa
kyti, nūdien gyvena tikro Sku
bėjimo tempu. Apie trečdalį to

tonizavęs Kremlius? Jų tarpe y-j 
ra ir mūsų gimtoji Lietuva?”

Nūdien Afrika yra pagrindi
nis raudonųjų taikinys. Tieji į 
200 mil. žmonių ir nepaprastai 
dideli žemės turtų resursai ypač 
vilioju Maskvos kolonialinės po
litikos vadovus.
Afrikos “skubėjimo” procesas

Iš rašančios kolonializmo te
momis spaudos sužinome, jog 
prieš dvidešimt metų Aukso 
Krante — Nigerijoj reziduojąs 
augštas britų pareigūnas spau
dos atstovams buvo pabrėžęs, 
jog to krašto žmonės tegalėsią 
siekti ir pasiekti nepriklausomo 
gyvenimo neanksčiau, kaip... po 
dviejų šimtų metų. Kaip mato
me, pranašavimas toli gražu ne
išsipildė. Tas kraštas — jau 
šiandien laisvas...

tautų kraujuojančio kūno (tai 
kalbant tiktai apie vadinamą So 
vietų Sąjungą, o kur dar sateli- 

į tai?...).

Tik gaila, kad ligi šiol Ameri
ka ir kiti laisvieji kraštai, įsibau 
ginę sovietiško brutalumo ir la
kiojančių “sputnikų”, dar nedrįs 
ta raudoniesiems pasakyti tik
ros tiesos į akis. O anie savo bru 
talius apetitus tenkindami, ligi 
šiol, atrodo, dar nė nemano at
sisakyti imperialistinės kolonia
lizmo politikos, bet siekia ne tik 
toliau dusinti ir smaugti turimas 
aukas, bet jieškoti kelių paverg 
ti ir dar tebesančius laisvus kraš 
tus, jų tarpe — ir pačią Ameri
ką...

Taigi, kaip atbudo kolonializ
mo priespaudą nešęs Afrikos že 
mynas, taip reikia, kad atsibus
tų ir demokratiškojo pasaulio 
vadovė — Amerika, kurios są
žinės negraudžia kolonialinės 
nuodėmės ir į kurią yra nukreip 
tos pavergtųjų viltys..,

GARY IR NORTHERN INDIANA SVEIKINIMAI
SS

R MM

1958
WITH A SAVINGS PLAN!

Decide how much you can save from in- 
(ome—then open an insured savings ac- 
count here—and build it up through regu- 
iar saving. Earnings start the first on ac- 
counu opened by the lOth of the month. 
Your savings are insured to $10,000, and 
earn a *otihw.hile return.

GARY FEDERAL SAVINGS
and

LOAN ASSOCIATION
Phone 5-5546

19 W. Seventeenth Avė. Gary, Ind.
ss

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

A. J. VITKUS
INSURANCE IR AGENTŪRA

3827 Main St. Indiana Harbor, Ind.
Phone I. H. 193 Phone Gary 5 6380

JAMES A. VITKUS. MYLĖS J. VITKUS

? UŽ GERESNI PASAULĮ %
Knyga įdomi, kaip jaunimui, taip ir suaugusiems. 
136 pusi.

Paruošė KUN. PRANAS DAUKNYS, M.l C.
Kaina $1.50

Atspausdinta Londone 1957 met. ir dabar Jau gau> 
narna “Drauge' 4545 West 63rd Str., Chicago 29 III.

■ ■ . - ..... , /

Taigi, afrikiečių “skubėji
mas”, jų didelis užsidegimas 
siekti laisvės ir numesti kolo
nializmo grandines padarė savo. 
Jie gavo tai, ko siėkė — bran
giausią žmonėms turtą — lais
vę.

Afrikiečių pavyzdys mums ro
___ dcvuaų LU do, jog kolonializmo gadynės ga
žemyno juodaodžių ir rudaodžių art^Ja- Turės jis pasibaigti 
jau laimėjo savo kraštams lais-1 ne tik Afrik°j.ir kituose konti- 

: vę ir nepriklausomybę. Tie žmo nentuose. bet ir Europoj. Ateis 
nės gyvena netgi astuoniose vai ^a’kas’ ka^a turės ištraukti ir 
stybėse, kurios dabar valdomos
savų tautinių — afrikietiškų vy
riausybių. ,

Labai dideliu skubos keliu ar- 
tėja prie nepriklausomybės ir 
dar eilė to žemyno valstvbių. Ir 
afrikiečiai, išsivadavę iš kolonia- 
liniu vsiižtu, šiandien jau nori 
siekti augštesnio pragyvenimo 
standarto, nori mokslintis, švies 
tis tinkamiau prisižiūrėti svei
katos reikalus ir bendrai steng
tis pasivyti toli jas pralenkusias 
modernizmo kelyje kitas valsty
bes.

O mūsų tėvynėj Lietuvoj ir 
kitose Sovietų pavergtose vals
tybėse, kurios padarytos rau
donųjų žemiausiomis kolonialinė 
mis vergėmis, ar nejaučiamas 
skubus ir labai ryžtingas atgimi 
mas bei augąs pasipriešinimas 
vergijai ?

Augštosiose ir vidurinėse mo
kyklose įvykusios protesto de
monstracijos, pradedant Mask
va, Leningradu, Kijevu, baigiant 
Vilniumi, Kaunu, Ryga, Talinu 
— ar nerodo, kol kas nors des
peratiško, bet ryžtingo reikala
vimo iš brutalių kolonialistų:
“Leiskite mums laisvai gyventi!
Gana vergijos ir priespaudos!”

