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S®® Laimingų ir džiaugsmingų Naujų Metų! ®®®
Dulles vyks 

į Turkiją
WASHINGTONAS, gr. 30. — 

Valstybės sekretorius John Fos- 
ter Dulles vakar pareiškė, kad 
jis vadovaus JAV stebėtojų de
legacijai Bagdado pakto konfe
rencijoje, kuri bus 1958 metų 
sausio 27—30 d. d. Ankaroje, 
Turkijoje.

JAV nori sustiprinti laisvojo 
pasaulio sąjungininkus. Dulles 
praėjusį ketvirtadienį supažindi
no pietryčių Azijos sutarties vals 
tybių organizacijos ir Rio pakto 
ambasadorius, kas įvyko Šiaurės 
Atlanto pakto apžvalginėje kon
ferencijoje Paryžiuje.

Jungtinės Amerikos Valstybės 
turi daugiau kaip 700,000 karių 
užjūryje iš savo 2,756,608 kari
nės tarnybos vyrų.

Rio sutartis, pasirašyta 1947 
m., kartu sutelkia 21 Amerikos 
respubliką.

Pietryčių Azijos sutartis, pa
sirašyta 1954 m., apjungia Jung
tines Amerikos Valstybes, Bri
taniją, Prancūziją, Naują Zelan
diją, Australiją, Pilipinus, Thai- 
landą ir Pakistaną.

JAV palaiko Bagdado paktą 
nuo jo sudarymo 1955 m. vasa
rio 24 d. Bagdado pakto nariai 
yra Irakas, Turkija, Pakistanas, 
Britanija ir Iranas.

JAV pasiunčia savo stebėtojus 
į Bagdado pakto metinius suva
žiavimus.
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Raudonosios Kinijos
naujas geležinkelis

TOKIO, Japonija, gruodž. 30. 
— Raudonoji Kinija šiandien 
pranešė, kad ji šį trečiadienį ati
darys naują geležinkelį. Nauju 
geležinkeliu galės pristatyti ka
rines medžiagas į pietryčių pajū
rio bazes, kurios yra prieš For- 
mozą.

Geležinkelis pravestas iš Amoy 
į Yingstang’ą, kur jis susijungia 
su geležinkeliu iš šangajaus. 
Amoy yra nacionalistų užblokuo
tas uostas netoli nacionalistų 
Quemoy salos.

Peipingo radijas pranešė, jog 
geležinkelis komunistinį režimą 
įgalins eksploatuoti mineralus ir 
mišką Fukien provincijoje.

Nusiskundžia
VILNIUS, okupuota Lietuva. 

— Druskininkų vykd. komiteto 
pirmininkas „Tiesoje“ karčiai 
nusiskundžia statybos ministeri
ja, kuri vis dar neužbaigianti ki
no teatro, vidurinės mokyklos, 
skalbyklos ir kitų objektų staty
bą.

Druskininkų kurorte esą daug 
netvarkos. Ligonys nusiskun
džia, kad gydyklose gaminamas 
neskanus valgis, o visai užmiršti 
skanūs lietuviški valgiai. Virtu
vėse dirbą nekvalifikuoti žmo
nės. Lėtai esą planuojama naujų 
gydyklų, sanatorijos, dietinės 
valgyklos, viešbučio statyba. Vis 
dar nepasiruošta statyti duonos 
kombinato. Gyvulius mėsai stato 
netoliese esąs tarybinis ūkis. Bet 
jis gyvulius „pagal grafiką“ pir
ma pristatąs į Kauno ar N. Vil
nios mėsos kombinatus, o mėsą 
Druskininkų kurortas turi iš tų 
tolimų vietovių parsivežti.

Skaudi nelaimė
KINGSTON, Jamaica, gruodž. 

30. — Kalėdose gazolino tanke- 
ris sprogo Kingston’e. 14 asmenų 
žuvo nelaimės metu, o vakar dar 
keturi mirė ligoninėje. Gazolino 
tankerio sprogimas sužeidė 70 
asmenų.

• Sovietų slaptoji policija 
(MVD), buvusi kurį laiką tam
soje, vėl aktyviau pasireiškia. 
Sovietų slaptosios policijos va
das yra gen. Ivan Serov.

Egipto ir Prancūzi jos
prekybos sutartis

KAIRAS, Egiptas, gruodž. 30. 
— Egiptas ir Prancūzija sudarė 
naują prekybinę sutartį, vakar 
pranešė Egipto finansų ministe- 
rio pagalbininkas Elatafi Son- 
bol. Egiptas parduos $2,870,000 
vertės medvilnės Prancūzijai už 
mašinų dalis ir trąšas.

48 valstybes turi diplomatinius 

atstovus prie Šv, Sostp
, • -v .

Mūsų korespondentas Italijoje
VATIKANAS. — Vatikano dienraštis „L’Osservatęre Roma

no“ skelbia duomenis, pavaizduojančius popiežiaus Pijaus XII 
veiklą 1957 metais.

Iš jų matyti, kad Šv. Tėvo veik 
la buvo labai plati ir intensyvi.
Iš viso suteikė 797 privačias au
diencijas ir 64,000 specialių. Ben 
drose audiencijose, kurios pa
prastai vyksta du kartus savai
tėje, buvo priimti daugiau kaip 
800,000 tikinčiųjų iš visų pašau-; 
lio kraštų. Tarp žymesnių asme
nų, kurie šių metų laikotarpyje 
aplankė Pijų XII, pažymėtini:
Jungtinių Amerikos Valstybių 
viceprezidentas Nixon, Liuksem
burgo ministerie pirmininkas ir 
užsienių reikalų ministeris Beck,
Prancūzijos respublikos prezi
dentas Coty, Airijos ministeris 
pirmininkas De Valera, Vakarų 
Vokietijos respublikos preziden
tas Heuss ir daugelis kitų.

Ypač plačiai viso pasaulio 
spaudoje buvo paminėtas Lenki
jos kardinolo Višinskio ir kitų
lenkų vyskupų atvykimas pas g7 milionai skrido 
Šv. Tėvą šių metų gegužės mė
nesį. MONTREALIS, Kanada, gr.

30. — Tarptautinės civilinės avia 
cijos generalinis sekretorius 

Diplomatinėje Šv. Sosto veik- Gari Ljungberg vakar pranešė, 
loję paminėtinos audiencijos de- j°£ ^7 milionai keleivių (naujas

Be to, dėstydamas Bažnyčios 
mokslą, įvairiomis progomis yra 
pasakęs 98 kalbas.

Pilipiny prezidentas
Garoia prisiekė

MANILA, Pilipinai, gruodž. 
30. — Pilipinų prezidentas Car- 
los P. Garcia, Ramon Magsaysay 
politikos paveldėtojas, vakar pri 
siekė ištikimai atlikti prezidento 
pareigas. Jis pažadėjo draugystę 
Amerikos žmonėms.

Garcia užėmė Magsaysay vie
tą, kai jis žuvo lėktuvo katastro
foje ir laimėjo ketverių metų ter 
miną prezidentiniuose rinkimuo
se lapkričio 12 dieną. Naujas pre 
zidentas Garcia yra poetas.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Prezidentas Eisenhoweris vakar patvirtino naujų mokslo 
programą, kuria bus parūpinta kasmet 10,000 federalinės kolegi
jos stipendijų, kad talentingieji mokiniai, baigę augštesnes mo
kyklas, galėtų studijuoti gamtos ir matematikos mokslus. Ketve
rtų metų mokslo programai numatytas vienas bilionas dolerių.

— Prancūzijos premejeras Felix Gaillard siūlo sušaukti Va
karų — Rytų valstybių vyriausybių galvų konferenciją.

— Izraelio premjeras Ben - Gurion vakar nutarė atsistaty
dinti iš premjero pareigų, kadangi tarp ministerių kilo politiniai 
nesutarimai. Šiandien įteiks atsistatydinimą Izraelio prezidentui.

— Vakarai vakar aiškiai pareiškė, jog jie ncnusilcnks rytinės 
Vokietijos komunistų naujam kelionių suvaržymui, kad priverstų 
sąjungininkus pripažinti rytinės Vokietijos raudonųjų režimą. Ry
tinė Vokietija pranešė, kad, nuo 1958 m. sausio 1 d. civiliniai kelei
viai privalo turėti rytinės Vokietijos vizas, vieton rusų vizų, įženg
ti ar pravažiuoti per rusų satelitą.

— Prezidentas FAscnhomcris turbūt 1958 m. sausio mėnesį 
pasiųs kongresui 1959 fiskalinių metų 74 bilionų dolerių biudžetą.

rekordas) skrido pasaulio tvark- 
raštinėmis oro linijomis 1957 m., 
palyginant su 77 milionais 1956 
metais.

šimčiai naujų ambasadorių ir 
dviems įgaliotiems ministeriams, 
kurie popiežiui Pijui XII įteikė 
savo vyriausybių kredencialus.
Šiuo metu prie Šv. Sosto savo 
diplomatinius įgaliotinius turi 48 
valstybės, tarp jų ir Lietuva.
Lietuvai prie Šv. Sosto atstovau
ja įgaliotas ministeris Stasys 
Girdvainis, kurį yra paskyrusi 
teisėta nepriklausomos Lietuvos 
vyriausybė 1939 m. Lietuvos at
stovybė prie Šv. Sosto yra pilna
teisis diplomatinio korpuso na
rys, nes Vatikanas niekuomet 
nėra pripažinęs sovietinės Lietu
vos okupacijos. Ji laisvojo pašau 
lio lietuviams išduoda užsienių
pasus, kuriuos pripažįsta visų’tų prekių' kaip trūksta, taip 
demokratinių kraštų vyriausy- trūksta, 
bės.

Vėl blokada?
BERLYNAS, gruodž. 30. — 

Komunistinė rytinė Vokietija va 
kar suvaržė sąjungininkų pilie
čių, įskaitant diplomatus, kelio
nes į Berlyną ir iš jo. Sąjunginin 
kai planuoja protestą Rusijai.

Norėdamas prievarta išgauti 
Vakarų valstybių pripažinimą, 
komunistinis režimas pranešė, 
kad nuo 1958 m. sausio 1 d. ke
leiviai privalės turėti rytinės Vo
kietijos vizas, ne rusų, įžengti į 
kraštą.

Norėdamas patekti į Berlyną, 
turi keliauti per rytinę Vokieti
ją. Iš rytinės Vokietijos vakari
nio pasienio į Berlyną yra 104 
mylių distancija. Raudonųjų zo
na, rytiniam Berlyne, apima 156 
kv. mylias. Vakarų zona, vakari
niame. Berlyne, turi 188 kv. my
lias.

Rytinės Vokietijos raudonieji 
nori sudaryti antrąją Berlyno 
blokadą. Vakarų civiliai galės 
įžengti į miestą ar iš jo išvykti 
tik lėktuvu, jei civiliai nenorės 
gauti rytinės Vokietijos vizų.

Pagal okupacines JAV, Brita
nijos, Prancūzijos ir Rusijos su» 
tartis akredituoti sąjunginiai ci
viliai galėjo gauti rusų vizas ke
liauti per rytinę Vokietiją.

Komunistai 1948 - 49 m. buvo 
užblokavę vakarinį Berlyną.

Greitai atsakydamas, JAV pa
reigūnas pasakė:

— Mes nemanome prašyti ry
tinės Vokietijos vizų. Britai ir 
prancūzai panašiai reagavo.

• Profsąjungų ir vaikų biblio- 
tekii darbuoto ju seminaras įvy
ko Vilniuje. Jį surengė KultūrosPrekių kaip trūksta,

taip ir trūksta "“inistenj., S^n.'yta kaiP !>«>- r , liotekų darbą pagerinti.
VILNIUS, okupuota Lietuva.

— Ragina daugiau gaminti pla
taus vartojimo prekių. „Soviets- 
kaja Litva“ tuo klausimu įsidėjo 
vedamąjį, reikalaudama, kad juo 
ypatingai turėtų susirūpinti vie
tinės deputatų tarybos. „Arti
miausioje ateityje“ reikia paga
minti daugiali tokių prekių. 

Parašo, pakalba — o krašte

• Į Šiaulių komjaunuolių or
ganizaciją pastarais metais pri
imta apie 300 naujų narių.

Šiais metais Pijus XII yra iš
leidęs keturias enciklikas ir vie
ną Apaštališkąją Konstituciją.

—Italija ir Britanija užvakar 
pasirašė atominio bendradarbia
vimo sutartį Italijos pramonės 
vystymui.

K M.ENIMIRins
Gruodžio 31 d.: šv. Silvestras; 

lietuviški: Mingailė ir Naudė.
Sausio 1 d.: šv. Mečislovas; 

lietuviškas: 2alvyris.
Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:29. 

Oras
Oro biuras praneša: Chicago- 

je ir jos apylinkėje šiandien — 
dalinai apsiniaukę ir šalta; Nau
jųjų Metų dieną — šalta ir ga
limas sniegas.

Vliko Vykdomosios Tarybos 

žod is Naujų Metų proga
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga Vliko Vykdomoji Taryba 

sveikina visus lietuvius, išblaškytus svetimuose kraštuose, už tė
vynės ribų.

Užsibaigiantieji metai vieniems mūsų buvo laimingesni ir 
lengvesni, o kitiems sunkesni.

Bet visiems mums — apleidusiems tėvynę jau šio šimtmečio 
pradžioje, jau gimusiems ne Lietuvoje, ar karo ir okupacijos 
prieš keliolika metų atblokštiems į įvairius pasaulio kampelius, 
Žodžiu ir tiems, kurie dabar gyvena už tūkstančių mylių nuo tė
vynės, ir tiems, kuriems ji būtų pasiekiama į vieną dieną — vi
siems ji, mūsų brangioji Lietuva, šiandien yra mintyse ir akyse.

O jeigu kuris ją ir kiek primirštų — ateinantieji iš tėvynės 
balsai ir žmonės ją vėl primins.

Primins ,kad tėvynė yra svetimųjų okupuota, primins, kad 
ir joje daug mūsų sesių ir brolių neturi vietos, yra nutremti į to
limą Sibirą, į priverčiamųjų darbų stovyklas, išniekinimui ir su
naikinimui.

Mūsų mintys šių švenčių metu turėtų būti su visais mūsų 
tautiečiais visame pasaulyje.

Mes, esantieji laisvajame pasaulyje, turime jungtis į stiprią, 
patvarią lietuvišką šeimą ir rūpintis Lietuvos laisvinimu, o taip 
pat stengtis kiek galint padėti mūsų tautiečiams ir Lietuvoje ir 
Sibire vargą vargstantiems.

Tokiomis progomis labai pravartu priminti Lietuvių Chartos 
kai kuriuos dėsnius:

Tauta yra prigimtoji žmonių bendruomenė.
Niekas negali būti prievartaujamas savo ryšį su tautine 

bendruomene nutraukti.
Pasaulyje pasklidę lietuviai sudaro vieningą Pasaulio Lietu

vių Bendruomenę.
Lietuvis lieka lietuviu visur ir visada.
Lietuvių kalba lietuviui yra tautinė garbė.
Lietuvis kuria lietuvišką šeimą.
Tautinė kultūra yra kelias į tarptautinį pripažinimą ir ben

dravimą.
Kiekvieno lietuvio priedermė sudaryti sąlygas tautinei kul

tūrai.
Darbu, mokslu, turtu ir pasiaukojimu lietuvis kovoja, kad 

apgintų ir išlaikytų nepriklausomą Lietuvos valstybę.
Kiekvieno lietuvio kilniausioji pareiga būti lietuvių mokyk

los rėmėju.
Lietuvis organizuoja ir remia spausdintą lietuvišką žodį.
Lietuvis brangina savo tautos praeitį ir tautinius papročius.
Tautinis solidarumas yra ugščiausioji tautinė dorybė.
Visi lietuviai yra lygūs tos pačios tautos vaikai, tarp savęs 

broliai.
Tautinio susipratimo ir lietuvių vienybės ženklan kiekvienas 

lietuvis moka nuolatinį tautinio solidarumo įnašą.
Lietuvio tautinės spalvos: geltona - žalia - raudona.
Lietuvio tautinė šventė — Vasario 16-ji diena.
Lietuvio šūkis: „Lietuviais esame mes gimę, lietuviais turi

me ir būt“.
Lietuvis yra lojalus savo gyvenamajam kraštui.
Tiek šia proga iš Lietuvių Chartos. Kviečiame visus tęsti 

kovą už Nepriklausomos, Demokratinės Lietuvos Respublikos 
atstatymą!
Vak. Vokietija,
1957 - 58 m.

VLIKO VYKDOMOJI TARYBA

Vengrijos komunistai nužudė 

kardinolo išlaisvintoją
BUDAPEŠTAS, Vengrija, gruodž. 30. — Vengrų komunisti

nis teismas pasmerkė mirti Vengrijos primo kardinolo Mindszenty 
išlaisvintoją majorą Antai Palinkas Pallavicini.

Gruodžio 11 d. vakare oficia
liai buvo paskelbta, kad mirties 
bausmė jau yra įvykdyta. Nors 
mirties bausmės motyvai oficia
liai nėra skelbiami, bet Budapeš
to spauda pabrėžia, kad Palinkas 
Pallavicini vadovavo grupei lais
vės kovotojų, kurie praėjusių me 
tų spalio mėn. iš kalėjimo išva
davo kardinolą Mindszenty. Tai 
buvę vienas iš pagrindinių kalti
nimų.

Vatikano dienraštis „L’Osser- 
vatore Romano“ skelbdamas liūd 
ną žinią, pabrėžia, kad kordinolo 
išlaisvinimas tai buvo atitaisy
mas didžiulės neteisybės, kuri 
ną žinią, pabrėžia, kad kardinolo 
niui ir Bažnyčiai. Viso pasaulio 
katalikai amžinai minės vengrų 
kario heroizmą. Jie su gilia pa
garbą nulenkia galvas jo atmini
mui.

• Saudi Arabijos keturių vy
rų karinė delegacija, vadovauja
ma gen. Ibrahim Tasan, atvyko 
į Bagdadą, Irako sostinę.

Trumpai iš visur
• Ceilone potvyniai padarė 

daug nuostolių. 250 asmenų žu
vo, 350,000 liko be pastogės. 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
ir Britanija jūra ir oru vakar pa 
siuntė pagalbą potvynio aukoms. 
Lydimas dviejų naikintuvų, JAV 
lėktuvnešis Princeton su 170 to
nų britų maisto ir medicina iš
plaukė iš Singapūro į Ceiloną.

•
• Lietuvos pionierių organi

zacijoje įvedamos “pakopos“. 
Draugovėse būsią paruošti at
skirų pakopų žinojimo ir mokė
jimo sąrašai. Bus keliami į augš 
tesnį laipsnį tik tie, kurie atliks 
tam tikrą “stažą“. Pionieriais 
dabar galės būti tik vaikai nuo 
10-15 metų. Jaunesnieji priklau
sys "spaliukams“, į kurių gru
pes galčs įstoti net nuo pirmo
sios klasės. Nuo 1958 metų są
junginių respublikų sostinėse 
bus įrengti “pionierių draugys
tės sodai".
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^^Rašo DR. AL. RAČKUS^

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
— 4342 Archer Avė.. Chicago. 32 'su—

ARTERIOSKLEROZĖ gos ir peraugėtas kraujo spau-
Kraujagyslių sukietėjimą gy

dytojai vadina “arteriosclero- 
SIS .

Daugel mano, kad artrioskle- 
rozė yra neišvengiamas senat
vės palydovas. O tai ne šimta
procentinė liga. Yra daug žilos 
senatvės sulaukusių, o jie neturi 
arteriosklerozės. Ir labai daug 
yra apyjaunių žmonių, kuriuos 
arteriosklerozė perankstyvai jau 
lenkia prie žemės, perankstyvai 
susendina.

Nieko nėra be priežasties, tad 
ir arteriosklerozė atsiranda ne

dimas, — yra dažniausios arte
riosklerozės priežastys.

Pastaruoju metu mokslininkai 
! parodo, kad kaikuri medžiaga, 
vadinama “cholesterol”, • lyg 
koks cementas kietina ir užakina 
arterijas. Esą tuomet kraujo cir
kuliacija pablogėja. O kuomet 
smegenyse kraujo apytaka pa
blogėja, tuomet centrinė nervų 
sistema iš lėto degeneruojasi ir, 
kaip viso to pasekmė atmintis 
nusilpsta ir 'bendrai žmogaus pa
jėgumas bei darbingumas prade
da krikti. Tai jau ir yra arte- 
riosklerozinė senatvė.

PENKIOLIKTAS Atsakymus J. V. — Į vieną 
tamstos klausimą, ar tamstai ga
lima valgyti aštrius dalykus (sil
kę, actą, krienus), saldumynus, 
agurkus, kopūstus ir t.t. po griež 
tos tamstos gydytojo nustatytos 
dietos, tegali atsakyti ir patar
ti tik tas gydytojas, kuris tams
tą gydė, arba kitas gydytojas, 
asmeniškai tamstą patikrinęs. O 
j kitą klausimą, kodėl tamstai 
kojų tarppirščius pradeda labai 
niežtėti, tai gali būti, kad į tarp
pirščius įsimeta fungoidinė in
fekcija, arba yra hyperhydro- 
zas.

