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VIDURIO RYTUOSE KARO PAVOJUS VIS AUGA
Buvo sunerimę studentai 

okupuotoje Lietuvoje
SIMAS MIGLINAS, Vokietija

Sovietams pradėjus vykdyti vengrų trėmimus, Vakarų Vokie
tijos ir Šveicarijos spaudoje pasirodė žinių apie pavergtoje Lietu
voje vykdomus trėmimus, ypač žydų ir lenkų.

Šių metų lapkričio 18 dienos 
vilniškėje „Tiesoje“ atspausdin
tas straipsnis, kurio pasirody
mas leidžia įžvelgti, jog Vilniaus 
valstybinio universiteto (pernai 
pavadinto Vinco Kapsuko var
du) studentų tarpe ryšium su 
Vengrijos įvykiais pasireiškęs 
nuotaikų prasiveržimas.

Studentai klausia
Keturių Vilniaus universiteto 

studentų pasirašytame straips
nyje, „Studentai ir auklėjimas“, 
nurodama, jog kapitalizmo ideo
logai įvairiais būdais menkina 
šūkio „Visų šalių proletarai, vie
nykitės!? vertę. Tatai, esą, da
roma siekiant suskaldyti darbi
ninkų revoliucinį judėjimą ir jį 
užslopinti. Toliau minimas vie
nas lietuvis studentas, studijuo
jąs „istorijos filologijos fakulte
te, kuris, matyt, prisiklausęs 
įvairių reakcionierių plepalų, 
pradeda uždavinėti eilei dėstyto
jų vienus ir tuos pačius klausi
mus, stengdamasis išreikšti savo 
abejojimą to lozungo („Visų ša
lių proletarai, vienykitės“) tei
singumu“. /

Daroma priekaištų ir Vilniaus 
universiteto istorijos - filologijos 
fakulteto studentų sieniniam 
laikraščiui, nekovojančiam prieš 
„dekadentizmą ir tuščią estetiz- 
mą“. Apgailestaujama, jog tame 
sienlaikraštyje „tarybinio gyve
nimo bruožų nė su žiburiu nera
si“.

Pagaliau priekaištuojama ir 
Vilniaus universiteto atskiriems 
chemijos fakulteto studentams. 
Esą, kalbant prieš Anglijos, 
Prancūzijos ir Izraelio agresiją 
Egipte, „atskiri studentai, kaip 
Faicelsonas, Šapiro, yra naciona
listinės ideologijos atgyvenų pa
veikti“, kadangi jie reikiamai ne
supranta „kruvinos imperialistų 
agresijos prieš Egipto liaudį“.

Atviresnis pasisakymas
Straipsnis baigiamas išvado

mis, jog dėl šitų reiškinių ir trū
kumų auklėjimo darbe esą kalti 
komjaunuoliai ir komunistai. 
Vilniaus valstybiniame universi
tete iš 3,340 studentų, 2,560 esą 
komjaunuolių eilėse. Tačiau kom 
jaunimo organizacija užsiimanti 
formalizmu, net nepadariusi iš
vadų dėl pasireiškimų chemijos 
studentų tarpe.

Minėto straipsnio pasirody
mas vilniškėje „Tiesoje“ rodo, 
jog Vilniaus universiteto studen
tų tarpe ryšium su Vengrijos ir 
Egipto įvykiais įvykę atviresnių 
pasisakymų. Tie pasisakymai ga
lėjo turėti ryšio ir su vadinamą
ja nustalinimo politika. įtikėju
sieji nustalinimo politikos paskel 
bimo tikrumu, galėjo išdrįsti at
viriau pasisakyti.

Be to, minėto straipsnio „Tie
soje“ pasirodymas taip pat gali 
turėti ryšio ir su išvežimų akci
ja, ypač palietusią žydus ir len 
kus. Tame straipsnyje kaip tik 
minimi du žydų tautybės Vil
niaus un-to studentai. Taigi iš
vadų strėlė kaip tik ypač taiko
ma žydų tautybės studentams.