Ką tas viskas reiškia laisvo
jo pasaulio toms valstybėms, ku 
rios neturi kolonialiniu nuodė
mių, ypač pasaulio galiūnui A- 
merikai — JAV?

Tai reiškia gana daug ir, ga
lima sakyti viską. Jeigu JAV 
politika ta kryptimi bus apgal
vota, nuoširdi ir svarbiausia tei
singa — Amerika išsilaisvinusių 
iš kolonializmo varžtų valsty
bių tarpe susilauks gana gerų 
draugų ir pagaliau sąjunginin
kų.

Netenka abeioti, kad JAV- 
bės šitą tiesą labai gerai supran
ta. Deia, dar nenilnutinio supra
timo jausmu. Kodėl? Gi todėl, 
kad to krašto vyriausybė šian
dien yra atkreipusi savo akis 
tik į Afrikos kolonializmo au
kas. bet kol kas ji labai mažai 
žvelgia į Rytų F.uropa, į milži
niškus pavergtųjų sluogsnius, 
kuriuos laiko žiaurioje priespau 
doie Kremliau* oligarchai...

Iš kur mes žinomo, kad Bal
tieji Rūmai savo ypatingai nuo
širdų žvilgsnį yra nukreipę į Af
riką ? O gi tai rodo prieš kurį 
laiką padarytoji viceprezidento 
Nixono kelionė į eilę Afrikos 
kraštų. Mat, Amerika jau nujė- 
gia, jog po kiek metu Afrika 
gali pasidaryti pasaulinio jėgų 
balanso tam tikra sritimi.

Antra vertus, reikia gi Afri
kos tautas ar tauteles, beišsiva- 
duoiančias iš vienų kolonializmo 
Varžtų, gelbėti nuo kitų — dar 
baisesnių — komunizmo prie
spaudos varžtų. Bet čia pat, ži
noma. kyla klausimas: “O, ar 
nereikia gelbėti ir tų brutalios 
priespaudos aukų, Kurias turi ko

rusiškasis kolonializmas savo 
kruvinus nagus iš penkiolikos

MAŽESNIS REIKALAS

Išvykdamas iš viešbučio ke
leivis patarnautojui duoda vie
ną dolerį ir sako:

— Išgerk į mano sveikatą!
— Pernai tamsta map davei 

du doleriu išgerti tamstos svei- 
katon, — pastebėjo patarnauto
jas.

— Teisybė! Bet, matai, šie
met mano sveikata gerokai pa
gerėjusi.

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

LINKIU
Draugo Administracijai, Redakcijai, giminėms 

draugams ir visiems “Draugo” ir “Laivo” per manę 
skaitytojams Gary, Ind., East Chicago, Chicago, 
Harbor, Ind., Calumet City, III., Chicago Heights, TU , 
Detroit, California, Miami, Fla. ir kitur.

J. J. AUKŠKALNIS -
"Draugo" ir "Laivo" Agentas
1354 HARRISON ST. GARY, IND.

Phone Tu 3-5039

SS

r^

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

FIRST FEDERAl
SAVINGS & LOAN ASSOTON

OF GARY

545 Broadway Gary, Ind.
Tel Turner 3-9623

ASSETS OYER $53,000,000.00

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

George C. Rogge Agency, lnc.r
INSURANCE

504 Broadway Phone Turner 5-6284 Gary, Ind.

MERRY CHRISTMAS TO ALL OUR 

FRIENDS and CUSTOMERS

lOlocatiCns — ~ — .ZZZ
Gary NationalIBank

Gary, Indiana •
Member o f Federal Deposit 

Insurance Corporation

Phone Tu 3-0431

504 Broadway Gary, Indiana

10 locations. One near you to serve you. 

Auto Bank Facilities

SS

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

‘■'■T. Y'’' *

BOWMAN DAIRY CO.
1173 Virginia St. Gary, Indiana

Tu 6-9205

SS

Pasinaudokite “Draugo" Uassified skyriumi.
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GARY IR NO. INDIANA SVEIKINIMAI SPAUDOS LAISVE Į Šviesesnė — stipresnė
(Atkelta iš 1 pal.) , f Mokyklos vaidmuo auklėjime

Jr giam, apdairiam kaip žodžiuo- , ^ra didžiausias. Kuri tauta švie-
se, taip skaičiuose ir mintyse, SCSnė’ ta.ir stiPre8nė- Atrodo,
kad nebūty įduotas raktas at- dČanis-

. .. . . , ; Todėl šiandien, kaip gal mekuo-rakyti priešui paslapties. ! met> visi kraštai py*& suskatf
Spauda neišduoda tiesioginės Į šviestis, vieni kitus norėdami 

paslapčių, pagrindinių paslap- J pralenkti. Rungiantis dėl dva-

damas silpnesnį, iškapoja akis, GARY IR NO. INDIANA SVEIKINIMAI 
kad lengviau jį pagrobtų, taip '
galingesnės tautos atima teisę rp
silpnesnėms saviškai šviestis, 
kad veikiau jas apakintas išnai
kintų.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
LINKIME SAVO KOSTUMERIAMS 

IR PAŽĮSTAMIEMS

SOKIT'S KEPYKLA
MŪSŲ SPECIALYBĖ YRA
BALIŲ TORTAI ( C AKĖS)

5217 5th Avenue Gary, Indiana
Telephone Turner 3-7774

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Savo Kostunieriams Ir Draugams