Išvaryk Dievą 
teisingumą.

tai išvarysi
Pijus X

Skaitymas minčiai 
kas kūnui mankšta.

yra tar

J. Addison

be priežasties. Arteriosklerozės, klinikose ir dlapan.
ir perankstyvos senatvės įžven-1 arter,„sklerozės proble-
glrnui reikia atpažintą priežastis ma ,r
ir,U vengti. Reikia žinoti, kad tNau'jausi t studij duomenys 
ten, kur žmones vis skuba ir gy- arodo j neviso3 cholesterolio
veliimo įtampa yra stipri, o pra
bangos yra perdaug, — arterio
sklerozė yra paprastas reiški
nys. Ne skurdas, bet prabangiš- 
ko maisto perteklius, cigarečių 
ir degtinės perteklius yra did- 
džiausieji arteriosklerozės kalti
ninkai. O nepasotinama godu- 
lystė viską grobti ir skubėti, kad 
kitas nepagrobtų — tai didžiau
sias arteriosklerozės kaltinin
kas.

Didžia tiesa skelbė ir tebeskel- 
bia Katalikų Bažnyčios išminčiai 
apie septynias didžiąsias nuodė
mes — puikybe, godumą, paleis
tuvavimą, pavydą, rūstavimą, 
persivalgymą ar persigėrimą, ir 
dykinėjimą. Išminčiai žinojo ir 
žino, kad augščiau minėtomis 
nuodėmėmis nusidedą žmonės 
naikina savo sveikatą ir trumpi
na savo amžių. Ne kam kitam,

dalelytės, patekusios į kraujo la
taką, kietina arterijų sienas, bet 
tik tūlos didžiulės molekulės tai 
daro. Ir tai atsitinka tik tuo at
veju, kai žmogus turi augštą 
kraujo spaudimą, cukrinę ligą 
arba permažai veikiančią thyroi-

Sch.uten šeimoje, Lynwood, Calif., gimė 15-tas vaikas ir juo 
džiaugiasi tėvai, broliai ir seserys. Vyriausias vaikas 22 me
tų, jauniausias buvo 22 mėn. (INS)

Gydymas
Arteriosklerozei įsigalėjus, pa

gydyti jau nelengva, o specifinių 
vaistų tai ligai ligšiol dar nėra 
surasta. Pradžioje, kol liga dar 
nėra perdaug įsigalėjusi, gydy
mas yra sėkmingesnis. Kas nu
jaučia ar žino, kad arteriosklero-

... . . . . , . | ze metasi ir delsia'bei nesigydo,dmę liauką. Taigi, kas jau turi I . , . . ,, .,n , i daro baisią klaidą,siuos nenormalumus, privalo sau . .. . •A. , . x Ir • ,, Geriau vengti artenosklero-gotis, kad negautų artenosklero
z£s.

Simptomai
Arteriosklerozės simptomai y- 

ra aiškūs ir net užčiuopiami. Pul 
sas yra tamprus, kraujo gyslos I 
kietos ir užčiuopiamos kaip koki! 
vamzdeliai. Širdies hypertrofija 
ryški. Vėliau gali atsirasti šir-. 
dies diegliai su tipingais “angi-Į 
na peotoris” sindromais. Žmo-

zės, — tai sveikesnis ir laimin
gesnis būsi ir ilgiau gyvensi. Y- 
pač, persiritus pusamžio slenks- 

; tį, patartina vengti dviejų daly- 
gų — riebiai nevalgyti ir nesisku 

. binti.
DAKTARO ATSAKYMAI Į 

KLAUSIMUS

tinis daktaras spėlioja, kad tai Į 
galėtų būti pablogėjusi kraujo 
cirkuliacija, nervingumas ar gal 
perdidelig cukraus kiekis krau
ju je. Jis patikrintas. Turiu lai
kytis dietos. Amžius — 42 m. 
Kadangi mano daktaras lyg ir 
nežiūri rimtai į šį reikalą, tai ma 
nau kreiptis į kliniką nuodug
nesniam ištyrimui, bet man la
biausiai rūpi dabar sužinoti tams 
tos nuomonę, kas tą skausmą su-1 
kelia ir kiek tai skubu nedelsti. ] 

Atsakymas A. M. — Tamstos 
laiške aprašytieji simptomai 
yra gana panašūs į podagros 
(gouty diathesis) pradmenis, \ 
bet gali būti ir kas kita. Delsti

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 80. TROY 8T. 

Telef. VVAlbrook 5-7670 ir 
Olbeon 8-4938

• Gene raita kontraktortua nau 
Jų namų statybai, Įvairiems re
montams Ir namų pertvarky
mams • Turime dideli patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento Ir medžio 
darbus. • Apkalnavlmal nemo
kamai.

$1.00 PER ROOM
Exterminatlng — 24 hour Service 

Mice — Roaches — Bedbugs
OAkland 4-5639

4335 8. Berkley — 1530 E. 64th St. 
Oakland 4-5662 Museuni 4-5471

“NO.SIGNS ON CAR"

Klaupia A. M. —Prieš maž
daug porą mėnesių pradėjo skau

. . , , , . dėti kojų padus. Skausmas prasigui stoka oro, sunkus alsavimas , . , .. . , . f..., , .v, ... v, .deda nuo dešines kojos nykščioiv» mivilrn mininln rtiviri alnnnyYino ! v. . ir sunku nusišlapinti, šlapumas
o tik žmonijos labui kunigai grau ganėtinai neteka. Vėliau atsiran 
dena, kad saugotųsi nuodėmių. da įvairūs inkstų sukrikimo ain.
Čia ne man tikybos dėsnius gvil
denti, o tik mediciną. Man. kaip 
gydytojui yra aišku, kad, jei žmo 
gus vengtų minėtų septynių di
džiųjų nuodėmių, tai zalėtų bent 
90% išvengti arteriosklerozės. iš 
vengtų staigios mirties ir ilgiau 
gyventų.

Viskas, kas silpnina žmogaus 
organizmą, kas tik paleidžia liau 
kų veiklą ar krikdo tinkamą 
maisto virškinimą, dilgina žmo
gaus nervus ir nuodija nuodais 
bei visokiais toksinais įvairias 
kūno dalis, — tai ir paruošia dir
vą arteriosklerozei. Taigi alko
holis, cukrinė liga, venerinės li
gos, infekcinių ligų toksinai, nėr 
vų įtampa, podagrinė liga, reu- 
Tnatoidai, inkstų ligos, širdies li-

SOPHI E BARČUS
į RADIJO VALANDA

I», stoties WGES 13 90 k. kasdieną 
nuo pirmadienio Iki šeštadienio nuo 
8130 iki 9:15 v. ryte. ir kas pirma- 
dffnj nuo 7 iki 8 vakare.

dromai. Atmintis menkėja ir svei 
katoa nėra.

Arteriosklerozė, nors sudaro 
žmogui daug pavojų ir sutrumpi
na jo amžių, bet, gerose sąlygo
se gyvendamas ir gydytojo prie
žiūroje būdamas, žmogus gali ke 
liolika metų pagyventi. Iš visų 
pavojų kritiškiausi yra nefri
tas, širdies trombozas (coronary 
thrombosis) ir apopleksija. Šie 
tai daugiausia žmonių užmuša 
Amerikoje.

BEKMADIENĮ 
IfOPA 1490 k.

iš radijo stoties 
k. ir FM 102-3 MC. 

8160 Iki 9:30 ryte.
M Tel. HEmlock 4-2413 

7159 So. Maplewood Avė.. Chicago 29

• Vestuvių nuotraukos Ir 
augitos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporatedl

EDVARDAS ULIS, sav.
4058 Archer Avenue 

Telefonass_VIrgiinia 7-2481

NUO UŽSISENEJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

DR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT

VIRŲ IR SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
negali ramiai sėdėti Ir naktimis 

miegoti nes jų užsiscnėjuslos žaldos 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
ru Ir skaudžių žaidų uždėkite 
LEGULO Olntment Jo* gydymo 
ypatybės palengvins jtlsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite ją tapgl nuo skau
džiu nudegimų. JI t&ppgl pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
SIS Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarppiršCių Yra tinkama vartoti nuo 
žžiūstančlos susktlslos odos dedlr- 
vlnlų odos Išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama varotl vaikučiams,kada pa 
slrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų JI yra gera gyduolė nuo Iš 
vlršinių odos ligų. Le-
gulo Olntment yra 
parduodama — po 75 
centų. $1.25 Ir $3.50.
Pirkite vaistinėse Chi- 
cagoje ir apylinkėse:
M11waukee, Wls., Ga- 
ry, Ind. Ir Detrolt Ml- 
chigan, arba rašykite 
Ir atsiųskit Money Or
deri | —

LEGULO, Department 
5618 W. Eddy St„ CMcago 84, BĮ.

Tel. — K EI Lince 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(UcIuyIm g)(lytoJum)
3925 West 59th Street

Vai.: 1‘lnuad., untrud., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:3(1 
vai. vak. Trečiad. Ir šeštad. 1-4 vai. 
popiet.

Tel. ofiso ir buto: OLyuipie 2-4151*

0R( P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W lAth SU Cicero
r.asdlen 1-3 vai Ir 6 8 vai *•* 

Uskyrus trečiadienius 
? *ti»dlen(al* 1 Ik* < popl-

(Jtl.j telef I.Afayette 1-1216, Jei 
keatslllepla. šaukite KEdzle 1-28(1

OR. EMILY V. KRUKAS
' GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 8. Archer Avė.
v Al Kasdien popiet nuo 12-3:30 -''ak plsro antr, ketvlrt 6-8:30 

Trečiad tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
•Gydytoja Ir Chirurgė: 

KCD1K1V IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTĖ

7 156 South Weatern Avenue
(MEDICAL BUILDINO) 

Plrmad.. antrad., ketv. Ir penktad 
nuo 11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
8 v.—8 vai. vakare Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad 11 
vai ryto Iki 1 vai. popiet

Office tel. RE 7-1 188 
Ito. tel. \VAlbrook 5-3765

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-9700. Namų — PR 6-4731

D R. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2454 W. 71 8t. (71 Ir Campbell av.)
Valandos: plrmad., ketvlrtad., . šešt. 
nuo 1 Iki 4 vai. p.p., antrad. Ir 

penktad nuo 5 Iki 8 vai vak.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortti<>|M\la» - Prot<-zlHta.s

Aparatat-Protezai, Med. ban
dažai. gpec. pagalba kojoms

(Arch Supports) ir t.t. 
Vai. 9 - 4 Ir 6 - 8. šeštadieniais 9 - 1 
OltTHOPEDIJOK TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 68rd St, Chicagc 29, III.

Tel. PRospeot 6-5084

DR. J. j. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Nauja* adreeaa. 4250 44. t>3rd 8i 
ofiso teL KKliano* 5-441V 

HMkl. telef. GRovehUI. 8-0817
alandos; i-< p. m., 6-8 p. m 

Penktad. tik po pietų.
Trečiad Ir šeštad pagal sutarti

Ofiso teL CLlffalde 4-2884 
Healdeeetjos LAfayette 8-3176

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 Weet 47th Street 
(Kampe* 47th Ir Hermltage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 iki 9 v. va* 
šeštad. nuo 4 Iki 6 vai., liakyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPSA
Ofisai 20 North W*cker Drive 
(Clvlo Opera House, kamb. 868)

Vai. kasd. U—4 
Tel. CEntral 6-2294

5003 We*t 16th Str., Cicero
Vai kasdien 6-8. šeštad 1-2 vai 

TeL TOwah*U 8-9959 
Kitu laiku Ir trečiad. susitarus 

Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika Ir moterų įgos)
Ofisas ir ren.: 5100 8. Western Avė 
TH. PRoepect 8-1223 arba WE 6-557"
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v.. Antr.. 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak.. geštad 
2-4 vai. popiet Ir sulig susitarimu

Tel. ofiso HE 4-2123, res. Olb. 8-611
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS
2454 West 71st Street
(71st Ir Campbell Avė.)

Vai.: plrmad. Ir ketvlrtad. 6—9 v. 
Antrad. Ir penk 1—6: šeštad 2— 
Treč. uždaryta.

Dflso HE 4-1818, arba RE 7-9700 
Re*. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Rp<vl*ljM — vidaus Ilgo*
2454 Weet 71st Street

(71-oa ir Cimpbell Avė kampan)
Nuo gruodžio 19 iki sausio 2 d. 

atostogose
BAILYBĖ - KARPENTER

Dirbu jvairius pataisymus ir per
su dia£rnož°s nustatymu ir tin- ' tvarkymų darbus, naujus garažus, SU Uldgiiu s j , Taįp pat dažymo darbus.

JONAS PAPELIUCKA 
4552 So. Western Avė. 

LAfayette 3-4526

DR. J. < K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 vai. p.p. 
kasdien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

Rez. tel. GRovehill 6-6503

karnų gydymu neapsimoka.

Kviečiame visus atsilankyti į
MARQUETTE CLUB 

2419 West Marųuette Road 
Linksmai laiką praleisti

ir pereina lyg tai į pado odą, ar 
tik paviršių. Pradžioj lyg tai dil-1
ginimas, paskui tirpimas ir vė-'Naujųjų 1958 Metų belaukiant! 
liau — skausmas. Vakarop tas Į
reiškinys stiprėja, o ryte kelias1 Antanas Jokubauskas, sav. 
valandas visai nejaučiamas. Vie-

DR. JULIJA MONSTAVIŪIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Mlchlgan Avė
Šuto 1658 W. 103 SL, Beverly Hills

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Jkt 9 v. vtv
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v.,
šakinis trečiad. šeštadieniais nuo 1 
kl 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUUman 5-97M 
Buto BEverly «-894«

Telefonas GRovehUI 6-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė: AKUŠERIJA Ir MOTERĄ
LIGOS

2524 We»t 69th Street 
(69-os Ir MaplewOod Avė kampas)
Valandos: nuo 1—4 Ir 6—8 vak. 
šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

r?
PERKRAUSTYMAT — MOVING

Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų 
ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai

ANTANAS VILIMAS
8415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontier 61882

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South Weetern Avenue 
**1. kasdien 10-12 vai Iv 7-9 vai. 
vak Šeštadieniais 10-i vai .Trečia
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus 

Ofiso ‘elef-m**: P R S-3S29 
Res telef. WAlbrook 5-5078

Ofiso HEmlock 4-681 (
Rez HEmlock 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PIAUCIŲ IR VIDAUS EIGOS

2745 West 69th Street
(priešais šv Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susltartma

oflao PRospeot 6-94OO
Rezld. PRospeot 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškevlčlfltS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-1 p. p. h nuo 6-8 v. 
vak. Šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieni* 
Ir kitu laiku tik susitarus

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

Unlversal Savlngs and Loan Ansoclatlon užtikrina saugumą 
Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Iki 
$10,000.00 kiekvienam Indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių Ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laUkns. Bus grei
tas ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų Ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNTVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

Atliekame didelius ir mažus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas. Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis. 

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

2641 West 7Ist St. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PBospect 8-9842, Namų telef. WAlbrook 5-5934

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE !
Remiantis Chieagtfc Savlngs Bendrovės praeitimi, nuo pat Jos jslkūrlmo 
1924 met., jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai Indėlių saugumo Ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelblngesnės įstaigos pasidėti 
taupomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą 
— jų apdraudimą iki $10,000.00, augštą dividendą, bet ir daugeli kitų pa
tarnavimų veltui, nž kariuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti

Taupytojų patogumui Chicago Savlngs Bendrovės (staiga yra viena 
Iš gražiausių Ir .moderniausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantiej už Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų 
Valstybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl informacijų. Mūsų turtas $21,060,000.00.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 So. Westem Avė. Tel. GRovehill 6-7575 Chicago, Illinois

Atdara: pirmadieni nuo 12 Iki 8, antradieni Ir penktadieni nuo 9 iki 4, ketvirtadieni nnn 9 iki 8.
T*reėladien| uždaryta v1aą dieną, o šeštadieni nuo 9 lld 2 valandos po pietų.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenue 

(Kampas 47-tos Ir Daman Ava) 
V*1 kasdien nuo 6—8 vai. vak 

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

Telef. ofiso LAfayette S-6O43 
Bei.: VVAlbrook 5-3048

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. Whlpple Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 Iki 12; 1—•? 7-9. 

šeštad 10—12. Trečiad. atdaryta
TiAfayette 8-4949.

Namų — CEdarereat 3-7788

Tel ofiso Vlctory 1-1581
Rez. Vlctory 2-074

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

802 Wmt 81st Street
Kamp. Halsted ir Sl-moa <ati 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p 
Ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popl

TeL ofiso HE. 4-5849, rez HE. 4-2324
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 Weat 71at Street

Vai Pirm., ketvtr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. Ir šešt. pagal sutarti, 
sekm. uždaryta.

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3259 South Halsted Street
Kasdien 8—7 vai. vak. Settad. nuo 

1—6 vai. vak.
Trečiad. Ir kitu laiku pagal antarlma 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Rmld. >487 
W. 62nd St.. tel. ReonbUo 7-8818.

Tel. oflao PR. 3-6446, rea. HE.4-1

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 

2420 We«t Marųuette Bd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 ’ 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutar

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Weetern A vena* 
Chieago 29, III 

telefonas REpubllo 7-4900 
Rezidencija: GRovehUI 6-8161

Pasimatymai pagal sutarti

Oflao telefonas — BIsbop 7-8*88
DR. AL RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

(Kampa* Kedsle Ir Archer)
VAL. kaadlen nuo 2:00 Iki 9:00 », 
Trečiad. Ir sekmad. tik *u*lt&rua

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso OA. 6-0257, rea. PR. 5-484 

Rezld. 6600 8. Arteslan Avė.
VAL. 11 v. r. Iki I p. p.i ė—7 V.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Oflao vaJ.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:19 v. 
vak. Aeštadlenlala nuo 2 Iki 4 popiet

Trečiadieniai* pairai atitarti 
Oflao tel. VIritini* 7-0036

Realdend foe tel. BEverty 9-834 4

'►ftao HE 4-1411, arh* RE 7-9700 
Rea. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Spee. akušerija Ir moterų ligų 

2454 West 7lat Street 
(71-oa Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kaadlen 1—t ir 6—8 vai. vak. 
Sešadlenlala 1—4 p p. Trečiadieniai*
utždaryta.

DR. J. RIMDZUS
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SENUOSIUS METUS PALYDINT meno spektaklių organizacija
Palydėdami 1957 metus ir pažvelgę į kiekvienos jų dienos 

įvykius, nieko šviesesnio nematome komunistų pavergtos Lietu
vos ir kitų tautų išlaisvinimo kelyje. Priešingai, tas kelias daug 
kam atrodo buvo apstatytas naujomis, tuo tarpu nenugalimomis, 
kliūtimis. Pavergėjai nė kiek neatleido varžtų, nepalengvino pa
vergtųjų varganų dienų, laisvasis pasaulis taip pat nepajudėjo 
joms išlaisvinti. Pavergtųjų keliaą, į laisvę buvo apsunkintas ta 
prasme, kad Sovietų Sąjungos diktatūrai pavyko labiau negu bet 
kada pirmiau savo kariniu pasiruošimu ir “sputnikais” tiek pa
gąsdinti Jungtines Amerikos Valstybes ir kitas laisvąsias Vaka
rų valstybes, kad jos žymiai daugiau palinko kalbėtis su Mask
va dėl jos skelbiamos koegzistencijos idėjos įgyvendinimo. O toji 
idėja yra labai pragaištinga. Ji dar labiau aptemdo pavergtųjų 
viltis greičiau išsilaisvinti.

PAGARBA VISUOMENEI — VĖLAVIMAS. — SALES IR
SCENOS BENDRAVIMAS. — SMULKMENŲ PERGALE.

A. ERDVILAS

Rudens-žiemos mptui atėjus, ir tuo sudaro nemalonumo ren- 
visose lietuvių kolonijose gausu gėjams ir dar daurtiau nemalo- 
meninių pasirodymų: koncertų, numo žiūrovams. Ak, būtų gali- 
vaidinimų. minėjimų su menihė- ma pakentėti penkiolika minu- 
mis dalimis operečių humoro, čių tačiau 5a2"ai vėluojamasi 
vakarų ir t.t Vienų tikslas — po pusvalandį ir net valandą, ir 
grynai meninis kiti’ — grynai to fakto jokius argumentais pa- 
pdniginis, įgi daugiausiai — meno teisinti negalima.
grožio perteikimas visuomenei, £
kuri finansine prasme atsilygina 
meno kūrėjams ir įgalima juos 
tolimesnėn kultūrinėm kūrybon. 
Išskirtinėse mūsų sąlygose įvai- 
riašakio meno pasirodymai-spek

Meninei programai prasi- 
dėius ir publikai nutilus, prasi
deda fotografu ir frlmuotojų dar 
bas. J’9, atrodo, ne tik nesidomi1 
scenoje vykstančiu veiksmu, dai j 
na ir kt.. bet dažnai nejaučiatajdiai atlieka ir lietuvybės puo ioWog rei„rjs ,ajk ir

selejuno bei »v« kultūra, ir|drausmia Neretai ji(.
meno ugdymo daubą. sceipą, lipa ant kėdžių ar lenida

' PASITRAUKIA
Norvegijos ambasadorius JAV Wilhelm Munthe de Morgen- 
stieme atsisveikina, su prez. Eisenhower ir grįžta namo, po 
23 m. tarnybos. (INS)

Amžinybėn palydimais metais šaltasis karas ėjo visu pil
numu. Norime, ar nenorime, bet turime pripažinti, kad jo lai
mėjimas žymiai pakrypo komunistinio fronto naudai. Maskva 
savo įtaką praplėtė ne tik į Artinuosius Rytus, bet taip pat ir į 
neutraliuosius kraštus, iš kurių nevienas pradėjo arčiau šlietis 
prie sovietų’ir nebepasitikėti Amerikos galybe ir jos žadama pa
rama. Kaip pastebėjome iš gruodžio mėn. įvykusios N a to kon
ferencijos Paryžiuje, net ir joje suabejota ir pakrypta tartis su 
Maskva dėl nusiginklavimo ir taikos. Ir šitie reiškiniai nieko J
gero nežadėjo. j sįus klaidintus, varginančius ir

Šias pastabas darome, turėdami galvoje šaltojo karo eigą Paimtinus reiškinius.
JAV nenaudai ir Vakarų palinkimą Maskvai pataikavimo politi- i 
kon. Gi iš kitos pusės tenka pasakyti, kąd Vakarų demokrati
jos, ypač JAV, vis tik nėra išsižadėjusios pavergtųjų tautų iš
laisvinimo politikos. Nors keliais atvejais ir buvome šiek tiek 
pagąsdinti, tačiau nusiramindavome sužinoję, kad nė JAV, nė 
jų artimesnių draugų nusistatymas pavergtųjų laisvinimo at
žvilgiu nėra pasikeitęs, nors komunistinis frontas primygtinai 
yra reikalavęs to pasikeitimo. Amerikos Lietuvių Taryba ir kiti 
veiksniai atliko visą eilę žygių, kad tokio pasikeitimo nė mūsų 
Valstybės Departamente, nė kitų valstybių užsienio reikalų mi
nisterijose neįvyktų. Taigi budėta ir ne be reikalo.