Prez. Eisenboweris
ragina aukoti

Augusta, Ga., lapkr. 30. — 
Prezidentas Eisenhoweris vakar 
ragino amerikiečius gausiai au
koti specialaus Raudonojo Kry
žiaus vajaus metu. Norima su
rinkti 5 mil. dolerių vengrų pa
galbai.

Prezidentas Eisenhoweris pa
skyrė Tracy S. Woorhees, New 
Yorko advokatą, tvarkyti reika
lus Vengrijos pabėgėlių, atvyku
sių į Jungtines Amerikos Vals
tybes.

Maskvos žodis■ i
MASKVA, lapkr. 30. — Sovie

tų Sąjungos vyriausybės laikraš
tis Izvestija vakar apkaltino Iz
raelio vadus, kad jie naudoja 
Hitlerio politikos metodus ir ve
da savo kraštą į savižudybę.

Šepilovą saugojo
KOPENHAGA, Danija, lapkr. 

30. —, Danijos vyriausybė dvi
gubai padidino policijos sargybą 
prie sovietų ambasados, kur su
stojo Sovietų Sąjungos užsienio 
reikalų ministeris Šepilovas, kad 
jį apsaugotų nuo provergriškų 
demonstracijų. Šepilovas, vykda
mas iš Jungtinių Tautų asamblė
jos, buvo sustojęs Danijoj, šian
dien jis išvyksta į Maskvą.

Reikšminga pamoka
BONNA, Vokietija. — Tarp

tautinio Komiteto krikščioniškai 
kultūrai ginti vokiečių sekcija 
savo informaciniame leidinyje 
Nr. 44 1956 pažymi, kad bolševi
kams Vengrijoje kaip tik didžiau 
šią pasipriešinimą parodė komu
nistinę mokyklą išėjęs jaunimas, 
anksčiau bolševikų pareigūnų ap 
mokytas partizaninės taktikos.

Kalendorl

Gruodžio 1 d.: šv. Eligijus; lie
tuviški: Butgeidis ir Gedrūnė.

Gruodžio 2 d.: šv. Bibijana; 
lietuviški: Sirpolis ir Skirnunda.

Saulė teka 6 :59, leidžiasi 4:22.

Britanijos ir Prancūzijos civiliai gyventojai išvyksta iš Egipto j savo tėvynes. (INS)

Amerikos admirolas Radfordas 
laisvę padėjo prieš taiką

WASHINGTONAS, lapkr. 30. — Admirolas Arthur W. Rad
fordas, JAV augštas karinis patarėjas, vakar įspėjo, kad Sovietų 
Sąjungos siūloma taika, priimta išskaičiavimų kr apatijos, gali 
sugriauti mūsų laisvę.

Radfordas, jungtinių vadų šta 
bo viršininkas, pasakė Jungtinių 
Amerikos Valstybių Savings 
bond konferencijoje Shoreham 
viešbutyje, kad laisvė kartais iš
mainoma taikos sąskaitom Jis 
sugestionavo, jog sovietų intriga 
Vidurio Rytuose ir kitur turėtų 
būti pašalinta nors tai reikštų 
karą, nes karas kartais pasirink- 
tinesnis negu taika, kurioje lais
vė yra uždusinama.

Neminėdamas Vidurio Rytų, 
kur sovietai sąmyšį kelia, Rad
fordas įspėjo, jog tautos gali ne
tekti laisvės dėl sovietų sąmoks
lo ir apgavystės.

Radfordas pastebėjo, kad ka
ras kartais yra reikalingas ap
ginti tautos laisvę. Jis pareiškė:
Muencheno paktas smogė žmo
niškumui.

„Istorija rodo, kad ne visa ka
rai buvo blogi ir ne visos taikos 
buvo geros“, pasakė Radfordas.