•_ ___ •

čių planų, bet įduoda savo ap
rašymais šnipams teisingesnį ir 
trumpesnį kelią pasiekti paslap
tį ir ją pavogti. Šiandieninėje 
kovoje, kokia išsivystė tarp 
Amerikos ir Sovietų, visiems 
reikia sukaupti jėgas, kad prie
šas negalėtų taip lengvai išgau
ti ir mažiausios reikšmės pa
slaptį. Kiti primena, kad Ru
sijos spauda dar prieš mėnesį, 
kada spalio 4 d. buvo paleistas 
sputnikas I, jau žurnale “Radi
jo” buvo aprašymai, kad grei
tai bus paleistas erdvėn. Taip 
buvo. Tačiau nebuvo nė mažiau
sių planų, škicų, skaičių apie 
sputniką. Tos žinios galėjo 
bėti skirtos propagandai, bet jo 
kiu būdu iš jų nebuvo galima 
išgauti paslapties ,nes rusai ne
sigaudo sensacijos, o registravo 
faktą, bet ir tas faktas galėjo 
įvykti arba ne. Čia nėra nei -įro
dymas, nei dokumentas. Rei
kia skirti propagandą nuo sen
sacingų aprašinėjimų.

sinės šviesos, deja, dažnai pa
mirštama tikroji jos prasmė. 
Kaip plėšrusis paukštis, gaudy-
t-----

— Didesniuose miestuose apie 
55', šeimos pajamų išleidžia
ma apsirengimui mergaitėms ir 
moterims, o 40% berniukams 
ir vyrams.

®CP®

=^i
Jaunas mokslininkas

Katalikų universitetas Wa- 
shingtone, D. C., parinko ,kad 
laikraščio “Evening Star” pa
skirtą stipendiją $1,500, studi
joms gyvų celių augimo audinių 
kultūroje, gaus dr. R. Nardone,

J 29 m., neseniai tame universite
te gavęs doktoratą. %

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių.
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pažįstamiems

OLESKA FUNERAL HOME
Pulmotor eąuipment, lady attendants

3934 Elm Street
Indiana Harbor Indiana

Phone Indiana Harbor 938

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pažįstamiems

PRUZIN FUNERAL HOME
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

GERAS AMBULANCE PATARNAVIMAS

Located in the Heart of Tolleston
1111-17 Roosevelt St. TU 6-9000

GARY, INDIANA

%

MARIS ROOFING CO.
“GARY’S LEADING ROOFER”
Roofing — Siding — Insulation

1901 West llth Avenue Gary, Indiana
Phone TUrner 5-8515

Jaudinasi dėl juodosios 
biržos

Nors sovietų okupuotoje Lie
tuvoje komunistinė spauda nuo
lat kudakina apie laimėjimus į- 
vairiose gyvenimo srityse, ta
čiau tai galima vertinti kaip bol
ševikinę propagandą. Pastaruo
ju laiku “Tiesa” parašo, kad 
šiuo metu Lietuvoje yra smar
kiai išplitusi juodoji birža, ku-Į 
rioje gyventojai stengiasi įsigy
ti tai, ko jie negali gauti vei
kiančiose parduotuvėse. Jei so
vietų pavergtoje Lietuvoje iš tie 

■ sų būtų daroma tokia pažanga, 
kokią nuolat vaizduoja vietinė i 
spauda, tuo atveju jokia juodo
ji birža neturėtų pasisekimo. 
Juodoji prekyba klesti tik ten, 
kur yra nenormalios gyvenimo 
sąlygos.

Kietaširdis

— Sakyk man, ar tau teko 
gyvenime kada susijaudinti, — 
kalėjime kalbasi du draugai.

— Sykį. Kai į elektros kė
dę vedė tą garsųjį plėšiką, ku
riam geriau sekdavosi nei man. 
Tik įsivaizduok, koks man buvo 
pyktis, kai pačiam genime nu
trūko elektros srovė ir mano 
konkurentas ir iš mirties išsi- 
kaparavo.

CHRISTIKAS
Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

.rceTį

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI

★
Boznak's Sinclair Super Service

GAS, OILS, TIRES, REPAIRS

1501 Pierce St. Gary, Indiana
Tel. Turner 3-6190

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
linkime

visiems savo buvusiems ir būsimiems kostumieriams

. £

WALTER and LENNERTZ
Make a dale with a “ROCKET EIGHT” Oldsmobile

6501 Broadway Merriville, Indiana
Tel. Turner 4-1196

Pasinaudokite "Draugo” Classified skyriumi.

ACME DEC0RAT1NG €0., Ine.
Paint, Wallpaper, Painters’ Supplies & Glass 

Mirors, Table Tops, Picture Krames

HARDWARE

1240 Broadway TU 5-5556

GARY, INDIANA

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
I

linkime
visiems savo kostumeriams ir pažįstamiems

SCHREIBER ELECTRIC CO.
Wiring — Fixtures — Supplies

1450 Adams St. Gary, Indiana
A. C. SCHREIBER. Phone 2-1766

manager

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ
Linkime Visiems Savo Šėrininkams ir Draugams

PERSONNEL:

V. 1*. Pierzynski, President John Vuška, Director
John W. Thompson, V.-Pres. Thadeus Beczak, Director
Lorraine Beczak, Scc’y.-Treas. Michael Kolling, Director
Victor D. Gaps, Director Clifford Lytie, Director
Joseph J. Ezerski, Director Auna Martinkus, Clerk

4559 SO. PAULINA STREET 
Chicago 9, Illinois — YArds 7-0145

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 

Visiems Lietuviams

JOSEPH CZECHANSKI
248

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

155th Place Calumet City, III.
Torrence 2-4480

# y • ~ -==■ =
Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

SPASOFF STUDIO
VISOKIOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOSv

Babica — Portraits — Candids — VVeddinga
824 West 15th Avenue Gary, Indiana

Tel. Tumer 2-2338
% _ —- ...