Kokius darbus mes, amerikiečiai lietuviai, nudirbome 1957 
metais?

Dienraštis “Draugas” persikėlė į naujus, erdvius ir moder
niškus rūmus, kuriuose įsikūręs, jau spėjo padaryti nemažai pa
žangos ne tik dienraščio, bet ir kitų leidinių bei spaudos darbų 
atžvilgiu, švč. P. Marijos Gimimo parapija Chicagoje baigė sta
tyti ir pašventino naują gražią lietuviško stiliaus bažnyčią. Šv.
Kazimiero Seserų Kongregacija iškilmingai atšventė auksinį įkū
rimo jubilėjų. Toji pati kongregacija baigė statyti ir pašventino 
naujus rūmus augštesniajai mokyklai Newtown, Pa. Lietuvių 
R. K. Susivienijimas Amerikoje sušaukė gausų seimą, perrinko 
vadovybę, išleido savo istoriją gražia ir gausia puslapiais knyga, 
taip pat baigė statyti naują namą savo organizacijos administra
ciniams ir laikraščio spausdinimo reikalams ir į jį jau persikraus
tė. Mot. Sąjunga ir Vyčiai atlaikė metinius seimus, pagyvino, 
veiklą. Chicagoje įvyko didelis lietuviškųjų šokių festivalis, su
traukęs tūkstančius žmonių, ir taip pat Jaunimo kongresas. At
eitininkų Federacija išsirinko naują vadovybę. Prie žymiųjų

fa dabs in4ivt4usMų rpcnininkų 
yra apmckami visai neblogais 
pinigais, už kuriuos žiūrovas ga
li “nusipirkti” dažnai ir geres
nį k'rinį, ir geresnį menininką. 
Dovanai atlie'kantieji programą 
mertinimkai lygiai negali išnau
doti rengėjų ir žiūrovų, nes toks 
e'Vesys būtų tamsaus, menko 
žmogaus elgesys.

3 Ž’ūrevai gali daug prisidė- 
t; prie apaktakl’o pasisekimo. Jų 
vėlftvimas's triukšmavimas, ne
noras suprasti mūsų specialių 
"ąlvgu gali skaudžiai paliesti ir 
rengėją, ir menininką. Tačiau 
š;aip ar taip žiūrovas čia ma
žiausiai kaltas. Viena, savo atė
jimu jis parodo norą prisidėti 
prie mūsų kūrybinės plėtotės ir 
kultūrinės pažangos. Antra, mo 
kėdamas p,o 2 3 ar 4 dol., jis daž 
nai atsisako už juos , pasinaudo
ti davij geresnėmis, nors sve
timtautėmis, kultūros-meno ver
tybėmis. Trečia, į meno puotą 
jis ateina puotauti — ilsėtis, at-

Sis rašinys nelies menmių po- lta suolų NaU(iodami šviesaSi 
reiškiu vertes. Šia proga nonme ne tik d|na akis
.Skelti tik organizacinę-techntnę jr Ypac tas

ku, kai atsiranda filmuotojų, ku
rie, užsižiebę 3P0-400 wattų ke-

................. . , lias lempas, demonstruoja po
salę,, apipildami scen, šviesos 
jūra’ir apakindami žiūrovus, ku
riems visą pusvalandį akyse lau 
mės juostos rodosi. Prie t,o dar 
reikia pridėti kelis neaiškių pa
reigų žmonelius, kurie dažnai per 
visą spektaklį atlikinėja kažko
kias pareigas ir trankosi viso
mis esamomis durimis. Nuo jų 
neretai atsilieka ir būrys jaunų 
mergaičių ir vyrukų biletėlių plė 
šytojų, tvarkdarių ir kitokias pa 
reigas einančių kurie spektak
lio metu dėl rems vieniems ži
nomų priežasčių žygiuoja po sa
lę. Toks daugelio kojų žygiavi
mas ant dažniausiai plikų medi
nių grindų ne tik trukdo scenos 
menininkams, bet dar daugiau 
žiūrovams, bandantiems įsijaus
ti į menininko kuriamą pasau
li-

3. Žiūrovus gerokai erzina ir 
kėdžių bei suolų išdėstymas. Jau 
'nebekalbant apie priešgaisrinės 
apsaugos nuostatus, kėdės daž
nai būna sugrūstos, takai tarp 
jų siauri, pagrindiniai takai per 
ankšti. Kiekvienas, vėliau atėjęs

Kiekviename spektaklyje būna, mas atliekamas prieš spektaklį, 
po kelis paklydėlius, kurie bam-. generalinės repeticijos ar ku
bą prie durų su durininkais tai1 riuo kitu metu. Nei vokiečių, nei 
kažko jieškodami, tai užsukę tik
atsitilktinai vieno veiksmo 
žiūrėti ir t.t.

pa-

silpnybių yra vėlavimas. Jis yra 
tapęs tradicija ir, atrodo, niekas 
nė nemano, jog spektaklis pra
dėtinas skelbtą valalmdą. Sunku 
suprasti, kodėl vėlavimas yra 
madoje, nors rengėjai jam prie
žasčių suranda daug: aktorius 
pavėlavo, salės raktai prapuolė, 
garsiakalbis užkiauto, salės e- 
lektros kamščiai perdegė, vėlia
vos nešėjų pritrūko, scenos užuo 
laidos virvė nutrūko ir t.t. Pa
galiau vėlupjamasi ir dėl poros 
tuščių suolų, kuriuose ponija sė
di, kuri visuomet geba vėlintis

Rugsėjis. Specialiame posėdy
je JT pasmerkė Rusiją už jos 
brutalius veiksmus Vengrijoje 
1956 m. rudenį.

Prez. Eisenhoweris įsakė ka
riuomenei apsaugoti negrus .mo 
kinius Little Rock, Ark., mo
kykloje.

Spalis. Rusija paleido “Sput- 
nifc” vardu vadinamą, žmogaus
padarytą, mėnulį. Sekant} mė

šiu metų įvykių tenka priskaityti ir Lietuvaičių Seserų Instituto nesį jį į erdvę pasiuntė antrąjį 
satelitą, kuriame buvo patalpin-sėkmingą veiklą, įskaitant to instituto suruoštus vasarinius kur

sus. žymiai buvo praplėstas ir lietuvių jaunimo stovyklavimas. 
Nemenku kultūriniu įvykiu tenka laikyti Chicagos vyrų choro 
“Rigoletto” operos pastatymą, taip Dainavos ansamblio “Išeivių” 
pastatymą ir kitus koncertus tiek Chicagoje, tiek ir kitur. Ame
rikos Lietuvių R. K. Federacija, vadovaujama Antano Rudžio, 
pradėjo įgyvendinti Šiluvoje apsireiškusios Švč. Mergelės Marijos 
garbinimą, skelbdama rugsėjo 8 d. Lietuvių Maldos diena. Daug 
gerų ir naudingų darbų yra atlikusios Amerikos Lietuvių Tary
ba, JAV Lietuvių Bendruomenė, Balfas ir kitos mūsų organiza
cijos.

Lietuvos išlaisvinimo veiksniams, visoms mūsų parapijoms, 
jų vadams, organizacijoms, visiems lietuviams prekybininkams 
ir profesionalams, bendradarbiams ir visiems skaitytojams linki
me laimingiausių ir darbais vaisingiausių naujųjų metų!

1957 METŲ ĮVYKIAI
Besibaigiant 1957 metams ir 

pasitinkant naujuosius — 1958 
metus, pažvelkime į praėjusius 
12 mėnesių ir prisiminkime svar 
blausius įvykius šiame laikotar
pyje-

Sausis. Saaro kraštas, į kurį 
ilgą laiką reiškė pretenzijų Pran 
cūziįa ir Vokietija, buvo grą
žintas vokiečių kontrolėm

Harold Macmillan tapo Didž. 
Britanijos ministeriu pirminin
ku.

Prezidentas Eisenhowerig ir 
viceprezidentas Nixon pradėjo 
antrąsias kadencijas.

Vasaris. Jungt. Tautų karinės 
pajėgos įžengė j Gazos ruožą— 
sritį, esančią tarp Izraelio ir 
Egipto.

Kovas. Atidarytas Suezo ka
nalas prekiniams laivams po už 
blokavimo, įvykusio per karutį 
konfliktą 1956 metų rudenį.

Gold Coast, buvusi britų ko
lonija Afrikoje, tapo nepriklau
soma valstybe, pavadinta Ganos 
vardu.

Kongresas aprobavo preziden
to Eisenhovverio Art. Rytų pla
ną, pagal kurį Dėdė Šamas su
tiko padėti prieš komunizmą ko 
vojančioms valstybėms.

Buvo pradėti pasitarimai nu
siginklavimo klausimu tarp va
karinių valstybių ir Rusijos, ne
davę jokių rezultatų.

Gegužis. AFL-CIO darbininkų 
unijos pašalino šoferių unijos 
šefą Davė Beck iš jo augšto po
sto. Jis buvo apkalbintas ko
rupcija.

Birželis. John Diefenbaker ta 
po Kanados ministeriu pirmi
ninku.

Hurikanag nusiauti Louisia- 
nos ir Texas valstybių pakraš
čius, pareikalaudamas 500 gy
vybių ir sunaikindamas milio- 
nines sumas verto turto.

Liepa. Liepos mėn. 1 d. buvo 
pradėti Tarptautiniai Geodezi
niai metai, kurie bus tęsiami 
iki 1958 m. pabaigos.

Rusijos komunistų partijos 
vadas Nikita Cbruščevas pas
kelbė apie augštųjų pareigūnų 
pašalinimą iš jų pozicijų, įvyk
dytą birželio mėn. pabaigoje.

Rugpjūtis. Sovietams palanki 
karinė grupė įsigalėjo Sirijoje.

Maskva pranešė apie sėkmin-

tas šuo.
Britanijos karalienė Elžbieta 

II ir jos vyras princas Pilypas 
lankėsi JA Valstybėse,
britų ministeris pirm. Harold 
Macmillan atvyko čia pasitari
mams su prez. Eisenhovveriu.

Rusų šefas Chruščevas paša-/ 
lino maršalą Žukovą iš krašto 
apsaugos ministerio pareigų.

Lapritis. Felix Gaillard tapo 
Prancūzijos premjeru po 37 die
nas užtrukusios vyriausybės 
krizės.

Prezidentas Eisenhoweris bu
vo ištiktas lengvo širdies smū
gio, bet greitai iš ligos atsiga
vo.

Gruodis. JA Valstybės bandė 
pasiųsti satelitą į erdvę, tačiau 
šis mėginimas nepavyko.

Penkiolikos NATO valstybių 
vadai, susirinkę Paryžiuje, ap
tarė Vakarų gynybos planus.

Edv. bulaitis

amerikiečių teatruose, operose . 
ar koncertuose neteko matyti 
kad būriai fotografų ir filmuo
tojų lakstytų salėje, švaistyda
miesi įvairiais aparatais ir švie
somis.

Pagaliau lygiai lengvai paša-

Šitckie reiškiniai, ačiū Dievui, 
ne kiekviename spektaklyje visi 
pasikartoja. Tačiau daugelyje 
spektaklių minėti reiškiniai vyks 
ta. Žiūrovai pyksta, rengėjai nėr I linamos ir visos kitos problemė 
vuojasi, tačiau už savaitės isto- lės. Jos nėra kažinkoki nenuga- 
rija kartojasi iš naujo. Mes tad )įmi kliuviniai. Pats svarbiausias 

faktas yra žiūrovo, rengėjo ir 
menininko bendravimas.

ir norim,e tuo reikalu padaryti 
kelias pastabas.

Neabejojame, jog mūsų emi
gracinėse sąlygose kaikurios kliu 
tys yra visiškai nenugalimos ar
ba laibai sunk;ai įveikiamos. Kai- 
kurie menininkai dirba dovanai, 
kaip visi rengėjai. Kultūros puo
selėjimo ir kiti panašūs patrio
tiniai motyvai atperka dalį ne
tikslumo, mėgėjiškumo, netvar
kos. Mūsų organizacijų netur
tas vargina visus rengėjus ir me 
tininkus. Šitą žino ir supranta 
visi. Tačiau, iš kitos pusės, mū
sų iškelti faktai ton kategori- 
jon neįeina. Mes nebarame ren
gėjus už prastas sales, už netur
tingas dekoracijas ar prastas 
sėdynes. Mūsų kelti faktai liečia 
tiktuos reiškinius, kurie nepri-

1. Rengėjai tememano, jog jie, 
dirbdami dažnai dovanai, turi 
teisę kliudyti žiūrovui ir meninin 
kui pasiekti tikslo, kuriam abu 
yra pasiryžę: menininkas per
duoti grožį žiūrovui, gi šis pri
imti jį visoj jo visumoj. Akto
riui tikrai bus sunku vaidinti, 
kai pačioj salėj vyksta turgus. 
Lygiai meno kūriniai nekabina
mi “dešimtštoriuose”, bet muzė- 
juose, nes tik tam tikroj aplin
koj ir atmosferoj žiūrovas gali 
pilnai įsigilinti į jų grožį.

2. Menininkai lygiai turėtų ne 
užmiršti, jog jie yra padėties

o ne vargti, nervuotis ir laiką 
gaišinti. /

Atsakomybė daugiausiai krin
ta rengėjui ir menininkui. Jei 
jie pagerbs žiūrovą, žiūrovas pa 
gerbs juos. Tiesa, menininkas 
šiandien daug aukojasi. Tačiau 
lyigiai daug aukojasi ir žiūrovas. 
Ak, pagaliau tikras genijus gali 
užaugti ir be žiūrovo ir jo pini
gų bei malonės ir ateinančioms 
kartoms palikti nemirštančių • 
meno paminklų. Tačiau lygiai 
tiesa, jog į dangų nueina ir tie, 
kurie niekuomet nelgirdėjo kon
certo, niekuomet nematė vaidi
nimo ar dailaus paveikslo.

Po šių pastabų mes drįstame 
dar kartą teikti, jog tik žiūrovo, 
rengėjo ir menininko tamprus 
bendravimas įgalins pakilti visus 
augštesnėn meninėn plotmėn ir 
kūrybinin lygin.

viešpačiai. Mūsuose jau nema- tarpyje.

10% naujai vedusių porų vai
kų sulaukia 9 mėų. laikotarpy
je 70% — dviejų metų laiko-

(nebūtinai pavėlavęs), paprastai klauso nuo turto vietos, suly
sukelia ant kojų dvi eiles sėdin
čiųjų, kurie muistosi vienas po 
kito kaip silkės statinėje. Neuž
tenka to. Dažnai kėdės būna nu-

Vėliau meruo-tos balta ar kitokia krei
da, kuri išdažo žiūrovų švarkus 
ir sukneles. Neretai pats nume
ravimas yra su klaidomis ir ke
lios poros paprastai blaškosi po 
salę nerasdamos vietų. Rengė
jai tokiu atveju pradeda “orga
nizuoti” papildomų sėdynių, ir 
taip pirmas veiksimas gražaus 
dramos vaidinimo ar pirma pui
kaus koncerto dalis praeina kle
gesyje ir ūžesyje.

4. N-egeresni pyragai ir su daž 
nai juokingai mažomis rūbinė
mis kuriose rūbai tvarkomi tarsi 
senų rūbų rinkliavoj. Nesiseka 
mums ir su langais, kurie daž
nai, palubėse būdami, reikalau
ja kopėčių ar ilgų lazdų atida
rymui. Ir taip karts nuo karto 
visa publika, kvapą užėmusi, ste 
bi keblių vyrukų akrobatiką, kai 
tuo tarpu scenoje menininkas de 
ga kūrybiniame meno procese.

gų ir t.t. Jie yra organizaciniai 
trūkumai.

Pasivėlavimai gali būti leng
vai atitaisyti punktualumu. Tai 
kas, kad keli “profesionalai” pa- 
sivėlilntojai bus palikti už durų i 
ir pareikalaus grąžinti pinigus. 
Vieton jų rengėjai įsigys kelis 
šimtus patenkintų žiūrovų. Rak 
tus, garsiakalbius ir šimtus ki
tų smulkmenų rengėjai gali leng 
vai suorganizuoti savaitę prieš 
spektaklį. Elektros, jungiklius, 
kištukus, iižuolaidn virves ir pa

išius dalykus ralima patikrir 
ti porą dienų ar bent keletą va
landų prieš spektaklį.

Tas pats su kreida išteplioto
mis sėdynėmis, mažomis rūbinė
mis bei langų darinėjimais. Tai 
vis labai lengvai išsprendžiamos 
problemos, tik reikia kelių va
landų daugiau darbo, tik poros 
minučių apmąstymo.

Nesunkiai išsprendžiamas ir 
fotografų bei filmuotojų klausi
mas. Spektaklinėje organizaci
joje fotografavimas ir filmavi-

Lietuviškosios "Palangos" 

tarnyboje
JŪRININKO ATSIMINIMAI 

Inž. kap. Teodoras Reingardas

(Tęsinys)
Minimas darbininkas manęs nesivaržė. Kiti ne

buvo tokie atviri. Jie dirbo tylėdami ir,.matyti, vie
nas kito vengė. Tuo metu visur buvo vedama baisi 
propaganda, stengtasi sumaišyti visų protus, kad 
pasisektų sukelti bolševikų taip laukiamą pasaulinę 
proletariato revoliuciją. Minėtam tikslui siekti dau
gybėje Europos uostų Soudepo lėšomis buvo įsteigti

Harry Seigan šeima ir visi krautuvės tarnau
tojai linki visiems draugams ir klijentams 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

SEIGAN CO.
VYRŲ ROBŲ KRAUTUVĖ

Visi pardavėjai kalba lietuviškai 

4630 So. Ashland Avė. Chicago, III.

Telef. YArds 7-1272
J

ta pati. Bet žmonės?... Žmonės buvo nebe tie, o 
o taip pat ir jų gyvenimas. Nė viename šių vergų 
veide negalėjai pastebėti nors mažiausios šypsenėlės. 
Senukų nesimatė. Vaikų buvo mažai. Pilki, nešva
rūs, nudriskę, *alkani, apgauti, šiurkštūs, pikti ir {ta
ringi, niekuo nepasitik) sovietinio “rojaus” gyven
tojai smalsiai ir su pavydu žiūrėdavo į atvykusius 
iš kitų kraštų jūrininkus. Nemalonūs buvo tie mums 
svetimo pasaulio gyventojai. Šviesesnių žmonių iš 
viso nebuvo. Gal jų likučiai ištirpo toje bendroje 
nešvarioje, pilkoje masėje, arba, laikui bėgant ir 
režimui reikalaujant, apsileido ir prisitaikė prie tojo 
naujojo “laimingo rojaus gyvenimo”, todėl jų nebe
buvo galima atskirti.

* - K
Visi laivo jūreiviai ir pečkuriai, kuriems pavyko 

pamatyti tai, ką taip uoliai bolševikai slepia ir kas

kiant Kylio kanalu, Holtenau išlipau iš laivo ir Kyly
je pralaukiau, kol jis grįžo. Čekistai, tikrindami lai
vą, iš mano kajutės pavogė labai daug knygų ir 
visus laikraščius. Aš negalėjau suprasti, kodėl šiems 
driskiams patiko kitų šalių spauda .

Tuo metu visame pasaulyje prasidėjo baisi eko
nominė krizė. Daugelis laivų, ypač didelio tonažo, 
neturėjo darbo. Jų įgulas paleisdavo ir patys laivai 
sustodavo uostuose. Amerikoje atsirado 11 milionų 
bedarbių, o Vokietijoje — 5 milionai. Visame pa
saulyje buvo 25 milionai bedarbių. Mūsų laivas 
dar dirbo, bet kuo toliau, tuo sunkiau ir jam ėjosi 
ir diena po diertos reikėjo, laukti, kad ir jis nutrauks 
darbą.

1931 m. pradžioje krizė ne mažėjo, bet atvirkš
čiai — didėjo. Buvo jaučiama, kad mūsų laivinin
kystės bendrovė netolimoje ateityje taip pat nutrauks 
darbą. Todėl aš, kada “Palanga”, plaukdama iš 
Hamburgo (prie Elbės) į Leningradą, sustojo Kylio 
kanale prie Rendsburgo, pasitraukiau iš laivo ir grį
žau į Kauną. Vėliau po mėnesio grįžo ir Azguridis, 
nes ir “Klaipėda” buvo nutraukusi darbą. Mūsų 
bendrovės kontora dar tuos metus dirbo, bet kitais 
—1932 — m. likvidavosi. Ji turėjo savo būstinę 
Kaune, Laisvės alėjoje.