Sovietų komunizmas gražiai 
kalba apie „taiką“, bet praktiko
je vykdo imperialistinius planus 
pavergti pasaulį.

Gera širdis
SAIGON, Indokinija, lapkričio 

30. — Pietų Vietnamo gyvento
jai surinko apie 70 tūkst. dolerių 
Vengrijos pabėgėlių reikalams.

▼Z” A 1• • •Kovos Alžinjoj
ALŽIRAS, Alžirija, lapkr. 30. 

— Prancūzijos kareiviai vakar 
nužudė daugiau kaip 50 Alžiri jos 
sukilėlių rytinėje ir vakarinėje 
Alžirijoje. i

Irakas paskelbė karo stovį
keturiose provincijose
•

LONDONAS, lapkr. 30. -*■ Bagdado radijas šiandien pranešė, 
jog Irakas paskelbė karo Stovį keturiose provincijose, kad numal
šintų priešvalstybinius gaivalus.

Turkija įspėjo Britaniją: Ira
kas galbūt pavaitos jėgą prieš 
Siriją, kad ši neliktų Sovietų Są
jungos satelitu.

Vidurio Rytai žengia prie karo 
kranto, kadangi Maskva ten 
braunasi. Maskvos ginklais pri
pildyti Sirijos sandėliai.

Maskvos radijas apkaltino Va
karų „imperialistus“ sąmokslu 
prieš Siriją. Girdi, Vakarai pla
nuoja įsibrauti į Siriją, kad su
stiprintų prieškomunistinį Bag
dado paktą, kurį sudaro Irakas,
Iranas, Turkija, Pakistanas ir 
Britanija.

Bulgarijos vyriausybe 
ir komunistą partija

gali suskilti
BONNA, Vokietija, lapkr. 30. 

— Bulgarijos komunistai kivir
čijasi dėl valdžios. Komunistiniai 
ginčai grasina suskaldyti Bulga
rijos vyriausybę ir partiją į „sta- 
linistų“ ir „titoistų“ stovyklas, 
pranešama iš Sofijos.

Sovietų "savanoriai" į Egiptą esą 
paruošti jau keli mėnesiai

i

Sovietų vykdomi grasinimai Vakarams rodo, kad bolševikai 
yra pasiruošę toliau kurstyti tarp Vakarų nesantaiką. Raud. armi
ja yra paveldėjusi generalisimo Stalino palikimą — ir tai reikia 
visados turėti galvoje.

Dar prieš Sov. Sąjungos kp 
20-jį suvažiavimą marš. Sokolovs 
kis „Izvestijoj“ iškėlė staigumo 
momentą. Jis teigė: reikia smog
ti staigiai, priešui to nesitikint, 
jog tarp priešo būtų sukeltas 
juo didesnis sąmyšis. Tokį stai
gumą faktiškai parodė sovietai 
savo operacijomis Vengrijoje.

Marš. Rotmistrovas, akademi
jos šarvuotininkams vedėjas, sa
vo straipsnyje „Krasnaja Zviez- 
da“ skiltyse įrodinėjo, jog atei
ties busimosios operacijos įgaus 
milžiniško preventyvinio puolimo 
pobūdį. Per jas turės būti pa
naudoti ir patys moderniausi 
ginklai. Svarbu sovietams su
daužyti ne tik priešo raktines 
pozicijas, bet ir jį visiškai nual
sinti. Taip iš tikro ir daroma.
Rytinė zona yra paversta rusų 
karine kolonija.