Perskaitę dien. "Dranga ", duokite jį kitiems.
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Apdovanoti futbolo žaidėjai
Chicagos LFK Lituanicos vai- ti iš 10 nuolatinių futbolo rung- 

dybai pasiūlius ir vietiniams fut tynių žiūrovų, pirmos ir antros 
bolo mėgėjams pritarus, šiemet komandų vadovų, pirmininkau- 
buvo įsteigtos trys taurės fut- ja.it LFK Lituanicos pirm. V. 
bolininkams — populariausiam Numgaudui išrinko šių metų po 
pirmos komandos žaidėjui, po- pulariausius žaidėjus: Henriką 
pulariausiam antros komandos i Jenigą iš pirmosios komandos 
žaidėjui ir pavyzdingiausiam klu ir Alber tą Martinkų iš antro- 
bo žaidėjui. Komisija, susidedan i sius komandos. Klubo valdyba,

'---------------------------

IhiAl.
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LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
linkiu visiems savo parapijiečiams, drau
gams ir pažįstamiems. Per šias šventes prisi
minkime savo maldose, kad Dievo Apvaizda 
saugotų mūsų brolius, draugus, ir pažįstamus 
pavergtoje Lietuvoje.

Kun. A. Martinkus

V

Dievo Apvaizdos 
Parapijos Klebonas

t

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO' ILLINOIS

specialiame posėdyje apsvarsčiu
si daugiau 40 šiame futbolo ąe- j 
zone žaidusių futbolininkų elge
sį, treniruočių lankymą, laiky
mąsi aikštėje ir šiaip gerąsias ir 
blogąsias žaidėjų ypatybes šių 
metų pavyzdingiausiu žaidėju iš 
rinko Algirdą Damušį.

Šia proga čia trumpai norime 
su šiais taures laimėjusiais žai
dėjais supažindinti futbolu be
sidominčią lietuvių visuomenę.

riją ir apsigyvenus Braunauį jaunių komandoje, vėliau atsar-i^ 
mieste, Henrikas čia pradėjo do-j'ginėje vienuolikėje ir kurį laiką Į 
mėtis futbolo žaidimu. Būda- I komandoje. Vienerius metus 
miis tik sentvnerių metų vaikas, atstovavo Wanderers futbolo 
iau valandas pralėkdavo daužy- klubą. 1956 metais perėjo į Li- * 
damas iš skudure padarytą svie- tuanicos klubą ir čia atstovavo 
dinj į sieną, kas ir davė pradžią pirmąją komandą, tapdamas jos 
jo puikiam sviedinio valdymui. | kapitonu. Praėjusio sezono me-į 
Sulaukęs 9 metu amžiaus, buvo tu buvo daugiausia įvarčių pa- 
priimtas į mokyklos futbolo ko- siekęs komandos žaidėjas, 
maudą, kurioje žaidė 1 metus. Į Albertas Martinkus gimė Uk- 
VZliau perėjo į F. C. Braunau mergėje, kurioje ir pradėjo pir- 
.įaunių komandą. Austrų futbo- iriuosius futbolo žingsnius. Vo
lo mokykla davė jaunajam Hen- kiečių okupacijos metais įstei- 
rikui visus geruosius futbolo pa-į gus LFLS jaunių komandą, Al- 
grindus — puikų sviedinio vai- bertas tapo nuolatiniu tos ko- 
dymą, tikslias pasuotos, švelnų rnandos žaidėju. Karo audrų at- 
žaidimo stilių ir iki paskutinės blokštas į Muencheną, nuopir- 
žaidimo minutės vyraujančią ko-! mųjų dienų žaidė lietuvių sto
vus dvasią. / vykios futbolo komandoje, kar

tu dalyvaudamas krepšinio ir 
rankinio komandose. 1948 me-Apsigyvenęs Chicagoje, jis ke 

lerius metus žaidė A. S. Schwa- 
ben futbolo klube: iš pradžių (Nukelta į 7 psl.)

»z
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

Linki Taupytojoms ir Skolintojams

CRANE SAVINGS & LOAN ASS'N.
2555 W. 47th St. B. R. PIETKIEWICZ. President

J
f

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
linkime

visiems savo kostumeriams ir bičiuliams

J. & M. TAP
JONAS IR EMILIJA MOTEJUNAI, sav.

“Kur geri draugai susitinka”
2638 W. 69th St. GR 6-9894

Chicago, Illinois

Negęstančio džiaugsmo
ir

Giliai tvirtos laimės

KALĖDŲ ŠVENČIŲ
ir

NAUJŲJŲ — 1958 — METŲ
proga

visiems savo klientams tikrai nuoširdžiai linki:

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street Phone WAlbrook 5-6015
— "

ALGIRDAS DAMVAIS

Algirdas Darnusis gimė gra
žiajame Neringos pusiasalyje, 
Nidos žvejų mieste. Būdamas 
kelerių metų vaikas, karo aud
roms artėjant, atsidūrė Koelno 
mieste. Čia ir pradėjo savo fut
bolo žaidėjo karjerą. Jau nuo 
pirmųjų pradžios mokyklos sky
rių pradėjo žaisti mokyklos ko
mandoje. Baigęs pradžios mo
kyklą ir įstojęs j vokiečių gim
naziją, čia visą laiką žaidė fut
bolą. F. C. Koeln klubo vado
vybei jieškant jaunų talentų, 
Algirdas buvo pastebėtas ir pa
kviestas žaisti F. C. Koeln jau
nių komandoje. Žinant didžiulį 
futbolo žaidėjų perteklių Vokie
tijoje, Algirdo pakvietimas bu
vo didelis jaunojo talento įver
tinimas.