Jeigu nebūtų buvę anų metų ekonominės kri
zės, tai mūsų bendrovė būtų išaugusi į rimtą organi
zaciją, nepriklausomą nuo svetimšalių.

(Pabaiga)

komunistiniai klubai, daugelyje uostų visuose laivuo- , yra visai priešinga jų propagandai ir susipažinę su 
baisiu “rojaus” gyventojų skurdu, greitai pasveiko 
nuo komunistinio psichozo. Tik trejetas labiausiai 
neišauklėtų nesugebėjo suprasti tikrovės. Jie pasi
ryžo pasilikti "rojuje’’. Kada laivui reikėjo išplaukti, 
mes jų nebesulaukėme. Bolševikai juos palaikė šni
pais, tuoj pat areštavo, pasodino į kalėjimą ir tik 
po penkių mėnesių grąžino į Lietuvą.

1930 metų antroje pusėje mūsų laivas šeptynius 
kartus lankėsi Leningrade paimti miško medžiagos 
Olandijai ir Belgijai. Po pirmojo apsilankymą Le
ningrade daugiau aš nenorėjau ten patekti. Plau-

se buVo gausiai dalijama įvairiomis kalbomis sovie
tinė literatūra ir laikraščiai. Aš buvau apsilankęs 
komunistų klubuose Bremenhafene, Hamburge ir 
Esbjerge. Minėtos propagandos įtakoje dauguma 
jūreivių pasidarė komunistais.

Buvo liepos mėnuo. Mūsų laivas stovėjo toli 
gus tolimo atstumo raketų ban-/nuo miesto centro už Narvos vartų. Buvo ramūs 
dymus. 'vasaros vakarai, kaip tai būdavo anksčiau. Taip

Malajai po ilgo Britų valdy
mo tapo nepriklausoma vals
tybe.

pAt švietė saulė. Taip pat žaliavo medžiai ir žolė. 
Taip pat žydėjo gėlės. Taip pat granitu sukaustyta 
Neva nešė savo drumzliną vandenį. Gamta pasiliko
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LIETUVIŲ BENDRUOMENES 
BIULETENĮ PAVAR ČIUS

Jau pasirodė Amerikos Lietu
vių Bendruomenės Biuletenis nr. 
9. Nedidelio formato, 6 puslapių, 
bet dailios išvaizdos, spaustu
vėje spausdintas. Biuletenyje 
gausu informacijos visais Lietu
vių bendruomenės klausimais. 
Biuletenyje peržvelgiami LB 
1957 metais atlikti darbai ir nu
rodoma, kas LB laukia 1958 me 
tais, kur bus nukreiptos darbo 
rankos ir pastangos.

Pirmame nuslanvie įdėti JAV 
LB Tarybos prezidiumo pirmi
ninko ir JAV LB centro valdy
bos sveikinimai ir linkėjimai. Ta 
rvbos prezidiumo sveikinime sa
koma, jog 1957 m. lietuvių tau
tai neatnešė jos troškimų bei 
šviesesniu vilčių įsikūnijimo. 
Šventa visų lietuviu pareiga, jog 
lietuviškas jaunimas nenutaus
tų ir nedingtų mūsų tautai. Cent 
ro valdybos sveikinime sakoma, 
jog “mūsų žodį veikė kruvinai 
slopinamos vengrų revoliucijos 
skausmas. Tėvynei laisvės auš
ros vis dar nesimato. Tebuvo pa
justas tik šioks toks atoslūgis

Rinkimai ir PLB seimas

1958 m. balandžio 27 d. įvyks 
ta antrieji Lietuvių bendruome
nės tarybos rinkimai. Į Lietuvių 
Bendruomenės tarybą ateis nau-
ji žmonės, kurie sudarys naują 
LB centro valdybą didiesiems 
LB uždaviniams vykdyti. Lietu
vių bendruomenė į tarybos rin
kimus eis vienu bendruomeniniu 
sarašu ir bus balsuojama už pa
sirinktus asmenis Kiekvienas 
balsuotoias laisvai pasirinks 
iam patinkamus asmenis ir, už' 
juos balsuodamas, jiems patikės) 
LB reikalų tvarkymą. Balsavi
mai už pasirinktus asmenis įro
dė visus junsriančią bendruome
nės dvasią Euroooie ir kituose 
kraštuose. Lietuviu bendruome
nė. pati nesikišdama į politinius 
reikalus, nenritaria srovinių są
rašų pasireiškimui LB rinkimuo
se.

Antras didelis įvykis Lietuvių i 
bendruomenės gyvenime — Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
seimas 1958 m. New Yorke. A- 
merikos Lietuviu bendruomenė

lš MIRTIES NAGŲ

Ištrūkę iš mirties nagų anglių 
Va., žuvo vienuolika asmenų.

kasyklų nelaimėj ilsisi penki angliakasiai. Kasyklose, Aunonate, 
(INS)

į Tai iškilmingai pradėtai akade- 
i minių metų pradžiai Šv. Tėvas 
per Mons. dell’Acąua, valstybės 
sekretoriato substitutą, atsiuntė 
specialią sveikinimo ir linkėjimų 

j telegramą.

Dvi vietos
Mons. Denis Hurley, Durbanrf 

'arkivyskupas Pietų Afrikoje, 
savo kalėdiniame ganytojiška
me laiške tikintiesiems primena, 
jog tiktai dvi vietos yra tinka
mos krikščioniškai švęsti Kalė
dų šventes: bažnyčia ir nrmų 
židinys. “Kalėdos”, jis įašo, 
“ypatingai turi būti šeimos 
šventė. Kalėdų stebuklas ir jų 
paslaptis turi kiekvieną šeimą 
įsąmoninti, kad jos vertė Die
vo akyse yra nepaprastai dide
lė.”

****##W**’»i«<****#**5»i*IIRIf***B«

VIKTORO K O 21 < 08 
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taisymai*
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
CALL MF MOTORS CO

8 WTRTTRN *VR PR 8-9633 
w a w w w » * * a. ? '•* * * * *

Duoną Ir įvairiau skcotnga* 
bulkutea kopa

dRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S Idtuaulca A ve 

Tel. ClJfftdde »-«37«
erlBt&touib ( vlnaa krautuve* 
Ir restoranus, taip pat I* 
siunčiame J visus artimuo
-•Alfe 'u. »'

Platinkite Draugą”.

su okupanto leidžiamu, bet dau- , ..... H ... . ..... didžiuotasi galėdama būti pir-giau anoniminiu susirasinejimu,1 
su okupanto įsileidžiamais, bet 
siuntėjus apiplėšiančiais siunti
niais, tačiau iš esmės priespau

PARYŽIAUS KONFERENCIJOS ATGARSIAI
Vienas žymus Amerikos poli-Į George Sokolsky, vienas iš di- lanto pakto narys ir Paryžiaus 

tinis komentatorius per televizi

PEOPLES HARDWARE & PAINT CO.
Liet. krautuvė. Sav. broliai Gregoraviėiai
Dažai, Alyva, Stiklas, Įrankiai, peiliai 

namų reikmenys, vandentiekio įrengimą* 
ir elektriniai reikmenys.

1901 West 47th St, Tel. LA 3-4139

da buvo ta pati — su ta pačia 
geležine uždanga, su ta pačia 
neviltimi ir su tais pačiais var
gais. Lietuviai Lietuvoje nuskur 
dinti iki kraštutinės ribos”.

1958 metus ženklina keli dide
li įyykiai. Turime iškilmingai pa
minėti Lietuvos Nepriklausomy- į 
bes 40 metų sukaktį. Minėjimai 
turėtų būti iškilmingiausi ir įspū 
dingiausi, nes minime neeilinę 
sukaktį. Turime vienintelį šven- 
tąjį — šv. Kazimierą. 1958 me
tais iškilmingai minėsime jo 500 
metų gimimo sukaktį. Ateina dr. t

mojo Pasaulio Lietuvių seimo 
šeimininke. Visos pastangos tu
ri būti sutelktos seimo pasiseki
mui. Prel. J. Balkūnas. PLB sei
mo org. kom pirm., seimo rei
kalu sako: “Kaip visa lietuvių 
bendruomenės organizacija pir
muoju ir amž’nuoiu savo tiks
lu turi lietuvių išeiviios tautinės 
sąmonės gyvos išlaikymą, taip 
ir PLB Seimas”. PLB seime, be 
meninės dalies, lietuviškos kny
gos ir pašto ženklu parodos, bus 
šie pranešimai: lietuvių tautos 
padėtis laisvajame pasaulyje, lie 
tuvių tautos padėtis okupuota
me krašte, Lietuvos tarptautinė 
teisinė ir politinė padėtis, LB

jos stotis skelbė, jog Paryžiuje 
nieko nelaimėta, greičiau pralai
mėta. Paryžiaus konferencija 
buvusi nereikalinga. Ji parodžiu 
si Atlanto pakto narių nevienin-

džiausiu mirusio senatoriaus Mc 
Carthy garbintojų ir gynėjų, ma 
no, jog Amerikos prezidentų ke
lionės į konferencijas už AmerL 
kos ribų niekada nebuvusios lai
mingos. Prezidentas VVilsonas

rūmą ir tik padrąsinusi sovietus I apgailestavęs dalyvavimą taikos 
konferencijoje po pirmojo Pašau į 
linio karo. Prezidentas Roose-

konferencijoje nedalyvavo. Ko
respondentas siūlo Europos tau
tų ekonominę uniją, nes kitaip 
Europos tautos silpnės ir silp
nės. St. Daunys

i tautinių ir valstybinių uždavi-V. Kudirkos, Lietuvos himno au , . . , _ __ t r?. . . , . . 1 mų vykdymo perspektyvos, LBtonaus ir lietuvybės kovotojo Į
100 m. gimimo sukaktis. Dr. V.
Kudirka — didysis atsivertėlis 
lietuvybei. Mums reikia naujų

organizaciniai klausimai.

veikti ir toliau. Paryžiaus kon
ferencija pasiūliusi sovietams 
derybas, ko taip Amerikos są
jungininkai Europoje norėjo, bet 
sovietai pasiūlymo nepriėmė. A- 
merika pasiūliusi Europos kraš
tams raketinius ginklus, kuriuos 
galėsianti duoti tik apie 1959 me 
tus. Kiekvienam Atlanto pakto 
nariui palikta teisė Amerikos ra 
ketinius ginklus priimti ar ne
priimti. Jau aiškiai baisiuosius 
ginklus atsisakė priimti Norve
gija ir Danija. Daugiau kaip per 

l metus laiko gali būti daug nau-

Mokslas ir teises
Švč. Panelės Marijos Nekalto 

veltas blogai patarnavęs Ameri- i Prasidėjimo Šventės proga, 
kai ir pasaulio taikai Teherano gruodžio 8 d. popiet, Milano 

Švč. Jėzaus širdies Katalikų 
universitetas oficialiai pradėjo 
naujuosius 37-tus akademinius

ir Jaltos konferencijose. Truma- 
nas turėjęs sunkias dienas Pots
dame, o dabartinis prezidentas
Eisenhovyeris nieko reikšminges mokslo metus. Ta proga inau- 
..io nepasiekęs Genevoje ir Pa- guralinę kalbą pasakė universi- 
ryžiuje. Sokolsky mano, jog Pa- rektorius tėvas Agostino
ryziaus konferencijos laimėtoju Gemelli, OFM tema: "Mokslo 
išėjo sovietai, nors j.e nėra At- laimčjimai jr dvasios teisės".

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmeny turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avė. Telet. V Irginia 7-7097

1

PASIRUOŠKIT KALĖDŲ ŠVENTĖMS!
Moderniai atremontuotose patalpose rasite didžiauaį pasi

rinkimą moderniausių baldų, T.V. ir Radio aparatų, ir kitų 
namams reikmenų.

, , a, jų įvykių, sovietų baimė Euro-
Biuletenyje dar rašo r S-1 pOje gali padidėti, tad atsisakan 

Nasvytis, daug in ormaemeg me Amerikos ginklus ga-
kudirkų, nes ne vieno tautinė są-j džiagos apie JAV LB Įstatų pa- j. bQti -r daugiau

keitimus ir papildymus, plačiai 
paliečiami švietimo reikalai, LB 
Kultūros fondo veikla, Vyriau
sios Rinkimų komisijos praneši
mas ir kita.

monė jau blėsta. 1958 m. minė
sime 300 m. sukaktį nuo lietuvių 
emigracijos pradžios į Amerikos 
žemę. “LB uždavinys bus visas 
šias sukaktis ne tik tinkamai pa
minėti, bet ir giliai įprasminti: 
pajusti Nepriklausomos Lietu
vos palaimą, pasisemti aukos ir 
kovingumo dvasios, sustiprinti 
moralinius ir tautinius savo li- 
kiminės kovos ginklus”.

LB Biuletenis gyvas, aktua
lus, turiningas. Jis turėtų pa
siekti kiekvieno LB nario ir LB 
organizacija besidominančio lie
tuvio namus. J. Žilvitis

TAIKOS MYLĖTOJŲ KONFERENCIJA 
KAIRE

Platūs laukai — menkas derlius

Mažas ar didelis darbas, ski
riamas teisingos ir garbingos 
taikos labui, yra brangus, rem
tinas. Ką reikštų atominių ir ba
listiniu ginklų karas žmonijai — 
aiškinti nėra reikalo. Didžiųjų 
jėgų apsiginklavimo lenktynia
vimas žmonijai nieko gero ne
žada. Tie vaisiai nežada žemėje 
nei taikos, nei ramvbės. Betlie
jaus Kūdikio paskelbtas angelo 
lūpomis prieš du tūkstančius me 
tų šūkis — taika ir ramybė že
mėje geros valios žmonėms — 
šventvagiškai piktnaudojamas, 
išjuokiamas. Jei dar linksniuo
jami taikos ir ramybės žodžiai, 
tai apie gerą valią labai retai 
išgirstama arba vienaip kalba
ma, o kitaip daroma. Štai toje 
žemėje, kur Kristus praleido sa
vo jaunystės tremtį, sušaukta 
plačios apimties konferencija, ku 
ri pavadinta taikos vardu. Kon
ferencija t>uvo pradėta gruodžio 
25 d. Kairo mieste, Egipte. Joje 
dalyvauja iš Azijos, Afrikos ir 
kitų kraštų atstovai. Kairo ra
dijas konferenciją pakrikštijo 
pasaulio vardu. Susirinkę atsto
vai neatstovauja tų kraštų vy
riausybių ar visuomenės, bet tik 
atskirus sąjūdžius, sambūrius. 
Žinoma, jie kalbės tų kraštų vi
suomenės vardu, nors tokios tei-

Walter Lipmann mano, jog 
sovietų atsisakymas priimti Pa
ryžiaus konferencijos siūlymus 
pradėti derybas tuo tarpu su
stiprino Dulles pozicijas, jog su 
sovietais derybos yra beprasmin 
gos. Bet Walter Lipmann mano, 
jog Amerika turėtų eiti ir į so
vietų siūlomas derybas nes so
vietų siūlymo atmetimas sudary 
tų sovietams palankias sąlygas 
skelbti, iog Amerika iš viso tai
kos nenori.

H A P P Y N E W Y E A R!
To all the wonderful patronu an<l assopiatos we sond nlnrcre and 

hrartfplt wishes for a full measure of good health and happiness.

PIEPER’S OUALITY BAKERY
FORMERLY ATTNT POLLY’S

“FRESH BAKED GOODS DAILY” 
i M r. Edw. W. l’leper, Frop.

Phone West Chirago 674, 215 Main St., West Chicago, III.

F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS, sav.

ROOSEVELT FURNITURĖ Co.
2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30

Paliaubų išnaudojimai

Šiandien tarp Rytu ir Vakarų 
nėra atviro karo. Diplomatinė 
kova eina pilnu tempu. Šaltasis 
karas sukarštėja ir vėl atšąla. Šį 
laikotarpį galima pavadinti pasi
ruošimu ir paliaubomis. Iš patir 
ties žinome, kad paliaubų laiko
tarpis skirtas pasiruošimui, jė
gų pergrupavimui, naujų meto
dų ir priemonių panaudojimui.
Ne vien Kremliaus vadai kalba 
apie "taiką”, bet organizuoja su 
važiavimus, kaip praėjusį rude
nį Maskvos jaunimo, taip ir ki
tiems “pataria” daryti. Progra-! sutikimas jau paskatino sovie-

baimę dėl jo katastrofinio liki
mo. Štai ir komunistinio pasau
lio Kalėdų švenčių sveikinimas 
ir reiškiama gera valia. Žinome, 
kad be nuolaidų ar priimtino 
kompromiso kiekviena konferen 
cija baigiasi nieku. Sovietų va
dai nelinkę daryti jokių nuolai
dų. Jie jaučiasi stiprūs, nes ma
to Vakarų pusėje svyravimo dva 
šią. Belieka nuolaidas daryti Va
karams. Jokios nuolaidos nepa
tenkins komunizmo. Nuolaidos 
yra pats blogiausias šio meto 
kelias. Paryžiuje “principinis

Pradekite taupyti šiandien; turėsite rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!

Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

BRIGHTON SAVINGS ANO LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Califomia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais, entrad., penktad. ir šeštsd. 9 v. r. iki 4:30 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta visą1 dieną. Ketvirtadieniais 9 vai. ry
to iki S vai. vak.

Imovihc

minė taika ir jos programa skam 
ba gražiai ir viliojančiai. Nesi
gilinantieji žmonės labai grei
tai suklaidinami. Ir dabartiniu 
laiku prasidėjusi Kairo mieste 
taikos ir nusiginklavimo konfe
rencija vra veidmainystės tesi- 
nvs. Ji nepasitarnaug nei taikos 
labui, nei ramybės i?wendini- 
mui. Li'ks tik šviež’a žaliava pro 
pagandos mašinai kaip įrody
mui, kad Kairo konferencijoje 
buvo pareikalauta nusirinklavi- 
mo, atominių ginklų uždraudi
mo. Kairo konferenciia nedrįs 
pareikalauti teisingos taikos ir 
rimto nusiginklavimo, kuris ras
tu kelią į nusiginklavimo prie- 
ž’ūros organu suorganizavimą 
Rytams ir Vakaramg priimtina 
forma. Jos nutarimai atitiks

tug reikalauti specialios JT se
sijos ir augštesnio rango, kaip 
u. r. ministrų susitikimas. Tai 
mažo susvyravimo ženklas. Jis 
1957 metams uždėjo juodą dė
mę; tai turės savo pasėkų, kaip 
Jaltos, Teherano, Krymo ir ki
tos dėmės neištrinamos ir po 
12 metų. K. T-kus

M O V I N G
A BENIUI.!,s atlieki, ,vairi 
•erkraustymus bei pervežimu

nlimų r artimų atstumu 
Tel Blshop 7-7<nū

sės neturi ir nėra įgalioti. Tiks-1 Chruščevo Ukrainos partijos na
las — taika, atominių ginklų ga 
mybos sustabdymas, balistinių 
ir raketinių ginklų uždraudimas, 
imperializmas ir t.t. Programa 
ori tikslai geri, priimtini, jei. už 
tgraiių žodžių ir tikslų nebūtų 
vienašališkumo.

riams pasakytos kalbos min- 
č;ai: iei nebus sutikta su jo siū
loma koegz’stenciios ir nusigink 
lavimo forma ginklavimasig bus 
tęsiamas baisiaisiais ginklais iki 
augščiausio laipsnio; tai turės 
įvaryti kapitalistiniam pasauliui

[ft ARTI IR TOLI BA-nDU
PrRK0Al»STvMft5
Nauja* specialu* dblel I- 

«onlrve4iml>< m pilna 
4raudu Plifus Ir sąžiningą* 
pataraavtmaa . _

R. S E R f H 6 S t|
*047 W «7lh PI. Ohlca«o

III. HAlbrouk 5-8063

" IŠ TOLI IR ARTI
NAUJI tU&EU TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTmO fRANR/JU 

IUHJ METŲ PATYRIMAS - RI6US IR SĄŽININGAS AA1ARNAWNAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2029 Vz 69 S+ CHICAGO V j Tel

PLANUOKITE KITŲ METŲ
ATOSTOGAS JAU DABAR

Pasiruošę išanksto, gausite didesnį pasirinkimą 
kelionės priemonių ir būsite ramūs, kad nuvyksite 
į pasirinktą vietą.

SEGHETTI TRAVEL BUREAU, INC. parūpina ne
tik kelionei biletus, lėktuvais, laivais, traukiniais ir 
autobusais, bet taip pat organizuoja ekskursijas į į- 
domesnias vietas Amerikoje, Kanadoje, Meksikoje, 
Pietų Amerikos valstybėse, Europoje ir kitur.

Ateinančiais metais organizuoja didžiulę eks
kursiją j Liurdą ir kitas šventas vietas.

Del pilnesnti, Informacijų Ir keliones dokumentų sutvarkymo 
kreipkitės J:

Seghetti Travel Bureau, Ine.

2451 SOUTH OAKLEY AVENUE 

Chicago 8, III. Telef. YArds 7-3278-3279

Jei reikia paskolos
pirkimui namo 

ateik į

Mutual Federal Savinas—
gausi greitę patarnavimą

2202 W. CERMAK ROAD,

CHICAGO 8. ILL.

Vlrglnia 7-7747

JOHN J, KAZANAUSKAS, 
President

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR'
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

(r Paskolos Duodamos Namu jsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAvTmGS & LOAN ASSIL
6245 S. Westem Avė., Chicago 36. 11)

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN?
4S59 So. Paulina St., Chicago 9,111., YArds 7-0145

CRANE SAVINGS VlOAN ASSN.