„Mena operacija“
Anglų pulk. J. B. White smul

kiau išdėstė planą, kaip sovietai 
dar prieš Izraelio įsikišimą buvo

numatę užimti Suezo kanalą. 
Rusų planas buvo pavadintas 
„Mena operacija“. Vardas jai 
paimtas pagal Menos viešbutį, 
esantį prie Kairo aerodromo. Jis 
turėjo būti paverstas Sovietų Są
jungos komandos Egipte vyr. 
būstine. Tuo planu sovietai buvo 
numatę pasiųsti į Egiptą „sava
norius“, kai tik Izraelis pajudėtų 
Egipto žemėje. Šios rūšies „sa
vanoriai“ esą paruošti jau keli 
mėnesiai. Jų vadovais buvo nu
matyti gen. Pinčukas ir aviaci
jos gen. Braiko, be to jiems į pa
galbą buvo priskirtas gen. Jan- 
ko, buv. šarvuočių brigados ko
mendantas čekoslovakų armijos 
korpe. Vad. „savanoriai“ turėjo 
būti nuleidžiami Sirijos aerodro
muose ir Sirijos miestuose Homs 
ir Hama.

Lenkijoje byra 
komunistams palankiu

veikėjų sąjūdžiai
VARŠUVA, lapkr. 30. — Su 

naujais vėjais Lenkijoj dar smar 
kiau griūna komunistinių val
džios organų sukurti įvairūs są
jūdžiai, turėję remti lenkų ko
munistų žygius religinėje srity
je.

Iš Varšuvos pranešama, kad 
dabar smarkiai byra iš komunis
tams palankių veikėjų sudaryto
ji Boleslavo Piasecko „Pax“ or
ganizacija. Vad. „pažangiųjų“ 
katalikų svarbiausieji vadovai 
krinka ir šalinasi iš anksčiau pa
čių taip propaguotųjų sąjūdžių.

Piaseckis, prieškariniais lai
kais sukūręs fašistinę Lenkijoje 
„Falangą“, mėgino prisišlieti 
prie komunistų, bet dabar „nau
josios dvasios“ ir jis nelabai 
mėgstamas. Kalbama apie visiš
ką prokomunistinių „katalikų", 
propagavusių „katalikišką socia
lizmą“, suirimą.

Gomulka toleruos 
tik komunistinę

programą Lenkijoje
VARŠUVA, lapkr. 30. — Len

kijos komunistų partijos vadas 
Gomulka pareiškė, kad tik ko
munistinė programa bus toleruo
jama Lenkijoje, bet su kitomis 
partijomis bendradarbiavimas 
galbūt galimas.

Jis įspėjo, kad Lenkijos nauja 
liberalinė vyriausybė nepakęs 
„reakcionierių“ ir „sutriuškins 
provokatorius“.

Gomulka, buvęs Stalino kali
nys kaip „titoistas, kalbėjo ko
munistų partijos „aktyvistų“ su
važiavime. Jis yra jungtinių dar
bininkų (komunistų) partijos pir 
masis sekretorius.

„Nėra vietos kitoms progra
moms, o tik mūsų partijos“, jis 
pasakė.

Suvažiavime dalyvavo taip pat 
demokratų ir kaimiečių partijų 
atstovai. Minėtos partijos remia 
dabartinę vyriausybę.

Gomulka įspėjo dvasininkus, 
kad jie „neišnaudotų“ savo nau
jos laisvės.

Gomulka pasakė: kapitalizmas 
Lenkijoje nebus atstatytas.

Du įtakingi Bulgarijos 
Vakarai bijo Sirijos pasiruoši- i premjerai įsijungė į „tautinį

mo pulti Iraką ar Izraelį.
Bagdado radijas, išgirstas Bei 

rute, Lebane, pasakė: karo stovis 
įvestas Mosul provincijoje, ku
rios pasienis siekia Siriją ir Tur
kiją; Erbil provincijoje, kurios 
pasienis siekia Turki ją ir Iraną; 
Kirkuk ir Sulemanya provincijo
se, kurių pasienis prieina prie 
Irano.

Irako komunikatas, išleistas 
karinio vado, sako: priešvalsty
binės doktrinos advokatai bando 
pasėti suirutę Irake — kur ko
munistų inspiruoti riaušininkai 
jau kelintą dieną kelia triukšmą.

vice- 
“ ko

munistų sparną, piktai puldami 
partijos sekretorių stalinistą To- 
dor Šivkoff.