Atsikėlęs į Chicagą, Algirdas 
oataikė kaip tik tokiu laiku, kai 
čia lietuvių futbolo komandos 
nebuvo. Jausdamas didžiulį pa
traukimą šiai sporto šakai, jis 
žaidė Spartos futbolo koman
doje. Įkūrus Lituanicos futbolo 
klubą, jis aktyviai įsijungė į šio 
klubo eiles žaisdamas I koman
doje. Algirdas praėjusio sezono 
metu buvo ne tik pavyzdingiau
sias žaidėjas, bet po H. Jenigo ir 
daugiausia įvarčių pasiekęs puo
lėjas.

HENRIKAS JENIGAS

Henrikas Jenigas gimė Lietu
vos futbolo tvirtovėj Kaune. Tė
vams karą metu atbėgus į Aust-

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
IR

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
visiems savo draugams ir pacientams linki

DR. V. VILEIŠIS
Gydytojas ir Chirurgas

802 West 31st Street
Tel. Vlctory 2-1581

2525 W. 7lst St.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ 
ŠVENČIŲ

Linkime Visiems Savo 
Kostumeriams 
ir Draugams!

J. ir P. Rachunai
SAVININKAI GARSIOS

GOLD COASTINN
kur užlaikoma Importuotų

Ir Naminių Geriausių 
Vynų Ir Gėrimų

Tel. PRospect 8-9785
—--------?

—
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

DR. J. H. YORKE
CPTOMETRISTAS

1446 S. 49th Ct., Cicero 50, III.

Telefonas: OLympic 2-2645

Ofiso vai.: kasdien, išskyrus tree. nuo 7-9, šeštad. nuo 2-4 ir 
|»aj>al susitarimą. 400 VV. Madison St. Ofiso vai.: kasdien

nuo 9-5:30 šeštad. iki I TEL. ANDOVER 3-6415

MERRY CHRISTMAS

HENRY J. SANDUSKY Town President

JERRY JUSTIN .................. Town derk

JOSEPH S. KRAL .... Town Collector 

TED J. ZAREMBA .. Town Supervisor 

JOHN F. KIMBARK .... Town Assessor

JERRY HOLECEK..........Town Trustee

STANLEY PARA..........Town Trustee

FRANK I. KRAL............... Town Trustee

JERRY F. FRANCIK .... Town Trustee 

JOHN B. BERNARD, Police Magistrate

ELECTED REPUBLICAN 
OFFICIALS

OF THE

TOWN OF CICERO
and

JERRY DOLEZAL 

Cook County Commissioner

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
LINKI

STEFA IR BENAS
D U N D A I

VIENYBES KLUBO SAVININKAI 
Galite gauti pirmos rūšies importuotų ir vietinių gėrimų 

CICERO, ILLINOIS, TEL.: TOWNHALL 3-1617

4830 West 15th Street

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ!
Linkime Visiems Lietuviams. Kostumeriams ir Drauqams

BORCHERT and SON, Ine.
BUILDING CONTRACTORS

ATSAKOMINGAS STATYBOS IK REMONTAVIMO DARBAS

2312 W. 109th St. Chicago 43, Illinois

Telef. BEverly 8-7366

J

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

BERECKIS HARDWARE
Namų apyvokos prekės

4912 W. 14th St. TOwnhall 3-2216
CICERO, ILL.

%

SVEIKINAM VISUS SAVO DRAUGUS, KAIMYNUS 
IR PAŽĮSTAMUS IR LINKIME

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

ANTANAS IR GENOVAITĖ 

MILAUCKAI

7900 W. lllth St. Worth, Illinois
Tel. Glbson 8-4567
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tuojau įsijungė į lietuvių futbo
lo klubą Perkūną. Perkūnui iš
irus ir sukūrus Vainuto futbolo 
komandą, Albertas buvo tos ko
mandos kapitonu. Vėliau, suda
rius Lituanikos futbolo klu'bą, 
Albertas perė jo j’ jį ir garbingai 
gina šio klubo spalvas.

Sporto kronika
(Atkelta iš 6 psi.)

!
tais Albertas buvo pakviestas / 
lietuvių tremties futbolo rinkti
nę rungtynėms prieš ukrainie
čius ir lenkus. ,

Prasidėjus emigracijai, Alber
tas Martinkus atsirado Philadel-1 ________ _
phijoje ir čia kurį laiką žaidė vie, „ , , - . I
tos ukrainiečių komandoje. Po' Kas d“od“ neturtingajam - 
metų jis atsikėlė j Chicagą ir čia duoda pačiam Kristui.

NUOŠIRDUS ŠV. KALĖDŲ
SVEIKINIMAI IR GERIAUSI NAUJŲJŲ METŲ 

Linkėjimai Visiems Lietuviams

ŠIMAITIS
REALTY, INSURANCE

2737 West 43rd Street, Telef. CLifside 4-2390

kiek neatbaido pacientų. Kiek 
šitos operacijos atsilieps j atei
nančių generacijų veido išvaiz
dą — šiuo metu dar neturima 
reikiamų davinių.
Įvairios žinios 

Amerikietiška problema

Brangiausias turtas 
sveikata

Tėvas su motina nekantriai 
laukia vaiko, grįžtančio po eg-1 
zaminų. Abu spėlioja: išlaikė, I 
neišlaikė. Praši veria durys ir 
įvirsta vaikas.