2 SV W S1 Chicago 32. III
DISTRICT SAVINGS 4 LOAN ASSN

3430 S. Halsted St., Chicago 8, III

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

ŪNIVERSirŠAVINGS & LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St., Chicago 8. 111.
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Adresas: 4003 So. Francisco Avė., Chieago 32, III. Tel. YA 7-8588

Seserijos Vadi jos veiklos apžvalga
čių vienetus kitose kolonijose, 
užmokėjo pati vyriausioji skau
tininke. Jeigu ne viena kita au
ka ir pelnas iš parengimų, būti
niausių išlaidų nebūtų galima pa

Liet. Sk. Seserijos vyriausioji 
skautininke ir visa vadija šį ru
denį baigė savo kadenciją. Nau
joji vyriausioji skautininke jau 
išrinkta ir greitu laiku perims
sav,o pareigas. Šia proga noriu Į dengti.
trumpai pažvelgti į Seserijos va-j Jš šios trumpos apžvalgos ma
dijos nueitą kelią ir atliktą dar-, tvti, kad padaryta šis tas rea-
bą. • | lauš. Tai atlikta dėka vadijos

. ........ narių tikrai gražaus sutarimo,
V tyriausios skautui nikes darbai

Vyriausioji skautininke O. Z.a- 
Hskienė pareigas perėmė 1954 
m. gegužės 30 d. ir išbuvo šiose 
pareigose net dvi kadencijas. Tą 
patį rudenį sudaryta ir naujoji 
vadija. Ji palaikė glaudžius ry
šius su visais L. S. S. organais, 
su skaučių tėvais, organizacijo
mis, laikraščių redakcijomis, su 
lietuviškomis institucijomis ir vi 
suomene. Aplankė daugelį mies
tų kuriuose yra skaučių viene
tai; dalyvavo eilėje skaučių,-tų 
stovyklų, minėjimų, visuomeni
niu subuvimu reprezentuodama 
Seseriją posėdžių ir pasitarimų 
skautiškos veiklos klausimais. 
Daug kartu kalbėjo per radiją 
skautiškomis temomis.

Vadija

Tam būdingesnių vadiios dar
bų reikia paminėti suruošimą tri
jų vadovių suvažiavimų ir są
skrydžių, dviejų stovyklų, eilės

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

tuvog skautiška uniforma apsi- —T. n. Nemira Stirnaitė, Aka | 
rengęs Kalėdų senelis. Jis išda- Į demikių Skaučių Draugovės Ade 
lino mažiesiems ir paaugliams laidėje skyriaus narė, baigė Ade 
visas atsivežtas dovanas. Po žai laidės universtiteto medicinos
dimų visi skautai ir svečiai bu
vo skaniai pavaišinti.

Už šios sėkmingos Kalėdų eg

fakultetą ir gavo medicinos dak
tarės laipsnį. Mielą sesę svei
kiname ir dž’aiiriamės, kad to

lutės surengimą padėka priklau- kiose sąlygose ji baigė augštąjį 
so Chicagos 'Skautams Remtiį mokslą.
Draugijai, o ypatingai jos nenu-
ilstantiems darbuotojams 
žiams ir Tumienei.

r.:sy
T

Bie-
8.

— “Mūsų Vyty j ” paske’btas 
geriausių šiais matais "Mūsų 
Vytyje’’ atspausdintų straipsnių 
ir nuotraukos konkursas baigia
si sausio 31 d. A. S. S. Valdy
bos paskirtą dovaną — 23 dol.

DAfTOOPlP £aus ^as ^on^urso dalyvis, ku- 
X I w c J į ris bus pasiūlęs visus išrinktuo

sius yeriausius straipsnius ir fo
tografiją. Neužmirškime ir visi 
dalyvaukime.

rūpestingumo, o ypatingai vy
riausios skautininkės Onos Zails- 
kienės pasišventimo. Joms pri
klauso visų sesių nuoširdi padė
ka. s-kė J.

KALĖDINIS “SK. AIDO” NR.

Štai skaitytojus pasiekė dvy
liktasis “Skautų Aido’’ šių me
tu numeris. Jo viršelį puošia šv. 
Kalėdų nuotaikos vaizdas, pieš
tas vyr. skltn. A. Muliolio, kuris 
šiuo metu yra JAV kariuome
nėje. Kaip ir visada daug nau
ju .originalių nuotraukų iš skau
tiškojo gyvenimo.

Senuosius metus palydėdama, 
“Sk. A.” redakcija pastebi:

“Stovime vėl Naujųjų Metų 
angoje, nepaprastų metų — ju- 
bilėjiniu mūsų tautai ir skauti- 
jai. Ir čia negalėsime praeiti ty
lomis, ‘skriausime’ skaitytojus, 
jieškančius gražesnių apsakymė
lių poilsio valandėlėms. Jaučia
me, kad turime labai šakotą

— Clevelando Neringos skau
čių tunto tėvų k-tas 1958 m. sau 
šio 4 d. lietuvių salėje rengia 
Kalėdų eglutę visiems Clevelan
do lietuviams vaikams. Bus įdo
mi programa. Visi mokyklinio 
amžiaus vaikai kviečiami daly
vauti šioje eglutėje.

— Clevelando Skautininkų Ra 
movės sueiga įvyko gruodžio 14 
d. Juškėnų bute. Joje ligšiolinis 
ramovės seniūnas vyr. sktn. 
Pr. Karalius skaitė pranešimą a- 
pie pastarųjų metų veiklą. Dėl 
naujų pareigų tiek Pilėnų tun
te, tiek L. S. S. v. s. Pr. Karalius 
pasitraukė iš seniūno . pareigų, 
kurias taip sklandžiai ėjo eilę 
metų. Nauju seniūnu išrinktas 
s. G. Juškėnas, 2896 Washington 
Blvd., Cleveland 18, Ohio. Su
eigos dalyviai sudėjo aukas skau 
tiškajam gerajam darbeliui. Da
lis pinigų 'bus siunčiama mūsų 
skautams Vokietijon, o kita — 
bus panaudota vietoje. Sueiga 
užbaigta prie dr. N. Juškėnie- 
nės paruoštos kavos puodelio, 
diskusijomis tautinės stovyklos 
bei kitais veiklos klausimais.

— Tėviškės vietininkijos Hart
forde vietininkas ps. Pranas Ber 
notas pasitraukė iš pareigų. Nau 
juoju vietininku paskirtas ps. 
Vyt. Zdancevičius, 92 Flatbush 
Avė., Hartford, Conn. Rajono 
vadeiva dėkoja buvusiam vieti
ninkui už įdėtą darbą ir linki ge
riausios sėkmės perimančiam.

— Waterburio Panerių vieti
ninkijos Povilo Lukšio skautų 
vyčių 'būrelis savo sueigoje 1957 
m. gruodžio 22 d. perrinko bū
relio vadovybę. Savo kadenciją 
baigė ir iš pareigų atsisakė v. s. 
Ant. Saulaitis, dvejus metus iš
buvęs būrelio vadu pavaduoto
jas vyr. skltn. V. Smolskis ir iž
dininkas J. Ščiuka. Sueigos da
lyviai i nauja vadovybę išrinko 
vyr. skltn. V. Smolskį, pavad. 
vyr. skltn. Amt. Saulaitį, Jr., ir 
ižd. M. Čerkų. Būrelio sueigos 
vyksta kartą per mėnesį. Šiuo 
metu jam priklauso 17 skautų 
vyčių ir vienas kandidatas, ku
rių dalis yra studentai.

— Atlanto rajono laužavedžių
kursai įvyks 1958 m. kovo 15 ir 
16 dienomis New Havene. Šie 
kursai yra skirti visiems skau
tams,-ėms. Kursų vedėju bus vi

, siems gerai pažįstamas laužave- 
dys s. Vilius Bražėnas.

į — Chicao'os Blti'os Jūros 
j tunto jūrų skautai dalyvavo vie- 
■ tos amerikiečių j" ros skautų už- 
siėmiuose — varžybose. Varžy- 

j bų objektas buvo morzės ir si- 
moforo signalizacija, rikiuotė ir 
mazgai. Mūsiškiai laimėjo pir
mąją vietą.

— Sukaktuviniai jūrų skauti- 
jos metai buvo apvainikuoti reik 
šmirtgais darbais. Jiems atžy
mėti puikiai praėjo sukaktuvinė 
jūrų skautų stovykla prie Cus- 
ter, Mich. O ir individualiai gra
žiai pasireikšta. Toronto Her
kaus Montės jūrų budžių vadas 
vyr. valtin. V. Valaitis ir jūrų 
sk. K. K. Vaidoto laivo vadas 
vyr. valt. R. Namikas nuburiavo 
daugiau 1,000 mylių JAV ir Ka
nados ežerais, upėmis ir kana
lais. Chicagos jūrų budys vyr. 
valt. V. Maceina ir M. Kukučio 
laivo įgulos narys vyr. valt. T. 
Markvaldas maža jole atliko ke
liones Michigano ežeru. Vokie
tijos rajono Baltijos laivo vadas 
valt. G. Baurąs ir nariai — vair. 
H. Rudaitis ir s. P. Vaitiekū
nas — dalyvavo auksinio jubil'ė- 
jaus džiamborėje Anglijoje.

Geriausias būdas susilaukti 
naudingiausių padarinių iš gin
čų — yra jų išvengti.

— D. Camegie

paskaitų ir pramogų. Paruošti skaitytojų bendruomenę. Am- 
skaučių vėliavų projektai, suda- J žius, išsilavinimas, požiūriai — 
rytos ir priimtos jaunesniųjų [ viskas skirtinga. Finansiniai iš-1

LINKSMŲ NAUJŲ
METŲ 

linkime visiems 

mūsų

Kostumeriams bei
Draugams 

ir Pažįstamiems!

REARICK BROTHERS HEATING 
& SUPPLY COMPANY

FURNACES -*0ILSAND gVBURNERS - BOILERS 

AIR CON^ITIONING EOUIPMEHT 
HEATING SUPPLIES

850 Washin.gton Streeą 
Gary, Indiana

PHONE TURNER 6-9203

.it* • ■ ‘>1

skaučių, oro ir jūros skaučių 
programos. Suruošti dviejų die
nų kursai jaunesniųjų skaučių 
vadovams. V. s. L. Čepienės su- 
°rgaųizuota vadovių mokykla, 
kurią korespimdenciniu būdu 
lanko 64 skautės. Pravesti kon
kursai, instruktuoti vienetai ir 
kt.

Tarptautinis skyrius

Įvairiomis progomis pasiųsti 
sveikinimai Lady O. Baden - Po- 
well, įvairioms skaučių vadovy
bėms Amerikoje, Europoje ir ki
tuose kontinentuose. Amerikos 
skaučių sąjungos pareigūnei 
Misa Rusk įteikta Seserijos do
vanėlė — medžio drožinėlis. Lie
tuvaitės skautės dalyvavo kelio
se svetimtaučių skaučių stovvk- 
lose; mūsų skautės iš Anglijos 
ir Vokietijos atstovavo Seseri
ją pasaulinėje skaučių stovyk
loje Anglijoje šiais metais. Sese
rijos atstovės dalyvavo eilėje eg 
zilinių tautų skaučių tarybos 
konferencijų. 1957 m. skyriaus 
vedėjos ps. J. Daužvardienės ir 
jos pavaduotojos v. s. dr. M. Bud 
rienės pastangomis tilpo ilgas 
straipsnig apie lietuves skautes 
“Chieago Daily Tribūne”. Vie
nas didžiausių skvriaus darbų bu 
vo reprezentacinio leidinio — “A 
Visit with Lithuanian Giri Guld
ės” — išleidimas, šis leidinėlis 
buvo išsiuntinėtas skautėms po 
platų pasaulį, Lietuvos atsto
vams bei konsulams, laikraščių 
redakcijoms, įtakingiems asme
nims, bibliotekoms, tarptauti
niams organams ir kt. Skyriaus 
vedėjos rūpesčiu Chicagos Moks 
lo ir Pramonės Muzėtuie akade
minės skautės suruošė tris tau
todailės parodas ir vaidinimą šv. 
Kalėdų proga.

Socialinis skyrius
Socialinis skyrius, vadovauja

mas v. s. K. Kodatienės, per 
spaudą ir aplinkraščius stengėsi 
skiepyti ir ugdyti skaučių šir
dyse prasmingą artimo meilę. Pi
nigais paremtos trys skaučių sto 
vykios Vokietijoje. Pasiųsti 46 
siuntiniai Vokietijon ligoniams, 
mokiniams ir skautams. Auko
mis paremta Vasario 16 irimna- 
zija, sanatorijų ligoniai ir kt.

Ūkinis skyrius

Seserijos finansinė padėtis nė
ra geriausia. Net kelionės išlai-

tekliai neleidžia padvigubinti 
puslapių skaičiaus, neleidžia ap
mokėti dailininkams, neleidžia 
mokėti honoraro rašytojams. Mė 
ginsime verstis, kaip ligšiol — 
eiti keliu, galvojant apie visų 
patenkinimą”. sks

“SUBATVAKARIS”
Sausio 25 d. Lietuvių auditori

joje, A. S. S. Chicagos skyrius 
ruošia “subatvakarj”. Visi skau
tai ir bičiuliai kviečiami atsilan
kyti.

LAPINU KLAJŪNŲ 
LAIKRAŠTĖLIS

“Lapinų Klajūnų Rimas Jr.” 
— tai Europoje išleistas 8 pusla
pių, rotatoriumi spausdintas La
pinų Klaiūnu skautų vyčių būre
lio laikraštėlis. Lapinai Klajū
nai — tai ne bet koks skautų vy
čių būrelis — tai .TAV kariuome
nėje po tris kontinentus išsimė
čiusio Bostono skautų vyčių bū
relio trečioji atžala.

Laikraštėlio įžangoje jie mums 
primena: “Taip mes budime čia, 
kad jūs brangieji galėtumėte bū
ti laisvi ir laimingi”. Čia skau
tai vyčiai aprašo įvairius JAV 
kareivio ir lietuvio skauto gyve
nimo momentus. Eilėmis ir pro
za informuoja apie būrelio na
rius ir jo veiklą. Yra kelios ka
rikatūros, sveikinimai visiems 
lietuviams skautams šv. Kalėdų 
ir Naujųjų Metų proga, talpina
mi visų būrelio narių adresai. Re 
daktorių vyr. skltn. Romualdą 
Bričkų ir visą būrelį su šiuo pir
muoju bandymu nuoširdžiai svei 
k įn ame. ‘ R.

CHICAGOS SKAUTŲ KALĖDŲ 
EGLUTE

Skautams remti draugijos 
ruošta Kalėdų eglutė įvyko gruo 
džio 22 d. Tėvų Jėzuitų Jaunimo 
centre. Pora šimtų skautų,-čių 
ir gražus būrys bei rėmėjų 
dalyvavo šiame parengime.

Programa pradėta skautams 
remti draugijos pirm. dr. Stp. 
Biežio. Šiai progai pritaikytą žo
delį tarė tėvas J. Vaišnys, SJ. 
Prie lietuviškais ornamentais pa 
puoštos eglutės atvykęs “magi- 
kas” parodė visą eilę pokštų, ku 
rie skautams labai patiko. Sktn. 
J. Bobinienė pravedė žaidimus ir 
ratelius, į kuriuos mielai įsitrau
kė visi skautai. Vos skautams

da8, padarytas aplankant skau- susėdus pailsėti, atvyko iš Lie-

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

3000 TAX LAW CHANGES 
The new tax law effects you 

We handle all tax problems 

Ruditing, Statements, Claims

VVILLIAMS TAX SERVICE
860 Broadway, Gary, Ind. Phone 3-6466

fleross from Sears Farm Store

Jr

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
linkiu visiems savo Lietuviams kostumeriams

RHOADES-CHARLTON 
AG E N CY
E. G. RIEK, Mngir.

846 Broadway, , Gary, Indiana

Phone TUmer 5-8421 Res. TUrner 3-0605

MOODY

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

C R A N E SAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1088

B. R. Pletkievricz, prez.; E. R. Pletkiewicz, nekr.lr advokatas
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame ir perkame 

valstybės bonus. Taupytulams patarnavimai nemokamai.
Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą tlandlen. Apdrausta Iki G 10,000

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; trefi. uidaryta. o Neit nuo 9 Iki vidurdienio

8TATYB4I 
IR NAMU 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokiu Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR
LUMBER CO

STASY8 LITWINAS. Pree.
3039 So. Halsted St.

TeL VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Priataty 
mą Teikiame Nemokamai.

Raštinė atklara kasdien noo 
* 8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro

Seštadienais iki 3 vai. vakaro

SPALVOTO VOKIŠKO KRISTALO 
Galima gauti pas —-

BALYS RADIO & TELEVISION SALES & SERVICE
2646 West 71st Street PRospect 8-5374

JONAS GRADINSKAS
J. G. TELEVISION CO. • 2612 W 47th Str. • KRtntier 6-1998 

RADIJAI, PATEFONAI, TELEVIZIJOS, HI FI
DOVANOMS

Radijai nuo $12.00, Patefonai nuo $15.00,
Televizijos nuo $95.00

• Duodame išsimokėtinai. Priimame senus. Taisome.
Lig Kalėdų atdara ir sekm. nuo 11 vai. lig 4 vai.

Jr 1

0įvi<len<^

MIDLAND
1 Sdvings and Loan^^ 

Association
aiRSUHD
M

f PC* *0 m{TU 
'•<U lIFTUVitNU 

KOLONIJŲ 
AUGIAUSIA I* 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

• f NDROVI

4038 Archer !»»•»• Tel la.T~471» 

AUGUSI M10UKAS Praakteram

ŠĮ PUIKŲ STALO SERVYZĄ 

SKIRIAME JUMS DOVANAI
r

ŠTAI, KAIP JOS GALITE JĮ ĮSIGYTI
Taupykite reguliariai per sekančius 4 mėnesius. Atidarykite taupymo sąskai
tą įdėdami $200.00 laike sausio mėnesio arba; .pridėkite tokią pat sumą į jau 
turimą taupymo sąskaitą ir gaukite NEMOKAMAI šį žavingą 4 dalių stalo 
servyzą. 1

Sutaupykite tokią pat sumą kiekvieną mėnesį per sekančius 4 mėnesius. 
Pabaigoje balandžio mėnesio jūs su pasididžiavimu gerėsitės pilnu 16 dalių 
puikiu stalo servyzu.

įsidėmėkite, kad šis pasiūlymas yra prieinamas kiekvienam taupytojui, 
kuris reguliariai taupo. $200.00 sumą nėra reikalo įnešti vienu kartu, ta su
ma gali būti paskirstyta, įvairiomis dalimis per ištisą mėnesį.

Saskaita turi parodyti, kad yra sutaupyta nemažiau po $200.00 kiekvieną 
mėnesį, kad galėtumėte gauti šią puikią dovaną. Nėra jokių kitų suvaržymų.

T/ousi Sėt *7oeCeuf

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

AUKŠČIAUSIUS
DIVIDENDUS

už reguliares taumnenas 
pradedant 1958 m. sausio 
1 diena ir dar aukštesnis 
dividendas už nustatyto 
termino taupmenas.

1447 SO. 49»h COURT 
CICERO 50, ILL. 

Phone; TOwnhall 3-8131

i
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MŪSŲ KOLONTJOSF

New York. N. Y. tos ligoninėje; pirmiau buvo 
"head surgical nurse”, dabar pa 
kelta j tos didelės ligoninės "su- 
perior of nurses”. Sūnus Edvar
das yra baigęs Illinois universi
tetą, atliko karinę tarnybą ir į-

Inžinieriai ir arehtiektai 
New YoHte

Gruodžio 14 d. skyriaus narių
susirinkime vėl išklausyta labai . .
įdomi dipl. rtat. inž. Jurgio Va- ‘•tojo rdeamam mokslo pubdim-
laičio paskaita "Kabantieii sto- mu' > An" Arbor
gai". Jaunas ir gabus inž. J. Va- ikto un.vers,tetobuvo |.akvies-
laitis baigė Vytauto Didžiojo U- ud'r4htl ' ’ ^rl,can
■niverstito statybos fakultetą Į World A'™ays System •. Kol pa 
Kaune 1944 m., darbavosi sta- slruM<‘ ,al t*™bai. užtruko 
tybos bendrovėje H. Bella Vie- Pusantrų metu. Dabar yra "Sa
noje 1944 - 1945 m., statybos les Mfnager Pan-American Air- 
bendrovėje "Unitas" Stuttgarte wa-vs Cmtmnati, Ohio. Edvar-
1945 - 1949 m., Farkas and Ba-, <•»» 5™ vlsal Jaunaa ““f“. bet 

kompanija juo labai patenkintaron inžinerinėje įstaigoj 1949 —
1950 m., o nuo 1950 m., jau aš
tuntus metus, kaip sumanus 
konstruktorius, dirba plačiai 
JAV ir užsieniuose žinomoje 
konstrukcijų bendrovėje Seve- 
rud - Elstad - Krueger New Yor- 
ke. Pats šios firmos vadovas 
Severud yra pasižymėjęs visai 
naujomis ir labai originaliomis 
statybos konstrukcijų idėjomis 
ir ypatingai yra žinomas, kaip 
specialistas ir entuziastas kaban 
čių stogų konstrukcijų srityje.