Ivan Michailoff, armijos gene
rolas ir vicepremjeras, smarkiai 
puolė Šivkoff komunistų partijos 
komiteto posėdyje. Prie jo prisi
jungė kitas vicepremjeras Karlo 
Lukanoff. Abu reikalavo pasukti 
Bulgarijos komunizmą į „tauti
nį“ kelią.

Šivkoff partijos pirmuoju sek
retoriumi buvo išrinktas 1956 m. 

i balandžio mėn.

NAUJOS KRIZĖS VAIZDAI
• Jungtinių Amerikos Vals

tybių 6-tojo laivyno vadas įs
pėjo: sovietų povandeniniai 
laivai graso vakariniame Vi
duržemyje susisiekimo lini
joms.

• Maskva 6-tojo laivyno 
manevrus pavadino „provo
kuojančiais“.

• Vidurio Rytų dinamito 
statinė vakar beveik priartėjo 
prie sprogimo, kai padidėjo 
įsitempimas žemėje ir jūroje.
• Turkija pasiruošusi įspėti 

Britaniją, kad Irakas gal tu
rėtų įžengti į Siriją, kad Siri
ja neliktų Sovietų Sąjungos 
satelito.

• Sovietų Sąjunga sako: 
Vakarų „imperialistai“ pla
nuoja ginkluotą įsiveržimą į 
Siriją.

Raudonųjų povandeniniai laivai 
graso vakariniame Viduržemyje

SU 6-tuoju LAIVYNU SARDINIJOJE, lapkr. 30. — Jungtinių 
Amerikos Valstybių 6-tojo laivyno vadas šiandien įspėjo, jog so
vietų povandeniniai laivai labai grasina vakariniame Viduržemyje 
susisiekimo linijoms.

• Islandų vyriausybė vienbal
siai pasmerkė žiaurią sovietų 
ataką Vengrijoj. Reykjavike, Is
landijoje, tūkstančiai studentų 
ir kitų islandiečių žygiavo per 
sostinės gatves prie Sovietų am
basados po audringo ir ugningo 
mitingo už Vengrijos ir kitų tau 
tų laisvę. Islandų komunistų par
tija paskelbė deklaraciją, kurio
je ji pasmerkia rusų „policines 
operacijas“ Vengrijoje. Islandų 
/yriausybė vienbalsiai savo pa
reiškime pasmerkė tą žiaurią so
vietų ataką.

Oras x

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — 
giedra.

Laivyno vadas viceadmirolas 
Charles R. „Cat“ Brown sako: 
Vidurio Rytų įsitempimas reiš
kia „rytoj gali būti mano Pearl 
Harbor“.

Kaune pagerbtas
t

poetas A. Mickevičius
KAUNAS, okup. Lietuva. — 

Kaune yra nemaža vietų, susi
jusių su poeto Adomo Mickevi
čiaus biografija. Baigęs mokslą, 
poetas dvejus metus dėstė lietu
vių kalbą, istoriją ir teisę vieno
je iš Kauno miesto mokyklų. 
Įamžinant poeto atminimą, tai 
vid. mokyklai buvo suteiktas 
Adomo Mickevičiaus vardas. Šie 
met tai mokyklai suėjo 150 me
tų. Ta proga suruoštas vakaras, 
mokyklai dovanų įteiktas A. 
Mickevičiaus bronzinis barelje
fas.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Jungtinės Amerikos Valstybės vakar įsakė vykdyti nepa

prastos padėties planą, kad būtų gabenamas skystas kuras į Vaka
rų Europą. Kasdien į Europą bus gabenama 500 tūkstančių sta
tinių skysto kuro.

— Jungtinės Amerikos Valstybės praneša, kad jos „visu rim
tumu“ sutiks betkokį priešišką žygį prieš Iraką, Iraną, Turkiją ar 
Pakistaną.