Aldona Šimaitis,
Dr. Vladas Šimaitis, 
Povilas Žumbakis,

Adv. Dr. K. Šidlauskas

Justas Strimaitis, 
Petras Smaižys, 
Petras Kuniutis ir

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Pacijentams ir Draugams

DR. ANTHONY LUKASZEK
DANTISTAS

2158 W. Cermak Rd. Chicago, III.
Telefonas VIrginia 7-6485

Ofiso valandos: nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vak.

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostiu.i eriams i? Draugams

DARGIS DRUG STO?xE

2425 W. Marų u et te Rd., Chicago, III. Hemlock 4-6050

metrų Christmas
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Ir Laimingiausių Naujų Metui
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

v:

... . — Na, tai kaip? Pasisekė?I Viena nemažų problemų Ame _ biro klausimai
nkoje yra nemiga. 55 Ų ameri-1
kiečių yra chroniškos nemigos j — Mama, juk teisybė, kad 
aukos. Vaistinės parduoda per sveikata yra brangiausias tur-1
metus daugiau 500 tonų įvairių 
miego tablečių.

tas, žiūrėdamas į motiną prisi
pažino vaikas.

ALBERTAS MARTINKUS

Taisomos akys ir nosys
Tokio mieste, vienoje ramio

je vietoje randasi ligoninė. Pa
sakysime, kad čia nieko nuo
stabaus, nes ligoninės randasi 
ne tik Tokijo mieste, bet kiek- 
viename pasaulio kampelyje — 
dideliuose ir mažuose miestuose. 
Tačiau Tokijo ligoninė skiriasi 
iš visų kitų. Jeigu visose pa
saulio ligoninėse žmonės gydo
mi, tai Tokijo ligoninėje — tai
soma. Būtent, čia Kasmet patai
soma 29,200 japonų. Kas turi 
šiek tiek pinigo, atsigula ke
lioms dienoms į ligoninę ir pra
sideda labai nesudėtinga proce
dūra. Iš japoniškų akių blaks
tienų išimama taukų sluoksne
lis ir, po kelių dienų, mažos ja
pono akys pasidaro europietiš- 
kų akių didumo. P » to seka no
sis. Maža paplokščia japoniška 
nosis padaroma pagal paciento 
pageidavimą. Tik žinoma js>u ji 
įgauna epropietišką formą. La
biausiai yra pageidaujamos vi
dutiniškos nosys. Ligoninėje ja
poniška nosis perdirbama į eu 
i'^pietišką po labai nesunkios ir 
neskausmingos operacijos.

Ligoninės direktorius Dr. Fu- 
mio Lmezava sako, kad pacien
tai į ligoninę plaukte plaukia 
iš visų Japonijos kampų. Ligo
ninė diroa ištisas 356 dienas 
metuose ir pacientų skaičių ne
gali sumažinti. Norinčių savo 
veidus sueuropinti yra tarp 
20-30 metų amžiaus. Ir tik kas 
penktas pacientas yra vyrai, o 
visa kita daugybė — jaunos ja
ponės, kurios “sueuropietinu- 
sios” akis ir nosis atrodo labai 

i gražios. Būdinga, kad viena to
kia “sueuropinta” japonė jau 
visai rimtai pretenduoja tapti 
“Miss Oriental”, arba visos Azi
jos gražuole.

Japonai patriotai prieš šitas 
japoniško veido “operacijas” 
yra nusistatę, bet žinoma tai nei

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
IR LAIMINGŲ 1958 METŲ 

LINKIME VISIEMS SAVO KLIENTAMS IR
DRAUGAMS.

KUTRA-NORKUS REALTY
2405 W. 51st St., Chicago, Illinois

Telef. WAllbrook 5-5030
J. Kutra 
A. Norkus 
V. Paulionis

F

Frank Zogas 
Advokatas

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
Linkiu

savo kostumeriams, draugams ir pažįstamiems

H. VASILIAUSKAS
TAVERNA

1417 So. 49th Ct. Cicero, Illinois

LINKIU VISIEMS LIETUVIAMS 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ

5

ALEXANDER G. KUMSKIS
TAUTINIO LIETUVIŲ DEMOKRATŲ 

CENTRO KOMITETO PIRMININKAS

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

linkime

visiems mūsų draugams ir klientams.

SEIGAN CO.
VYRŲ ROBŲ KRAUTUVE

Visi pardavėjai kalba lietuviškai 

4630 So. Ashland Avė. Chicago, III. 

Telef. YArds 7-1272
------------------ -----------

- ■»__ _____ i_____i___ --------- ------------ J ------------
SS ..........

Linksmų Šv. Kalėdų Švėnčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

MIDY/EST SERVICE STATIOH
2335 S. Western Avė. Chicago, III.

Phone VIrginia 7-9758
m
m

PHILLIPS “66” PRODUCTS — MOTOR OILS. 
RANGE and FUEL OILS

Jr

SS

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugąms

BLAISE STUDIO
Portrait & Commercial Photography

BLAISE KAZLAUSKAS, Sav.

1800 Lake St. Melrose Park, III.
Tel. Fllmore 4-2317

s?