Inž. J. Valaitis pagrindinių 
formulių pagalba, principiniais 
konstrukcijų brėžiniais ir šviesi
mais paveikslais pavaizdavo įvai 
riausias kabančių stogų konst
rukcijas, pradedant pirmųjų am
žiu žmogaus primityviomis, jau Waukegan> IIL Be to jo pasta. 
inžinierių suprojektuotomis ir į-, tyU daugelig gražių rezidencijų, 
vykdytomis, baigiant šių dienų !biznio namų Jis i§ šiandien gą. 
moderniškiausiomis, o ypatingai, žiningaj tarnauja lietuviams, Chi 
šios firmos suprojektuotomis ir g lietuvių ,gerbiamas bet ko 
vykdomomis konstrukcijomis. | mažiausiai afįšuojamas. Bet jo 

Dėl šių statybų įvairumo ir į-! darbai ir gražūs pastatai yra gy

MILIONIERIAUS JUNGTUVES

Milionierius Cleveland gyventojas Cyrus Eaton, 74 m. am
žiaus, gruodžio 20 d. vedė Anne Kinder 35 m. amžiaus. Jau
noji yra paliesta polio ligos ir važiuoja ratukais. (INS)

CLASSIFIED 8C HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTKD FEMALE

domumo, o taip pat plačios šios 
temos apimties bei klausytojų

Architektas Matas Žaldoikas 
yra labai kuklus asmuo. Jis 
daug pasidarbavo Amerikos lie
tuviams, vadovavo organizaci
joms (Federacijai, Tautos Fon
dui ir kt.) ir dosniai aukojo Lie-| 
tuvos bei labdarybės reikalams. 
Kai buvo kuriami mūsų vienuo
lynai ir kongregacijos jis statė 
joms pastatus; kaikada, kaip jis 
pasakoja, atlyginimo gavo be
veik tiek kiek kainavo popie
rius, ant kurio braižė planus ... 
Jo yra pastatyta ir suplanuotai 
Šv. Kazimiero vienuolyno namai

Gavo pilietybę PAJIEŠKOJIMAJ

U kamb., 3 mleg., garniam. *13,700 
lt kamb. mūr., 3 niirg. gar. >15.300 
3 kainb., mūrinis uaujas. MIK,500.

pu I kainb., mūr., dld. sk. >33,000. 
turime ir daugiau namų uaslrinkiinui
S.A. AGLINSKAS Real Estate
M 39 W. 69 St. Hiį 4-6292

AUTI NABISCO
ii kainb. 10 metų mūr. namas, šil

dymas alyva. Dvigubi alium. langai 
ir durys. 2 karų garažas. $22,500. A. 
Katilius.

2x4 IR »AR 1 BUTAS 
NEĮRENGTAS

Nuomos už 2 butu $200 j mėn. 
Karstu vandenlu-alyvos Šildymas. 32 

; pūdų sklypas. Vaisiniai medžiai. Ne
toli Marų. Pk. $21,000. A. Sirutis.

30 AKRŲ MIŠKO PRIE EŽERO
Gražus 7 kainb, (5 miegamųjų) 

mūro namas. Rūsys. Dvigubas mūro 
garažas. Prie US 6 kelio, apie 140 
mylių Į Rytus nuo Čikagos. $17,000. 
A. Rėklaitis.

P. LEONAS
REAl> ESTATE 

2735 West 71st Street
Visi telefonai: WAlbrook 5-6015

mūr. 3 bt. kraut. c. S. gar. — 23,400
mūr. 3 .bt. Išdek. e. š. gar. — 24,500iimmI. 2 bt. c. š. gar. g. stovy — tft.too DARBUI raštinėje. Turi būti tvar-
mfir. « kb. naujas, lld. lot. — pigiai. kinga, patikima. Nuolatinis darbas
fra pigių Ir pelningų namų sąrašas dįenOmis.

Reikalinga moteris VALYMO

z-4 u • i- -i • • jcoa1 Jieškomi TITAS KLIMATTIS, s.Gabriele Rockiene, gyv. 1530 Juliaus, ir ALBINA ŠABLEVI-
So. 49 Avė., gavo šio krašto pi-1 CIENE - KLIMAITYTE, anksčiau 

1 gyv. Brooklyne. Jieško brolis išlietybę. Pilietybė taip pat buvo 
suteikta ir Aldonai Bendikaitei, 
gyv. 1333 So. 48 Ct.

Illinois un-to studentai

Lietuvos. Prašomi atsiliepti arba 
žinantieji apie juos pranešti šiuo 
adresu: Marija Ulinskaitė, 83 Ber- 
nard St., Rochester 21, New York.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

BRIGHTON PARKE
2-jų augštų mūr. 3-jų butų — 

7—4—3 k. Nauja gazu radijatoriais 
šild. syatema. 2 mašinų gar. Su 75 
pėdų sklypu. Tik $28,000.

MARŲl’ETTE PARKE

A. BUDRECKAS, Realty
4081 Archer Avė.. LA 3-3384— —-----------------------------------

MARQUETTE PARKE:
Mūr. bung. 6 kamb. arti parko, 

centr. gazu šildym. .reikia ‘parduoti 
šių savaitę.

BRIGHTON PARKE:
Mūr. 2 po 4. centr. šildymas, arti 

susisiekimo. Nebrangus.
GAGE PARKE:

Mūr. 5 butai, po 4 kamb. centr. 
šildymas. gražiai atrodo 16 lauko, 
modern. Įrengti butai. Oeros paja
mos.

Turime visokio dydžio namų Ir 
Įvair. biznių. Parūpiname paskolas 
lengv. sųlyg.

ŠIMAITIS REALTY.
2737 W.43rdSt„CL 4-2390

MARQUETTE PARKE, 2 mūriniai 
namai po 2 augštu. I-as namas 2 bu
tai po 6 kamb. ir 2-as namas 2 bu
tai po 5 kamb. Prie abiejų namų 
2 autom, garažai. Namai gerame 
stovyje. Reikalinga pamatyti, kad 
galėtumėt įvertinti.

Marųuette Parke 5 kamb. mūrinis 
bungalow. Centralinis šildymas ap
kūrenamas alyva. Virtuvė išklota

2524 S. Blue Island Avė.

(ANUOMUOJAMA — FOR RENI

NAMŲ SAVININKAII
I a piniukaujaiia butų išnuomav, 

uiai. Patarnavimas veltui Turim* 
laukiančiųjų surašą

VARPAS Real EstaU 
5016 So. Westcrn. PRoapct-t 8-2234

Išnuom. 5 k. butas 1-nio augšte, 
naujai dekoruotas. Suaugusiems. 
Kreiptis 3-me augšte iš kiemo:

2514 W. 45 Plaee

MISCELLANEOUS

2-jų augštų mūr. 2 po 5 k. Alyvos plytelėmis (Tile kitchen). 2 autom.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ii atliek* 
visus skardos darbus.
1546 S. 49th Court, Cicero
TeL OLympic 6-0775 nuo 8 vaL 

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

OLympic 2-6752

karšto vand. šiluma. 2 mašinų mūr. 
garažas. Kilimai. Arti mokyklos ir 
baž. $28,400.

garažas. Pilna kaina tik $16,500. 
įmokėti reikia nedaug.

Mūrinis 4 kambarių — expandable. 
6 metų senumo. Virtuvė ir vonia Iš
klotos koklinėmis plytelėmis. 2 au
tomobilių garažas su Įvaižavimu Iš 
šono. Namas atrodo visai kaip nau
jas. Įnešti tik $4,000.

6 kamb. namas, 1 Vt vonios. Pasta
tytas ant didelio sklypo. Automatinis 
karštu vandeniu apšildymas. Arti ge
ro susisiekimo. Įnešti tik $3,000.

Turime ir kitų namų pardavimui, 
taip pat ir prekybinių namų.

Jei norite parduoti savo namą, mes 
jums mielai patarnausime; turime 
klijentų, norinčių pirkti. Prašome 
kreiptis Į m ūbu raštinę —

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.
Telef. LUdlovv 5-5900

GRAŽUS mūrinis namas, “bay 
front”. 3 butuai. Arti 27th ir 
Drake Avė. 4-4-4 kamb. Gazu ap- 
šild. Garažas. Visas namas gera
me stovy. Kaina $20,900, arba duo 
kitę pasiūlymą. SVOBODA 3739 
W. 26th St. LAvvndale 1-7038.

Vladas Glinskis, sūn. Jono, gyv. 
Lietuvoje, Panevėžio rajone, Vy- 
burių km., (paštas Gustonių) jieš
ko savo brolių: 1) ALEKSAND-

GAGE PARKE
GražuB 5 kamb. mūr. bungalow su 

3 kamb. butu rūsy. Nauja šilumos 
. i sistema, gazu. Apsauga nuo potvy-

RO GLINSKIO, S. Jono, prieš ka- , nių. Garažas su “overhead doors”. 
rą gyv. Chicagoje. 2) LIONGINO $20,900.
GLINSKIO, s. Jono, prieš karą g. Į PASITEIRAUKITE mūsų namų 
Ochron mieste. Rašyti Vladui Glin į įsitikinsite gerais pirkiniais
akiui arba kreiptis j: Pete Skud-
žiūnas, 5816 S. Sacramento Avė.,

Didokas būrys cicieriečių lie- 
ir koplyčia, Tėvų Marijonų semi-1 tuvįų studijuoja Illinois universi 
narija ir koplyčia, Šv. Šeimos vi-, tete Urbanoje. štai jų eilė: Rai
la, Šv. Kryžiaus ligoninė, kele- j| munda Rartuškienė, Teresė 
tas bažnyčių, o vėliausioji, rodos, |lausRaitė) Mišaus-
^V.°, VJ-BalT^ar^ej!US,baŽnyfia' kas- Raimundas Palčiauskas, To 

mas Remeikis, Vytautas Rūbas 
ir Kęstutis Vaičius.

Atvyks Kalėdų senelis
Cicero parapinės mokyklos tė

vų komitetas sausio 4 d. 7 vai. 
va'k. ruošia vakarą jaunimui su 
Kalėdų seneliu. Čia bus suvai
dintas vaizdelis “Miško įgyvento- 
jų nuotykiai”, kurį režisuoja 
J. Balutis. Muzikinę dalį tvar 
ko J. Kreivėnas.

vi jo paminklai. Susirinkę sve
čiai palinkėjo Žaldokams ilgiau-

susidomėjimo, šios konstrukci- šių metų ir geros sveikatos nau
jos bus aiškinamos ir demonst
ruojamos ateinančiame skyriaus
narių susirinkime kito jauno 
dipl. inž. Jono Vilgalio, statybos 
mokslus ėjusio V. D. Un-te 1940 
— 1942 m., baigusio Technische 
Hochschule Muenchene 1949 m. 
ir taip pat dirbančio kontstruk- 
totiaus darbą jau minėtoje išra
dingoje New Yorko firmoje.

Jau 1957 m. lapkričio 2 d. na
rių susirinkime išrinktoji komi
sija iš inžinierių A. Bioševo, S. 
Biručio, Jr., S. Bobelio ir I. Ga- 
siliūno pateikė kruopščiai pa
ruoštą projektą dėl ateityje nu
matomo surengti pirmojo inži
nierių ir architektų baliaus New 
Yorke. Šiame susirinkime jiems 
talkininkauti pasižadėjo inžinie-i 
riai J. A. Bilėnas ir J. Vilgalis. 
Apie įdomią baliaus programą, 
laiką ir vietą bus paskelbta vė
liau. K. K.

joje rezidencijoje.

Wnt©rbiirv. Cona

Chicago 2S, III.

Jieškomi 1) ELZE NAUSEDIE- 
NE, 2) ZIGMAS PALILIŪNAS, 3) 
DAKTARAS MEKIS. Prašomi at- 
silieptii arba apie juos pranešt 
šiuo adresu: Antanas Giniotis,
8714 S. Winchester Avė., Chicago 
20, Illinois.

STASYS KATINAS, kilęs iš U- 
tenos apskr., Kuktiškių valse., Pa- 
vižinčio km. yra. jieškomas jo mo
tinos gyvenančios Lietuvoje. Atsi-

, liepti: M. Sodūnas, 1021 S. Main, 
E. S. Rockford, III.

Chicagoje
Architektą Matą Žaldoką 

pagerbiant
Gruodžio 22 d. arch. Mato ir 

Aleksandros Žaldokų naujoje re
zidencijoje, 3359 N. Rutherford 
Avė., įvyko pobūvis. Susirinko 
senieji draugai ir giminaičiai 
“apšildymui” naujų namų, kurie 
įrengti dideliu skoniu ir elegan
cija. Tarp svečių buvo dr. An
tanas Brazis iš Auroros (tai Žal- 
dokienės seserietis, kuris po tur
tingų šeimininkės vaišių patiekė 
staigmeną — obuolių sūrį deser
tui, jo mamytės atsiųstą kartu 
su kitomis dovanomis iš tėvy
nės). Malonu buvo viešėti pas 
Žaldiokus. Tai rinktinė šeima, iš 
auginusi ir išmokslinusi dukterį 
ir sūnų. Felicija Žaldokait’ė yra 
slaugė ir darbuojasi Šv. Elzbie-

šaunios Užgavėnės
Pastarajame Lietuvių Fronto 

Bičiulių susirinkime buvo nutar
ta 1958 m. rengti visai lietuviš
kai visuomenei šaunų Užgavėnių 
pobūvį. Kaip kiekvienas LFB 
rengiamas pobūvis, taip ir šis 
užgavėninis, pasižymės puošnu 
mu, jaukumu ir linksmumu. Po 
būvis bus vasario 15 d. (šešta 
dienį) vakare Šv. Juozapo mo
kyklos didžiojoje salėje (John 
Str.).

Nuotaikingą meninę vakaro 
programos dali atliks nepakeičia 
mas tos srities specialistas, pub 
likos mėgstamasis aktorius Vi
talis Žukauskas iš New Yorko. 
Šokiams gros jaunimo ir vyres
niųjų pamiltas R. Butrimo or
kestras iš New Yorko o svečiai 
galės pasistiprinti ir atsigaivinti 
turtingame 'bufete.

Švari ir erdvi šokių salė, gera 
muzika ir linksma meninė dalis 
pavers šį pobūvį gražiu pragied
ruliu mūsų kasdieninio gyveni
mo pilkumoje. Todėl vyresnieji 
ir jaunimas — smigtų, lytų ar 
saulutė žeme ritinėtųsi — visi 
vyksta — pėsti, ratais ar rogė
mis — į didįjį užgavėninį klaum- 
pių sunešimą Waterburyje.

Šo.K. fi-jas

Cicero, III.
Apdovanotos už ištikimybę
Marija Umbras, gyv. 1615 So. 

50 Avė., ir Kotryna Grigalevi- 
čienė, gyv. 1305 So. 51 Str., Lo- 
retto ligoninės tarnautojos, bu
vo apdovanotos už ištikimą tar
nybą. Pirmoji ligoninėje dirba 
15 m., antroji 5 metus.

BUS JUNGTUVES

Aktorė Mansfield ir buvęs pasaulio gražuolis Mickey Ilar- 
gitay rengiasi susituokti sausio 15 d. Palos Verties,

VARPAS
Real Estate — Insurance — Rentals 

Not&ry Public 
5916 So. VVestem Avė. 

FRosp. 8-2234
O<><H>CK><XXW^-O-O-CK><XXXX)-O<><XXX>

UTET APDRAUBO8 AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos Automobi 

llų finansavimas Notarlatas Valsty 
Ms Tjaivirtlnos kainos

Prieš darydami apdraudos kitur 
pasiteiraukite pas mus

JONAS KIRVAITIS
____ \VAJbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
>108 S. Ashland Avė.. Chicago 36. III

Pirkite Savo Apylinkėje Su Pasitikėjimu!
CICERO- B E R W Y N
Kalėdoms pirkite pas jūsų apy

linkės prekybininkus, kurie turi pui
kų pasirinkimą naujausių prekių už 
kainas kurias visi išsigali. Prekes ir 
patarnavimas, kurie čia siūlomi jūsų 
prekybininku yra Garantuotai keros 
kokybės ir klijentai bus patenkinti.

Prieš pirkdami ar parduodami na
mus, biznius, sklypus ar ūkius 

atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-ENSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 W. 51 St. WAlbrook 5-5030 
PRospect 8-3579 (vak. ir sekm.)

Mūr. 3 a., 7—7—6 k. šild. pečiais.
$17,000.

Kampinis mūr. namas ir krautuvū. 
Gerai einantis biznis Brighton Park 
centre. Prie kraut. 4 k. butas.
Mūr 2 a. po 6 k cent. Šilu., sklyp. 
31 pėdų, garažas. $28.000

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
Tol. CLiiffside 4-7450?

Res. YArils 7-2046

šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, Jū
sų laukia greitas Ir teisingas patar 
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 50tb St. Tel. PRospect P-54R4

BUILDING & REMODELING

ĮSIGYKITE DABAR

n.iiiiiiuiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»iHiiiiiiiHiiiuiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje, 
Atsakymą rasite J. Budzeikos 

knygutėje.

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

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpubUc 7-9400

iNauji namai, garažai, įvairūs pataisy- 
[mo, pertvarkymo (remodeling) darbai

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOB

6036 So. Maplewoo<l Av., Chicago 
[Tel. HE 4-7482 arba CL 4-7450 {

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOB

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak.: VI 7-4229 

Namų tel. Klshop 7-3340 
2787 West 43rd Street

Namų statyba, Įvairūs pataisymai 
Ir pardavimas. Jei norite pirklį ar 
užsisakyti namų, kuris būtų gerai iš 
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 9-5531

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515 
N oi to n, Willow Springs, III.

BEAtRTYJHGPS_ '

CAROLINE’S BEAUTY SHOP 
6540 W. Cermak Rd., Bcrwyn.

A Lithuanian Shop. Permanent VVaving, 1 
Hair Styling, Coloring & Trimming.

Opcn Tuesday, Thurs. & Friday 
until 9 P. M.

Gali Mrs. Mickus — GU 4-3218 
For Appointment.

__ __ ~PRUG~STORES~~^

ROTHE’S DRUG STORE 
1900 So. Cicero Avė.

Lithuaniap Prcscription SpccialisU 
Gali in or hav<; your I)r. rali for 

immediatc Service. Also a coinplete 
Line of Baby needs & cosinctics for 

your Xinas Gifts.
OLympic 2-7592

HARDWARE STORES MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

BERECKIS HARDVVARE & PAINT 
STORE

4912 H. 14(h St., Cicero
A compli tc Line of Hard-VVare & 

Plumbing Supplies — Toys. Comc in 
now for all your Xnias loys & Gift Items 

TOwnhall 3-2216

_____RESTAURANTS

TINTORI’S INN 
5008 VV. 16th St.

Newly ri inodi bd. Scrviug choice steaks 
and lobster lail. Our specialty is 

Italian foods.
OLympic 2-2748

AUTOMOB1LKS

DVORAK BUICK CO.
5312 W. Cermak Rd., Cicero

Over 30 ycars in Business in the šame 
location. See the many fine Uscd Cars

being traded on the 1958 Buick.
Ask for Ed. Vengianskas.

APPABEl"
CANT GET OUT TO SHOP? 

t’all Loulae Campbell at TOwnliall
3-6215 and iet us do your shopping 
at our store. The most discriminatlng 
taste in Ladies Apparel, Ltngeric, 
Jewelery, Hose, Gloves & Gifts. No 
extra charge.

THE SHADOW BOX 
2230 8o. Central Avė,

PIZZKRIA~

MARY LOV'S PIZZA
2345 So. Laramie Avė. Cicero

PIZZA HPECIALISTS
Italian Snusage, Beef SandwichP8, 

Hpaghettl, Kavioli, Chlcken, Shrinips, 
und Hteaks. Eree delivery.

Call <>E 6-0257

gar Service

CAB SERVICE 
MORTA N CAB (X).

5331 W. Cermak Rd , Cicero
24 Hour Service

Kada. vyksite j arba iš Cicero n r 
Chicaaos vakarų priemiesčius, šaukit

A. MORT A N 
OLympic 2-16OH

_______ G L A S

A. A. AUTO GLA9S CO.
5121 W. Cermak Rd., Cicero

Beautiful Mirrors for your Xmas Gifts. 
lable lops, Drcsser Tops & Desk Tops 

inade to brdrr.
Comc in or call

TOunhall 3-5307

Kaina 40 centų 
Ją galite gauti
“D R A U G E”

4545 W. 63 St, Chicago 29, BĮ.
iiiiiiiiiiinimiiiiiifnHflnnniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiniiifiiiiiiiiiiiiiinm

Naujasis Testamentas-
Sventas Raštas

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida. Iš
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte. 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

“DRAUGAS" 4545 W. 63rd St.. 
CHICAGO 29. ILL

KAS JIEŠKO GERŲ" NAMŲ 
ar nori greit parduoti prašome 
pranešti telefonu arba atvykti pas 
K. Volodkevičių

K. VALDIS REAL ESTATE
2655 W. 69th St.

PR 8-6040 arba RE 7-8534
Visai naujas 6 kambarių mūrinis 

namas, moderniškai įrengtas, 3 dideli 
miegamieji. 30 pėdų sklypas, arti 
naujos Draugo redakcijos. $18,000.

7 kambarių apkaltas medinis, rei
kalingas išdekoruoti. Centrinis šildy
mas. modern. vonia, alum. langai. 2 
auto garažas, netoli 63-čios j vak. 
nuo Kedzle. Tuoj galima užimti. 
$14,800.

GcriaiiHia vieta lietuviškam bizniui. 
Maisto parduotuvė gražiame name, 
tinka didelei mėsos prekybai. Nauji 
įrengimai kainuotų $12,000. Dėl ligos 
parduoda už $4,900.

K. VALDIS REAL ESTATE
2655 W. 69th St.

PR 8-6046 arba RE 7-8534

CLEANERS

BRIGIIT CLEANERS
Palyginkite mūsų dalbų, su kitais liž 

bet kokių kainų

4901 W. I4th St.—1601 S. 75th Ct.
5744 H. Cermak Rd.

2134 W. 61st Avė. — Cicero, III.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Kiškučio Vardinės
STASYS DŽIUGAS

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

Užsakymus kartu su pinigais 
siųskite

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29. III.
iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim'

MARQUETTE PARKE:
6 didelių kamb., 2-jų augštų, ge

ros statybos rezidencija. 1 vonios. 
Alyva apšild., 30x125 pėdų sklypas. 
Netoli kampo. Tinkama visiems.

Kreiptis —
6753 S. Kockuell St.

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 Wesl Ilsi Street

BUILDING OONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Telef. — HEmlock 4-5881

APPLIANCES

PAUl SMERSTIK
Modern Merelian<llsing Co.

5531 W. Uermuk lld., t'lcero
Everythlng in Hlectrical Appliances 
for your X-nuts Needs nt Wholesale 
priccH. ,
Blsliop 2-1170 or OLympic 2-2071

«iiiiiiiiiiiiiirfTiiiitiiiiiiinmrii(iifniiimiiiniiiniiiiiiim<iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiniiimiiimiiitiiiiniP

Skelbtis "DRAUGE” aimimoka. 
neg jis vra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų kai- 

vra prienama visiems.

Skelbkitės 'Braune
IIIIHIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlIltlilIlttlIlIlIlIlIlHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilIlHHIIHIIIIIIIIIlllllllilIHIltlII

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 
nes jis vra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimu kai- 
yra prienama visiems.
eilllllUlliliilltUllUUIIUIIllllUlilUIIIIUUIUUIIUIllUi>l|l"lll8IIIIIIUllillllllll»i>IIIUIUUIUllirHUi<M

HELP WANTED — FEMALE

PERMANENT POSITIONS!
EKCELLENT STARTING SALARY FOR

MEDICAL LAB. TECHNICIANS
Start At»$S25 Per Montih Plūs Extra Pay For Calls. Eam As 

High As $400 Per Month.
ALSO NEED AT ONCE!

REGISTERED NURSES
Start At $260 Per Month. 40 Hour Week, Excellent Opportunity. 

Low Cost IJving Ezpenses In This Area.

LEVERING HOSPITAL
HAHNIBAL, MISSOURI

----------- ■ V

Perskaitę dien. “hrau^ ’, duokite jį kitiems.
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ŠACHMATŲ ŽINIOS
*********XXXXXXXXX*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

— Dailus, Texas įvykusį tarp- laimėjo prieš Feuersteiną ir bai- 
tautinį turnyrą laimėjo jugosla- ?ė lygiomis su Seidmanu. Rė
vas Gligorič ir JAV didmeisteris shevskis įveikė Denkerį. Bis- 
S. Reshevsky, abu surinkę po guier's sudorojo Lombardy.
8>/, :5’/2 taškų, danas Larsen ir _ Laimingų Naujų Metų lin- 
vengras Szabo — po 7’^>, kana- kime visiems mūsų skyriaus 
dietis Yanofsky — 7, islandas skaitytojams. Kazys Merkis 
Olafson — 6'-Į, argentinietis
Naidorf — 5*/> ir Larry Evans --------------
(JAV). Gli^orič ir Reshevskis Philadelphia, Pa. 
laimėjo po $1,500 dovanų. !

nės organizacijos kolūkiečius ne pilti grūdai yra nešvarūs. Jų va-i

Nauju Metu sutikimas
vvkdant seniau pradėta tra

dicija ir šiemet Nauju Metų su
tikima rengia B°ndrnomenės 
Balsas šv Andriejaus parapijos 
salėje. Stalai užsakomi pas Ben
druomenės Balso redakcinio ko
lektyvo narius.
Lituanistinės mokyklos vakaras

šeštadienio lituanistinė mo
kykla, dėka energingo tėvų ko
miteto, nenuilstančios mokyklos 
vedėjos ir nuolatinės Šv. Kazi
miero parapijos klebono prel. Ig
no Valančiūno globos, sėkmin
gai veikia ir kasmet pasirodo su 
kultūriniais parengimais, kurių 
programą atlieka jaunieji meni
ninkai.

Ir šiemet gruodžio 28 d. Šv.

— North Central pirmenybėse
Milwaukėje pirmais vietą pasi
dalino buv. Paryžiaus meisteris 
Stephan Popel ir aštuoniolikjne- 
tis latvis Ivars Kaime (Philadel- 
phijos meisteris), abu surinkę 
po 6:1 taškų. Dalyvavo 94 žai
dėjai, jų skaičiuje daug JAV įžy
mybių. Kaime sudorojo naująją 
Amerikos žvaigždę Bobby Fi- 
scher. III — V vietas užėmė D.
Byrne, A. Szedleczek ir C. Bras- 
ket — po 5 VĮ taško. Po jų seka 
Bobby Fischer, mūsų Povilas 
Tautvaiša ir kiti su 5 taškais.
Tautvaiša, sužaidė lygiomis su 
D. Byrne, labai geroje partijoje, 
lygiomis dar su M. Rohlandu, 
bet’ nemalonus pralaimėjimas 
prieš Meifertą, kai į rungtynes
su juo buvo pavėluota 40 min. „ . . .. , . . ,
Kitus keturis varžovus Tautvai- Kazimiero parapijos salėje įvyks 
ša nesunkiai įveikė, šiose pirme- l°S mokyklos vakaras su plačia, 
nybėse labai gerai pasirodė A. ldomia lr *vaina P^ma.

KANDŽIOJASI

Aktorė Mary Castle žiūri pik
tai policijoj į fotografą ir turbūt 
jį nori įkąsti, kaip ji bandė įkąs
ti dviem policininkam, sulaikiu- 
siem ją už važiavimą įsikaušus.

(INS)

aprūpina gumine avalyne ir ži
bintais. Rūpesčių sukeliąs ir 
Klaipėdos mėsos kombinatas, ku panaudoti pašarui.
ris esąs nepajėgus priimti visas ------------- -
kolūkių pristatomas kiaules. O • Ima domėtis užsienio lietu- 
ateinančiais metais pristatomų vių literatūra. Anksčiau Lietu- 
kiaulių skaičius būsiąs dar di- j vos sovietinė spauda nė žodeliu 
dėsnis. neužsimindavo užsienyje išėjusių

Lithuanian dietionary
darbuotojams nusiskundė, kad Angliškai lietuviškas Lietuviš-
“daug kur kuliama labai lėtai ir jyd angliškas žodynas Parašytas
pamirštamas seklų fondų suda- pal Kietais virbeliais. Kaina $4.50.
rymas”. Kaikuriuose kolūkiuose „ ,J ... Gaunama “Drauge”, 4545 W. 63rdesą iškulta vos trečdalis viso 8L Chicago 29. UI.
derliaus. Dėl ko kolūkiai delsia gcarre g
kūlimą, Vilniaus radijas nepa--------  -------
sakė. “Nemaža Tauragės, Kre- [ ....v|j|p
tingos ir kitų rajonų kolūkių su- 'KltlIvMR .

lyti niekas neskuba”. Kolūkte- 
čiai įspėjami veislinių grūdų ue-

lietuvių literatūros leidinių. Pas 
taruoju metu toje spaudoje jau 
minimas viehas kitas toks leidi
nys, žinoma, vertinant iš “socia
listinio realizmo” taško.

Gamta yra Dievo menas .
— Dantė.

Auklėjimas yra sielos duona.
—Mazzini

A. t A.

DR. ANTANUI ALEKNUI mirus,

jo liūdinčiai šeimai užuojautą reiškia ir kar- 
liūdi

Augusta ir Vadovas šauliai

Zujus, surinkęs 4% taško, Jan
kauskas — 4, Kazys Jakštas — 
3 VĮ ir V. Karpuška — 3 taškus.

— Povilas Vaitonis, Kanados 
meisteris, žaisdamas už Toronto 
Vytį, įveikė buv. Vengrijos meis 
terj G. Fusterį. Kitose rungty
nėse, žaisdamas už Hamiltono 
OC, laimėjo prieš Zwetschgen- 
baumą iš Brantfordo. Vaitonis 
žaidė simultaną su Toronto 
YMCA žaidėjais. Laimėjo 22, 
pralaimėjo 3 partijas ir vieną su 
žaidė lygiomis.

Praeityje į šios mokyklos pa
rengimus visuomenė gausiai at
silankydavo ir visada grįždavo 
maloniai nuteikta mūsų mažųjų 
aktorių.

Reikia manyti, kad ir į šį pa
rengimą sugužės visi, ne tik pat
riotinės pareigos skatinami rem
ti lituanistinę mokyklą, bet ir ! 
pasidžiaugti jaunatviškai skaid
ria ir įvairia jaunųjų programa.!

Mokykla, mokytojai ir tėvų 
komitetas nuoširdžiai laukia lie-

OKUP. LIETUVOJ
• Vieton mėnesinių uždarbių 

atlyginimas “pagal atliktą dar
bą”. Taip esą mokama kaikurio- 
se Klaipėdos rajono kiaulių fer
mose. Kitaip tariant, jau ir kol
ūkiuose bandoma įvesti akordinį 
darbą. Vilniaus radijas lapkri
čio 24 d. pranešė, kad “materia
linis paskatinimas sužadino kiau 
lių augintojų kūrybinę iniciaty
vą”. Jie pradėję geriau dirbti, 
geriau rūpintis kiaulių šėrimu, 
jų priežiūra. Iš to pranešimo dar 
buvo matyti, kad kaikuriuose 
kolūkiuose tebetrūksta kiaulėms 
pastatų, dalis jų pavietota lau
ko stovyklose. Be to, prekybi-

t

A. f A.

DR. ANTANUI ALEKNAI 
staiga ir netikėtai mirus,, jo žmonai ir su- 

nums reiškia giliausią užuojautą

Genovaitė ir Algirdas Maciūnai

» A. t A.

DR. ANTANUI ALEKNAI 
staigiai ir netikėtai mirus, jo žmonai ir sū
nums reiškia giliausią užuojautą

STANISLOVAS LUKOŠIUS IR ŠEIMA

j

HN F. EUDEI
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

IS

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

L1ŪDĖS1O VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Westen» Avė. Air Condltloned koplyčia 
REpublio 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tiems, kuris gyvena kitose miesto dalyse; (ausims , 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

I tuviškos visuomenės atsilanky- 
— Toronto Vytis lygos rung-!mo A. G.

tynlėse laimėjo prieš vengrus ““———
51/2Žaidė Vaitonis, Matu
sevičius, Stepaitis, Paškauskas,
Sirutis ir Tarvydas. Matusevi
čius baigė lygiomis, kiti — lai
mėjo. Vyčio B komanda laimė
jo prieš estus 4:2. Taškus pel
nė Tarvydas — VĮ, Ramanaus
kas — Va, Šaltmiras — 0, Sini- 
ka — 0, Ciplijauskas — 1 ir Kuz 
marskis — 1. Toronto Aušra B 
lygoje su lenkų Polonia baigė1 
3:3, bet kitose įveikė Hart Huo- 
se 5:1! Žaidė V. Petrauskas, V.
Genčius, P. Mačiulaitis, V. Ruk- 
šys, M. Vitalis ir M. Slapšys. Vi
si laimėjo, išskyrus Vitalį.

t

— Bostono Metropolitan lygos
rungtynėse dalyvauja dvi So. Bo 
stono Lietuvių Piliečių Klubo 
šachmatų komandos. Lietuvių 
pirmoji po šešerių rungtynių 
stovi antroje vietoje su 4:2 taš
kų ir 19:11 iš sužaistų partijų. 
Žaidžia Ged. Šveikauskas, K. 
Merkis, P. Kontautas, J. Štarins- 
kag ir A. Keturakis. Lietuvių B 
(R. Karosas, Ą. Ivaška, A. Ka
rosas, G. Kuodis, E. Spirauskas, 
S. Vaičaitis ir talkininkas ukrai
nietis A. Penčuk) pradeda atsi
gauti po pirmų pralaimėjimų. 
Lietuvių B laimėjo prieš Cam- 
bridge Blue, GBI Boys ir lygio
mis sužaidė su Harvardo 1B ir 
Boston College. Lietuvių šach
matų klubo pirmininku išrinktas 
dr. A. Kapočius (Kapochy), 
šachmatų vadovu — K. Merkis, 
II vicepirm. P. Martinkus, sekr. 
A. Ivaška, ižd. — P. Kontautas.

— New Yorko Pabaltiečių 
Šachmatų Klubo pirmenybių 
baigmėje dalyvauja 8 latviai, 3 
estai ir 1 lietuvis (Edvardas 
Staknys). Po trijų ratų E. Stak- 
nys turi 3 taškus. Laimėjo prieš 
estą Haavamae, latvius Pagasts 
ir Podrangą.

— Latvių “šaeha Pasaule”
gruodžio mėn. numeryje įdėjo 
Tautvaišos, laimėjusio Illinois 
valstybės pirmenybes, partiją su 
Alb. Sandrinu, puikiai komen
tuotą paties Taufvaišos.

— JAV pirmenybės vykstą 
New Yorke. Jose dalyvauja 14 
augščiausią “National rating” tu 
rinčių JAV meisterių, jų tarpe 
latvis Edvard Mednis. Mednis 
sužaidė lygiomig su Bisguieriu 
ir H. Berlineriu. Bobby Fischer

A. A.
PATRICIA WINSL0W 

(Ivaskevic)
Gyv. 6944 S. Maplewood Avė.

Mirė gruodžio 30 d., 1957,
3:45 vai. ryto, sulaukus 48 m. 
amžiaus. Gimė Chicago, Iii.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
motina Regina, 3 seserys: Kot
ryna Christoff, Bernadine Gas- 
ki, Avogeris John ir jų šeima, 
ir Sue Belperio, švogeris Mi- 
chael, 2 broliai: Anthony Ivas- 
kevic, brolienė Pauline Ir jų 
šejma; ir John Ivaskevic ir 
brolienė Sophla ir jų šeima, 
pusseserė Dorothy Sassali, jos 
vyras Kam ir jų šeima, pusbro
lis Raymond Einoris, kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas koplyčioje 
6845 S. Western Avė.

laidotuvės įvyks ketv. sausio 
2 d., iš koplyčios 9:30 vai. ry
to bus atlydėtas į švnč. P. M. 
Gimimo parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta j šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: motina. seserys, bro
liai ir kiti giminės.

Tol. YArds 7-1138.

A. A.
JUOZAPAS PAPLAUSKAS
Gyveno 4542 S. Fairficld Avė.

Mirė gruod. 28, 1957, 6 v. ry
to, sulaukęs pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ma
riam polės apskr., Prienų parap.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

žmona Marijona (Banytė), sū
nus Joseph J r., marti Liliian, 
duktė Stella Howser, žentas 
ltussell, 3 anūkai, giminės: Al
binas Paplauskas, jo žmona Ur
šulė, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Priklausė — Dariaus-Girėno 
American Legnon Post No. 271.

Kūnas pašarvotas F. Eudei- 
kio kopi., 4330 S. California av.

laidotuvės įvyks gruod. 31 d. 
iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas į švenč. Panelės ža
rijos Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po pamaldų bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, sūnus, dūk-1 
te, marti, žentas ir anūkai.

baidot. direkt. John E. Eu- 
deikis, Tel. LAfayette 3-0440.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GĖUNY6IA
Goriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 VVest 63rd Street 
Telef. PR 8-0833 Ir PR 8-0884

Karo Ligoninės Konsultantui
A. f A.

profesoriui DR. MED. KAROLIUI PARCEVSKIUI mirus, reiš
kiame giliausią užuojautą dukrai Poniai Irenai Dymšienei ir 
šeimai. PROF. DR. K. OZELIS ir ŠEIMA,

DR. B. ATKOČIŪNAS

Mirus

A. t A.

DR. ANTANUI ALEKNAI, 
poniai Elenai ir sūnums Vytui ir Alfredui 
širdingą užuojautą reiškia

Chicagos Ateitininkų Sendraugiu Skyrius

Didelio liūdesio valandoje, mūsų brangiam 
prieteliui < $

A t A
DR. ANTANUI ALEKNAI mirus, 

jo žmonai Elenai Aleknienei ir sūnums Algirdui ir 
Vytautui reiškiame giliausią užuojautą ir kartu liū
dime,

Mušinsku ir Krištolaitienės šeimos

n. t s.
ANTANUI ALEKNAVIČIUI mirus, 

jo šeimai nuoširdžiausiai užjaučiame ir kar

tu liūdme.

Z. Rumšos šeima

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad šių me
tų gruodžio 28 d., 11 vai. vakaro sulaukęs 54 metų amžiaus stai
giai mirė mūsų mylimas vyras ir tėvas x

■ ii
A. A.

DR-AS ANTANAS ALEKNA- 
ALEKNAVIČIUS

Priklausė Ateitininkų Organizacijai ir Katalikų Gydytojų 
GAJOS Korporacijai.

Gimė Lietuvoje, Ukmergės apskrityje, Taujėnų, šiukštiškių 
kaime. Amerikoje išgyveno 10 metų.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Elena, sūnūs Alfredas ir 
Vitas, švogeris Stasys Mockus su šeima, Lietuvoje sesuo Oha 

ir jos šeima, švogeris Petras ir jų šeima ir kiti giminės, draugai 
ir, pažįstami.

Kūnas pašarvotas Lickawicz koplyčioje, 2424 W. fiOtli St.
Laidotuvės įvyks ketvirtad. Sausio 2 d. 1958, iš koplyčios 

8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. Panelės Gimimo parapijos baž
nyčių, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, sūnūs, švogeris, sesuo ir kiti giminės.
Laidotuvių direktorius S. Lackawiez, Tel. RE 7-1213.

TROOST - PACUANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACH ANKIS (PATCH). Vlce-President

6819 So. Western Avė. Tel. GRovehilI 6-3745

Chester
Vitkauskas

DlRt rikto 
vedėjas

M -

John W. 
Pachankia
Chlcagos 
vienintelis 

lietuvis Hiiv.

GRAŽIAUSIŲ PAMINKLŲ PASIRINKIMĄ RASITE 
PAS MUS

Atdara kasdien Ir sekmad. nuo 9 vai ryto Iki 5 vai. popiet.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 

MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO
3914 West lllth Street

Tel. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 SO. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ.I
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai: GRovehilI 6-2345 arba

’ T0wnhall 3-2108, 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak
tį. Reikale šaukti 
mus.

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos 
ir Roselando dalyse ir 
tuojau patarnausime.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ LAfayette 3-8572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Tel YArds 7-8401

PETRAS P. GURSKIS
659 WEST 18TH STREET Tel. SEeley 3-5711

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
19821 S. MICHIOAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 59TII AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLyJnplc 2-1903

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46TII STREET ' Tel. YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 691h STREET Tel. R Epu bl ir 7-1218
2314 W. 23RD PLACE Tel. Vlrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50T.I1 AVĖ. OLymple 2-5245 Ir TOwnhall 3-9687
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X Antano Rudžio kandidatū
ros kongresan reikalas juda gy
vai ir efektingai. Komitetas yra 
atlikęs visą eilę reikalingų žy
gių. Būtų gerai, kad lietuviai, 
ypač iš 3-čiojo kongresinio dis
trikto, siųstų laiškus Chicagos 
merui, kuris tajp pat yra Cook 
Gounty apskrities pirmininkas. 
Laiško turinį gali būti maž
daug toks:
Hon. Riehai J. Daley
Mayor of 
Chicago, I 
Dear Mi 

May 1 
your in

įcago

ayor:
uest that youi exert 

ence in securing the 
slatinj If Mr. Anthony J. Ru 
dis as emocratic Candidate for 
Gongr 3 from the Third Con- 
gresgi ai District. 

cerly yours 
Lai kus reikia rašyti tuojau, 

nes k indidatų sąrašai jau da- 
"bar j 'a sudaromi.

X L. B. Bridgeporto moks
leivių tautinio ansamblio Kalė
dų glutė vaikams susilaukė 
nebūt > pasisekimo, nes dalyva
vo pil ta Lietuvių auditorijos sa
lė, kc i šimtai jaunimo ir tėvų. 
Vien tiktai SLA Kalėdų senelis 
išdūli, o 400 jaunimui skirtų 
dovant-knygelių. Programą at
liko niiz. A. Skridulio vadovau
jamas ansamblis. Tautinius šo
kius parengė Smieliauskienė ir 
Vaičeliinienė, o kanklėms vado
vavo A. Kirvaitytė. Kalėdų se
niais buvo J. Vaičiūnas ir A. 
Vaitkevičius, o daugiausiai dar
bo įdėjo ansamblio komitetas 
su jo energingu pirmininku F. 
Valinsku. Velbasio studijos .mo
kiniai ir Bridgeporto lituanisti
nės mokyklos atliko baleto nu
merius ir deklamacijas. Visuo
menė ir tėvai ansamblio veikla 
labai patenkinti ir laukiama, 
kad po šio gražaus pasirodymo 
susiinteresuos ir tie tėvai, ku
rie savo vaikų dar neleidžia pri
klausyti ansambliui.

X Donatas Tijūnėlis, kaip 
rašo “The Calumet News”, 
1957 m. lapkr. 20 d., už tai, kad 
pasižymėjo moksle ir veiklumu, 
pagerbtas Purdue u-te, pakvie
čiant jį į Omega Chi Epsilon 
studentų grupę, kurios tikslas 
yra skatinti mokslingumą ir 
originalius tyrinėjimus visose 
cheminės inžinerijos srityse. Da
bar teko patirti, jog stud. Tijū
nėlis yra patekęs ir j Tau Beta 
Pi — Ali National Engineering 
Honorary. Studento tėvai trem
tiniai gyvena Ind. Harbore. Tė
vas, Juozas Tijūnėlis, kadaise 
buvęs Lietuvos diplomatinėje 
tarnyboje, dabar darbuojasi In- 
land Steel.