Naujų Metų sutikimas bus iškilmingas. Iš anksto 
užsisakykite staliukus, pašaukdami telefonu, ar
ba atvykdami asmeniškai. Puiki muzika, skanūs 
valgiai ir taurė šampano sutinkant Naujuosius Me
tus nemokamai. Gėrimų, kaip vietinių, taip ir už
sieninių pasirinkimas didžiausis, nebrangiomis kai
nomis.

SANVIČIAI - CHILI
Loškite Shuffle-Board

STALO TENISĄ IR BILIJARDĄ

JONAS BUDRIK’S
1442 So. 49th Court, Cicero 50, III.

Tel. T0wnhall 3-9472

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

Linkime
Visiems Lietuviams, Kostumeriams 

Ir Draugams

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
IR

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
■

VARPAS
Real Estate — Insurance Rantais 

Notary Public
5916 So. Westem Avė. PRosp. 8-2234

s?

'\

ST. CASIMIR 

MONUMENT 

COMPANY

3914 West lllth St.
Vienas Blokas nuo 

šv. Kazimiero Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja

t 4 ‘
HAKOLI) E. NELSON, Sav.

$ 1
Dėl Gražesnio, Geresnio Paminklo Prieinamesne Kaina— 

Kreipkitės Prie Mr. Neflson

Telefonas — CEdarcrest 3-6335

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

FRANK’S TELEVISION 
& RADIO, INC.
SALES & SERVICE 

3240 S. Halsted St., Chicago 8, III.
TV. - Radio - HI-FI - Air Conditioners 

Electric Appliances
Tel. CAIumet 5-7252

Savininkai
Pranas Keršis, Paulius Endzelis, Juozas Bendoraitis

Jr
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Kostumeriams ir Draugams

JONAS IR ANELE KINCINAI
BUCERNft IR GROSERNE 

4441 So. Honore St. Tel. YArds 7-1066 Chicago, III.

Kiznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge”.
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SVEIKINIMAS IŠ LIETUVOS

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
linkiu

visiems savo parapijiečiams, veikė
jams. draugijoms ir pažįstamiems. 
Sveikinu taip pat "Draugo" štabą ir vi
sus katalikiškos spaudos platintojus 
linkėdamas jiems kogeriausio pasise
kimo.

Kun. J. Šaulinskas
• Visi) Šventų Parapijos 

Klebonas

J
nuuunuuu mu nutnuunununununiu

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
LINKI VISIEMS SAVO KLIENTAMS IR DRAUGAMS

JONAS KAZANAUSKAS 

Mutual Federal Bendrovės — Prezidentas

uiunuuunuiununuummuununuHin

Mielieji,

Sveikiname, bučiuojame: jau 
atėjo Kūčių vakaras, jau žemė 
nubalo, jau žmonės Kristų pra- 
kartėlėje sveikina.

Ir primena daug svajingos 
laimės tos žvaigždėtosios nak
tys sniege, primena šventąją 
naktį, ir širdyje darosi bent 
kiek, bent kiek lengviau.

Juk mes tokie keleiviai — 
taip neilgam. O štai ateina tas 
šventasai vakaras, ateina neš
damas užmiršimą, nešdamas ši
lumą. Šienu apklotas stalas, 
maža likusi šeima, aplink prisi
minimai. O nakties balta mė
nesiena, ir sniego žvaigždutės 
žėri lyg žibintėliai. Rytą Ra
rotai, balzganai apledėjusi pušy 
statulėlė maža.

Būtų gera, rodos, nieko ne
bereikia žmogui, kad tik tėviš
kė, kad tik arti sava bažnyčia...

Tačiau nei bažnyčia sava, nei 
tėviškė... Žmogus lauki kitokio 
nusiraminimo, neradęs būtojo. 
Gal tolimas, tolimas laiškas, 
gal sniegu papuošta atvirutė 
nuramins, atneš to krašto var
pų skambėjimą su savimi?... Ta
da parūpsta rašyti ir kitą pra
džiuginti, ir pačiam nurimti. 
Išsekusiam norisi bent kito po
ezijos atsigerti:

Buvai tu kaip krislas mažytis, 
......

Kai kryžkelės pūgai kliuvai...
Ir ilgai, keleivi, stovėjai,
Kai kryžkelėj kryptį rinkai.
O jei tą naktį pūga kauks, o 

tą naktį bus neramu, rodos, 
širdį susiplėšytum. Kaimą už
pustys. Paprastas antradienis, 
paprastas trečiadienis, — dar
bas.

Poetas toliau sako:
Kai pūgos pakriaušy siūbuos,
Sustojęs, keleivi, žegnokis...
Gerai, jei prie kelio esi, kur 

nuogas smūtkelis tik žiūri. O 
kaip tu žegnosies kai mato 
“žmogus”? Kai varpo klausytis 
bijai!... 1

O vis tiktai vakaras šventas 
bus, svajojant žemei po sniegu, 
tyloj vidurnakčių baltų, kada:

Verkia žemė po sniegu
Ir aš jos sielvartą renku,
Pakeleivingas jos sūnus,
Renku jos lūkesčius, sap- 

F /nūs...
Šventas tebūnie tas vakaras! 

Lietuva, 1957, gruodžio 1 d.

Karas ir taika po 50 metų
Rusijoje L. Tolstojaus roma

nas “Karas ir taika” atsirado tik 
po 50 metų nuo 1812 metų ka
ro, t. y. prancūzmečio. Tačiau 
po I ir II pasaulinių karų labai 
trumpu laiku atsirado daug ro
manų ir apysakų. Juos parašė 
įvairių kraštų rašytojai.