X J. švedas, kuris dabar tvar-

Mire Juozas Būga

Oak Forest ligoninėje sekma
dienį mirė tautosakininkas Juo
zas Būga,36 metų amžiaus. Bu
vo gimęs 1921 m. sausio 21 d. 
Pažiegės kaime, Dusetų vals
čiuje, Zarasų apskr. Kalbininko 
K. Būgos giminaitis. Lankė An
talieptės vidurinę mokyklą, gim
naziją baigė Zarasuose 1940 m. 
ir tuojau iki 1944 metų studija
vo Vilniaus universitete, kartu 
nuo 1942 metų dirbdamas ir 
Lietuvių Tautosakos archyve.

Artėjant bolševikų antplū
džiui, pasitraukė į Vokietiją, o 
1949 metais atvyko į JAV. Čia 
iš lietuvių surinku ir ranka bei 
fonografu užrašė daugiau kaip 
4,000 lietuviškų dainų ir apie 
50,000 įvairios kitos tautosakos 
dalykų. Tą darbą vykdė su di
deliu užsidegimu, visa kita už
miršdamas, net savo būtiniau
sius reikalus, o pasišvęsdamas 
tik tautosakos rinkimui. Dažnai 
iš savo tautosakos rinkinio duo
davo medžiagos “Draugui”, “Tė
viškės Žiburiams”, “Darbinin
kui” ir kitiems laikraščiams. 
Muzikas J. Kreivėnas rotatoriu
mi yra išspausdinęs 100 Juozo 
Būgos surinktų augštaitiškų 
sutartinių. J. Būga pašarvotas 
Bieliūno koplyčioje.

CHICAGOS ŽINIOS IŠ ARTI IR TOLI BRAZILIJOJE

Mirtys dėl sniego

Nakčia į šeštadienį Chicagoje į šoferių unijos prezidentas 
krito šlapias sniegas. Gatvės James Hoffa spaudai pareiškė, 
buvo slidžios. Halsted gatvėje i kad jų unija laimi savo svar- 
ties 107 užsimušė du vyrai, kai biausius reikalavimus dėl atly-

Šoferiai laimi
— Pasaulio Liet. Bendruo- 

„ . _, xuma <j meI1gs reįkalai pajudėjo pirmyn.' 
( ) jau i ė nmn/ULn. rnėn. 1 d. buvo su-

X Lietuvių Dailininkų sąjun
gos Amerikoje visuotinis narių 
susirinkimas įvyko gruodžio 15 
d. Jaunimo centre Chicagoje. 
Susirinkimą atidarė s-gos pir
mininkas Z. Kolba. Buvo išrink
tas prezidiumas: A. Rūkštelė 
pirmininku, M. Šileikis sekreto
rium. Naujų narių priimta 21. 
Ši s-ga yra skaitlingiausia dai
lininkų profesinė organizacija 
išeivijoje. Todėl susirinkime iš
kilo nemažai naujų problemų ir 
sumanymų. Susirinkimui užsitę
sus gana vėlai, jis buvo atidė
tas. Numatoma tuoj po Naujų 
Metų šaukti naują susirinkimą. 
Reikės išrinkti naują valdybą 
ir nustatyti konkrečius ateities 
veiklos planus.

X Klaipėdos krašto atvada
vimo 35 metų minėjimas ren
giamas sausio mėn. 19 d. 3 vai. 
p. p. Jaunimo centro salėje, 
5620 So. Claremont Avė., ku
riame bus istorinė apžvalga ir 
meninė dalis — oktetas, dekla
macijos, šokiai. Minėjimą ren
gia 6 organizacijos: Mažosios 
Lietuvos Lietuvių draugija, Ma
žosios Lietuvos Bičiulių draugi
ja, Juodkrantės skautų tuntas,

| Baltijos jūrų tuntas, Jūrų skau
tų Chicagoje skyrius ir skautų 
vienetas Gintaras. Lietuvių vi
suomenė kviečiama skaitlingai 
atsilankyti ir tinkamai šventę 
paminėti.

XJ. Perkūnas, R. Gavėnas,
N. Glieda, A. Malinauskas, A. 
Damušis, J. Kaunas, H. Jeni- 
gas, K. Pudymaitis, E. Pekai- 
tas atstovaus Lituanicos futbo
lo komandą pirmose šių metų 
Indor Soccer pirmenybių rung-

jų mašina, nuslydusi nuo kelio 
viduryje įtaisytos pertvaros, su
sidūrė su sunkvežimiu. Du na
mai užsidegė La Grange, kai 
automobilis nudaužė elektros 
stulpą, ir susijungė elektros vie
los.

Dovana nelaimingai šeimai
Sanders šeima, kurių 13 me

tų berniukas mirė perdaug ap
degęs kai užsiliepsnojo jo dra
bužiai bedegant žvakes, švenčių 
proga susilaukė dovanos $500. 
Tą sumą šeimai atsiuntė jų ne
laimę užjaučiąs nežinomas ge
radarys. Berniukas laidojamas 
šiandien iš Šv. Viatoriaus baž
nyčios.

Šoferiai nori daugiau 
atlyginimo

Neseniai perrinktas šoferių 
unijos vadovas James Hoffa, 
kurio perrinkimo teisėtumas 
dar tiriamas JAV valdžios įstai
gų, pradėjo kovą, kad šoferių 
unijos nariams vidurva karių ir 
pietinėse šio krašto 22-se vals
tybėse būtų atlyginimas pakel
tas pinigais ir kitomis lengva
tomis 42 centais per valandą.

ko Kultūros Fondo finansinį tynėse. Rungtynės įvyks sek-
skyrių, rengia taisykles atsi
skaitymui su įgaliotiniais, apy
linkėmis ir kartu’ numato kreip
tis raštais į gydytojus, inžinie
rius, verslininkus, organizacijas 
bei paskirus asmenis, prašyda
mas paremti Kultūros Fondą 
asmenine auka. Kultūros Fon
dui aukas siųsti šiuo adresu: 
J. Švedas, 1347 So. 48 Court, 
Cicero 50, UI.

X Tradicinė šampano taurė 
bus geriama šį vakarą 12:01 
ateitininkų rengiamame Naujų 
Metų sutikimo baliuje Key- 
men’s klubo salėje, 4711-21 W. 
Madison St. Visus linksmins 
Broniaus Jonušo pilno sąstato 
orkestras.

X Kultūros Fondas rengia 
informacinį leidinį. Ten bus iš
vardinti visi Kultūros Fondui 
aukoję asmens nuo jo įsisteigi- 
mo dienos. Leidinys žada pasi
rodyti vasario mėnesio pabaigo
je.

madienį, sausio 5 d. Chicago 
Avenue Armory, 234 E. Chica
go Avenue. Pirmųjų rungtynių 
pradžia 12:45. Norintieji papi
gintai gauti biletus prašomi 
kreiptis į klubo kasininką R. 
Kožėną ir komandus žaidėjus.

X “Mr. Ralfas, prašau mane 
paremti”, tokių laiškų Draugo 
adresu Balfui ateina iš Sibiro 
ir Lietuvos. Tuos visus tautie
čius būtų galima paremti, jei 
papildytumėte Balfo fondą nors 
kuklia auka. Aukas siųsti: Bal
tas % Standard Federal Sav- 
ings and Loan Assn., 4192 Ar
cher avė., Chicago 32, III.

X Evaldas Veleckis, Illinois 
Technologijos Instituto chemi
jos tyrimų asistentas, prieš Ka
lėdas su pasižymėjimu išlaikė 
preliminarinius chemijos moks
lų daktaro laipsniui gauti egza
minus. Dabar jis laboratorijoje 
tęsia eksperimentinį darbą di- 
zertacijai parašyti.

X Lietuvių Radio programos 
direktorius Augustas Barčus 
šiuo metu susirgo ir paguldytas 
Šv. Kryžiaus ligoninėje. Kaip 
žinome, A. Barčus visą savo 
gyvenimą praleido kartu dirb
damas su Sophie Barčus, abu 
vesdami lietuvišką radio valan
dą 25 metus. Šiai sukakčiai pa
minėti yra sparčiai ruošiamasi 
vasario mėn. 2 d. Sokolų salėje. 
Tikimės, kad A. Barčus laimin
gai pasveiks ir kartu atšvęs su 
savo klausytojais šią sukaktį.

X Genė ir Jonas Malioriai, 
kaip kiekvienais metais, taip ir 
šiemet paruošė tradicines Kū
čias Lietuvių auditorijoje tiems 
lietuviams, kurie neturėjo kur 
Kūčių valgyti. Prisilaikant lie
tuviškų Kūčių papročių buvo 
laužomos plotkelės, kalbamos 
maldos ir valgomi tradiciniai 
Kūčių valgiai. Plotkelių buvo 
gauta liet iš Lietuvos, Lenkijos 
ir Pietų Amerikos. Kūčiose da
lyvavo apie 30 asmenų, kurie 
dėkingi Genei ir Jonui Malio- 
riams už turtingą ir vaišingą 
tėviškų Kūčių stalą.

X MAS suvažiavimas įvykęs 
praeitą šeštadienį ir sekmadienį 
Jaunimo centre, Chicagoje, pra
ėjo gerai. Dalyvavo 76 atstovai 
iš įvairių JAV ir Kanados vie
tovių. šeštadienį vyko darbo 
posėdžiai, o vakare įvyko me
ninė programa ir šokiai. Suva
žiavimas baigtas sekmadienį iš
kilmingu posėdžiu ir pietumis, 
dalyvaujant kons. Daužvardžiui 
ir įvairių jaunimo organizacijų 
atstovams ir kitiems. Platesnį 
suvažiavimo aprašymą duosime 
vėliau.

X Užuolankos žurnalo kalė
dinis puošnus numeris jau prieš 
savaitę pasirodė knygynuose. 
Numeryje randame Kesiūno ro
mano ištrauką, Ritos dienoraš
tis, Pilka baigia rašyti apie Vie
nuolį, apie dail. Br. Murino pa
rodą rašo J. Vaidelys. Numeris 
gausiai iliustruotas Čiurlionio, 
Rimšos, Zikaro, Varno, Kalpo
ko ir kitų dail. kūriniais.

X “Sporto žinios”, mėnesinis 
laikraštis sporto reikalams, pa
sirodė Chicagoje. Laikraštis yra 
8 psl., leidžiamas Fizinio Auk
lėjimo ir Sporto Komiteto šiau
rės Amerikoje (Fasko). Laik
raštis spausdinamas ofsetu, ilius 
truotas. Redaktorius Edv. Su
kutis, administr. Stefa Juod
valkytė. Pirmas numeris įdo
mus ir daro gerą įspūdį.

ginimo padidinimo ir sąlygų pa
gerinimo. Tai jis pasakė po de
rybų su darbdavių atstovais. 
Šoferiai prašo 42 centų priedo 
valandai.

Atsargiai su ugnele
Trylikos metų berniukas Paul 

Sanders, gyvenęs 3315 North 
Springfield, Chicagoje, uždegė 
savo drabužius bedegdamas 
žvakes Šv. Viatoriaus bažnyčio
je ir taip smarkiai apdegė, kad 
vėliau mirė. Užsidegus drabu
žėliams jo riksmą išgirdę kuni
gai atbėgę apsupę apsiaustu ir 
liepsnas užgesino, bet berniukas 
jau buvo perdaug apdegęs.

Svetimšalių registracija
Sausio mėnesyje turi įsire

gistruoti visi JAV-se gyvenan
tieji svetimšaliai, kurie dar ne
turi Amerikos pilietybės. Re
gistracijos . blankai gaunami 
paštp įstaigose. Nusikaltę šiam 
nuostatui gali būti baudžiami pi
nigine bausme ar kalėjimu arba 
deportuojami.

Senos mašinos parodoj
šeštadienį International Am- 

phitheatre patalpose (Halsted 
ties 42 gatve) Chicagoje atida
roma automobilių paroda, kuri 
užims 12,000 kvadr. pėdų. Joje 
bus išstatyti naujausieji mode
liai, bet taipgi senos mašinos, 
kaikurios net iš XIX šimt.

Pietų žvaigždės
Chicagos planetariumas, esąs 

ežero pusiausaly ties Roosevelt 
Road, sausio mėnesį demonst
ruos pietų kraštuose matomas 
žvaigždes. Tos paskaitos ir de
monstravimas būna 11 vai. ry
to ir 3 vai. p. p. kasdien. Sek
madieniais — 2 vai. ir 2 vai. 30 
min. p. p. Tęsiasi valandą laiko. 
Įėjimas nemokamas.

Pamokos apie atominę 
energiją

Argonne laboratorija, esanti 
netoli Lemont, Iii’., ateinančią 
vasarą duos pustrečios savaitės 
kursą fizikos mokytojams, no
rintiems pagilinti žinias apie 
atominę energiją. Kursai vyks 
tarp birž. 9 d. ir rugpj. 27 d.

Rekordinis apskrities 
biudžetas

Cook Apskrities taryba priė
mė rekordinio didumo 1958 me
tų biudžetą, siekiantį $68,253,- 
385. Naujas biudžetas padidė
ja $1,721,259; padidėjimas dėl 
to, kad 4%. pakeliamos algos 
12,000 tarnautojų.

Pabauda už naminį alų
Federalinis distrikto teismas 

Chicagoje nubaudė Albertą 
Way, 45 m. amžiaus, $250 pa
baudos už tai, kad jisai virė 
naminį alų, pardavinėdamas jį 
po 25 centus kvortą ir nemokė
jo nuo to pajamų mokesčio.

— Lietuvių 
“Į Laisvę” nr 
jo iš spaudos ir siuntinėjamas 
skaitytojams, šiame “Į Laisvę” 
nr. daug aktualių straipsnių ir 
plati lietuviškojo politinio bei 
visuomeninio gyvenimo apžval
ga. Bendradarbių tarpe autorė 
iš Lietuvos rašo apie gyvenimą 
Kaune 1955—1957 metais, į ku
rį ji buvo grąžinta 1955 m., iš
vargusi penkis su puse metų 
Sibire. Straipsnio autorė, kilme 
kaunietė, labai vaizdžiai piešia 
dabartinį gyvenimą ir nuotai
kas Kaune.

J. A. VALSTYBĖSE
— Lietuvos Vyčių Newarke 

nauja valdyba išrinkta gruo
džio 16 d. Pirmininku išrinktas 
J. A. Sakevich, viceprez. Ch. 
Strolis, sekr. Helen Balchiunas, 
ižd. P. Podgalsky, fin. sekr. Ch. 
Sipaila, marš. Ch. Douches.

Susirinkime Vera Laukžemis 
padarė pranešimą apie būsimą 
sausio 10—12 d. konferenciją. 
Susirinkime išreikšta padėka 
lietuvių spaudai, informuojan
čiai apie vyčių veiklą.

Fronto

Daugėja bedarbių

Gruodžio mėn. 1 
šauktas organizacijų atstovų ir 
visuomenės veikėjų susirinki
mas, kuriame buvo sprendžia
mas bendruomenės likimas — 
imtis sparčiau ją organizuoti ar 
visiškai likviduoti patį organi
zacinį komitetą. Daugumas iš 
principo pačiai idėjai pritarė. 
Bendruomenės organizavimą ra
do remtinu, jei atsiras žmonių, 
kurie sutiks ‘ dirbti. Daugiau 
kaip po trijų valandų karštų 
diskusijų nutarta padidinti or
ganizacinį komitetą, į kurį 
įtraukti visų organizacijų atsto
vai. Komitetan įeina: prof. A. 
Stonis, kun. P. Ragažinskas, J. 
Čiuvinskas, inž. Z. Bačelis, H. 
Mošinskienė, kun. J. Šeškevi
čius, St. Vancevičius, M. Re- 
menčienė, Al. Boguslauskas, A. 
Žibąs, inž. V. Abraitis, J. Anta-( 
naitis. Komitete yra atstovau
jamos visos organizacijos. Ko
miteto uždavinys pravesti vyk
domųjų organų rinkimą.

LENKIJOJE
— Visoje Lenkijoje yra išsi- 

sisklaidę daug lietuvių, tačiau 
dauguma gyvena Baltstogės 
vaivadijoje. Didžiausias lietuvių 
susitelkimas yra Seinų ir Su
valkų apskrityje. Punsko baž-

tuviai atkakliai reikalauja lietu
vio kunigo, kuris iškeltas į len
kų parapiją.

AUSTRALIJOJE
— Dr. Vladas Ivinskis kele

rius metus buvo gydytoju Nau
joje Gvinėjoje. Dabar yra grį
žęs į Australiją, Sydnėjų, kur 
pusę metų specializuosis univer
sitete, mokydamasis gydyti 
tropines ligas. Jo šeima taip 
pat gyvena Sydnejuje.

Sunkus pasiryžimas
— Kaip čia yra, kad tams

tos sesuo niekad neturi prie 
dūšios cento, o po tavo mir
ties gaus tokį didelį palikimą.

— Taip, bet palikimą gaus 
tik sulaukus pilnų 30 metų 
amžiaus, ir todėl ji apsispręs, 
kada tai įvyks.

KAS KĄ IR KUR
— Amerikos Lietuvių Inžinie

rių Architektą Sąjunga Chicagos 
skyrius 1958 m. sausio mėn. 10 
d. penktadienį 8 vai. vak. L. Me
nininkų klubo patalpose, 2548 W. 
69th St., šaukia visuotiną narių 
susirinkimą. Dienotvarkėje:

KOKIO DYDŽIO IR KADA 
IR KAM MOKAMOS 

Pensijos ir Pašalpos

Chicagos apylinkėse bedarbių 
skaičius vidury gruodžio mėne
sio pasiekė 110,000. Tuo būdu nytkaimis ir aplinkiniai kaimai 
bedarbių turima apie 35,000 , yra kuone ištisai lietuviški. Len- 
daugiau, negu paprastai šiuo kalba čia retai girdima, nes

1) Petro Babicko Kelionių įspū
džiai temoje: Lietuvos Architektū
ra Pasaulio Panoramoje.

2) Naujos valdybos rinkimai.
3) Baliaus reikalai.
4) Einamieji reikalai.

. Valdyba

laiku. lietuviai kalbasi tarpusavyje tik 
lietuviškai. Kaimuose skamba 
lietuviškos dainos. Viso Punsko 

Northwestern universiteto rajone gyvena apie i5(000 lie
tuvių. 1957 m. kovo mėn. 30 d. 
Punske įvyko lietuvių delegatų 
suvažiavimas, kuris įkūrė Lie
tuvių Kultūros draugiją, kurios 
būstinė yra Punske. Punsko lie-

Čikagietis į Javą

Technologijos instituto prof. 
George G. Lamb išvyksta į In
donezijai priklausančią Javos 
salą, kur prižiūrės įsteigimą in
žinerijos mokyklos.

ROTOS KLUBO 

TRADICINIAI ŠOKIAI
|vyks MARIA ATJGŠTESMOSIOS 
MOKYKLOS KtUčje, «727 So.
Califomin, sausio 3 <t, penktadienį 
7:30 vai. vak. Visos Chicagos ir apy
linkių jaunimas kviečiamas dalyvauti 
šokiuose prie gero orkestro.

Alante leidinyje ir H pusi. priede at
spausdinta JAV-btų Socialinio Drau
dimo (Sočiai Secnrity) pdatynuM su 
naujaaalaifl l»M metų papildymais, 
būtent: 1) Oflcialta pensi'ų ir patal
pų lentelta, 2) Moterims pensijų 
niokojimas nuo 02 metų amžiaus, I) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimą* nuo 80 metų amžiaus.

Re to. Alame leidinyje atspausdtn 
tas Nelaimingų atsitikimų {statymas 
(Workmen’s (kimpennation), su len
telėmis, nurodant už kokius kūno su- 
slželdlmus kiek mokama pašalpos 
I .eldinių kaina tik SO centų.

Pinigus su užsakymais siųsti:

•*T>RATTOAR”

4848 Wmt Mrd Street 
Chicago 2ft. Illinois

$307,302 labdarai
Įvairiais parengimais ir dėka 

atsiųstų aukų dienraštis “Chi
cago Tribūne” per 1957 metus 
sukėlė labdaros reikalams net 
$307,302.

Mažiau valgo mėsos
Šiais metais kiekvienas ame

rikietis suvalgė maždaug po 159 
svarus mėsos, taigi maždaug po 
8 svarus mažiau, negu 1956 
metais. Taip praneša “Chicago i 
Tribūne”.

AUGUSTAS SALDUKAS

Midland Savings and Loan 
Assn. Prezidentas

LAIMINGŲ 1958 
METŲ!

Praeitieji 1957 metai mūsų bendro 
vei buvo labai sėkmingi. Mes įsigijome 
daug naujų taupytojų, mūsų turtas ge
rokai paaugo, o taip pat mes gavome gra
žaus pelno. Tas įgalina mus nuo 1958 
metų sausio mėn. 1 d. mūsų augžtą už 
taupmenas mokamą dividendą DAR PA
DIDINTI '/2%. Dabar mes mokėsime 
augščiausią dividendą, nei bet kuri kita 
bendrove.

Naujųjų Metų proga noriu padėkoti 
visiems mūsų taupytojams ir kostume- 
riams už puikų kooperavimą naudojan
tis mūsų įstaigos patarnavimais Kviečiu 
visus lietuvius įsijungti į mūsų bendro
vės taupytojų šeimą.

Visiems lietuviams linkime 

Laimingų Naujųjų Metų!

MIDLAND SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

4038 Archer Avė., Chicago 32, III.

Telefons: LAfayette 3-8719