- -------------------------------------------------
Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

Knygų Leidėjus ir Spaudos Darbininkus 
— Sveikina —

BUTVILAS PRESS
MR. & MRS. GEORGE BUTVILAS

911 West 19th Place Chicago 8, III.
Phone: CAnal 6-1041

Spausdiname knygas, brošiūras, programas ir kitus
prekybinius raštus

...
r^=

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
LINKI f

SOPHIE BARČUS
Lietuviškų radijo programų vedėja ir josios šeima 
visiems draugams ir radijo klausytojams praneša, 
kad jubiliejinis koncertas įvyks Sokolų salėje va
sario 2 d., 1958 metų.

★
7159 S. Maplewood Avė. Tel. HE. 4-2413 

CHICAGO 29, ILLINOIS

Multimilionierius ir 
Chruščevas

Lapkričio pabaigoje Torontan 
buvo užsukęs plačiai žinomas 
Amerikos multimilionierius 
Cyrus S. Eaton. Toronte jisai 
turėjo spaudos konferenciją, ku 
rios metu pareiškė tarp kitko, 
kad Maskva yra jau atsisakiusi 
pasaulio užkariavimo amnicijų 
ir, kad didžiojo biznio vadovų 
manymu koegzistencija su Ry
tais yra vienintelė išeitis iš gre
siančios žmonijai pražūties. Ea- 
tono pareiškimai spaudai buvo 
išspausdinti Toronto didžiųjų 
dienraščių pirmuose puslapiuo
se. Pirmutinis į tuos pareiški
mus atsiliepė mūsų tautietis dr. 
Pranas Ancevičįus išspausdin
damas didžiausiame Toronto 
dienrašty The Globė & Mail 
straipsnį “Cyrus Eatonas ir 
Komunizmas”. Straipsnyje nu
rodyta, kad Cyrus Eatonas ga
lėjo panašius pareiškimus pa
daryti tiktai todėl, kad jisai vi
siškai nepažįsta komunizmo, 
kurio tikslas buvo ir tebėra pa
saulio užvaldymas. Kartu dr. 
Ancevičius nurodė, kad koegzis
tenciją bolševikai supranta tik
tai kaipo vieną iš metodų pa
saulio užkariavimui, bet ne kai
po priemonę karo išvengimui. 
Savo įdomų straipsnį dr. An
cevičius užbaigė žodžiais: “Jei
gu tokia koegzistencija, kaip 
bėgy praėjusių 40 metų bus tę
siama toliau — bijau, kad Sput- 
nikų eroje nebus reikalingi se
kantieji keturiasdešimt metų, 
kad patikrinti komunizmo 
triumfą likusioje mūsų planetos 
dalyje ir išorinėse erdvėse. 
Ypač jeigu tokios įtakingos as
menybės Vakarų pasauly kaip 
Mr. Eaton negali suprasti dar
gi angliškame vertime pareiški
mo, kurį Mr. Chruščevas pada
rė lenkų amabasadoje Maskvo
je 1956 metais, lapkričio mėn.: 
‘Ar tai tamstai patinka ar ne
patinka, Mr. Kapitaliste, istori
ja yra mūsų pusėje. Mes lai
dosime tamstą.’ ” Tikrai liūdna, 
kad dargi tokie žmonės kaip 
Eatonas nieko nėra pasimokęs 
iš 40-ties praėjusių metų, ku
rie buvo bolševizmo plėtimosi 
metai.

Žmogus be tikėjimo — yra 
žmogus be įstatymo.4*
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
linkime visiems parapijonams, draugystėms, 
ir parapijos draugams. Taipgi sveikiname 
“Draugą" su visu štabu ir visus “Draugo" rė
mėjus.

NEKALTO PRASID. PARAPIJOS KUNIGAI
PREL. D. MOZERIS J. GILBERT
E. ABROMAITIS P. JUKNEVIČIUS
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

Linkime Savo Klientams ir Draugams

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI

FURNITUIIE UENTEII, INU.
3222-24-26 S. Halsted St. Chicago, III. 

VTctory 2-4226
VALDYBA

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS 

IR DRAUGAMS

MYKOLAS IR ELZBIETA 

RUDAUSKAI
UŽEIGA IR HOLLYWOOD SALE RENDON

2419 W. 43rd St. Tel. VIrginia 7-9780
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

&

L. ABARAVIČIUS
Agentas — Nėw York Life Insurance Co.

7351 S. Western Avė. Chicago 36, III.

Office Tol. PLaza 2-5932
Rcsidence Tcl. GRovchill 6-4789
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

A •

ALEKSANDROS GYLIENĖS 
RESTAURANAS

3236 S. Halsted St. Tel. DAnube 6-9837

CHICAGO, ILLINOIS

UIIIUAGO SAVINGS AND 
LOAN ASSOUIATIDN

VALDYBA IR DIREKTORIAI
i

tariame širdingą ačių ir linkime

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
visiems mūsų taupymo ir skolinimo

nariams ir visiems lietuviams

6245 SO. WESTERN AVĖ.
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Perskaitę dienr. hraujfr’, duokite jį kitiems.
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IOHN PAKEL. President

CHICAGO 56, ILLINOIS

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkime Visiems Mūsų Kostumeriams ir Draugams 

Kuriems Pe Daudelį Metų Bandėme Mandagiai 
Patarnauti

UNIVERSAL SHOE STORE

3335 So. Halsted St. Chicago, III.
A. ZALESKIS ir I. MARTINAUSKAS

Savininkai

Telefonas YArds 7-0525