— Pravda, Sov. Rusijos komunistų laikraštis, atsispausdino 
šiuos gandus: Izraeliui ir Irakui pažadėtos Sirijos ir Jordano da
lys; Izraeliui — už dalyvavimą agresijoje, o Irakui — už atsisaky
mą palaikyti Egiptą.

— Britanija pažadėjo prieš Kalėdas ištraukti savo kariuomenę 
iš Egipto.

— Jungtinių Tautų policijos pirmieji daliniai įžengė į niekieno 
žemę tarp anglų — prancūzų ir Egipto kariuomenių palei Suezolaivynas yra pajėgiausias pašau

— Prancūzijos užsienio reikalų ministeris Pincau iš Pary
žiaus iivyko į Londoną. Paryžiaus žinių šaltiniai įsitikinę, kad 
Prancūzija sutiks ištraukti savo kareivius iš Suezo. Bet tie patys 
šaltiniai pridėjo: Prancūzijos užsienio reikalų ministeris aiškiai 
pasakys Britanijai ir Jungtnėms Amerkos Valstybėms, kad Pran- 
cūzja mano, jog tai yra klaida, nes nebus išrištas Suezo klausimas 
ar Izraelio problemos.

— Sovietų kareiviai minuoja Vengrijos pasienį, kad užkirstų 
kelią vengrų pabėgėliams į Austriją.

— Vengrijos darbininkai vėl streikuoja prieš Janos Kadar re
žimą, kuris stipriai palaikomas Kremliaus. Vengrijoje neramu. 
Laisvės kovotojai reikalauja sovietų pasitraukti iš Vengrijos.

Bromn kalbėjo iš kreiserio Sa
lem rytiniame Viduržemyje lai
vyno pratybų metu.
,Kai jis prabilo, Maskvos radijas 
apkaltino Jungtinių Amerikos 
Valstybių manevrus, kaip „tu
rinčius provokuojantį tikslą“.

Brown pasakė: „šiuo sunkiu 
laikotarpiu aš sėdžiu ant vulka
no. Rytoj gali būti mano Pearl 
Harbor“.

Jungtinių Amerikos Valstybių

lyje. Greitu laiku jis bus dar la 
biau sustiprintas.

Laivynas yra apginkluotas 
kontroliuojamais šoviniais, kurie 
gali nešti atomines galvutes.

• Prez. Eisenhower patvarky
mu Kalėdų švenčių valdžios tar
nautojams bus 4 dienos, kadan
gi Kalėdos išpuola antradienį.
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MOBILIZACIJA L. JAUNIMO REIKALUI
Laiko įvykių veikiamas mūsų Visi paketų gavimo pakvita- 

mokykiinis tremties jaunimas vimai^er CARE organizaciją 
jau stovi tautiškumo kryžkelė
je. Daugelis tėvų aiškinasi, kad 
gyvenimo aplinkybės esą painios 
ir nieko padaryti negalį, todėl 
visi augantieji teeinie savo ke
liu
bos ranką, nes barnių ir “išmin- nes siunčiant siuntas buvo pra 
tingų” pamokslų jau užtenka 
Būkime visi realistai, bet

IŠ OLIMPINIŲ ŽAIDIMŲ
P. GANVYTAS

yra gauti. Jau gautos ir dauge
lio mokyklų apyskaitos su mo- mesio į olimpinės dvasios reika- 
kinių nuotraukomis per išsidali- lavimus; nors aiškiai pasakyta, 
nimo iškilmes. Daugelis aukoto- kad komandinių varžybų įver- 

... arba rinkėjų yra gavę tie-1 tinimo taškais nėra, tačiau
Tieskime jaunimui pagal- sioginius paketų gavėjų laiškus, spauda negailestingai akccntuo- 
m a nnc utimi n neg sjungįant sjuntas buvo pra- ja tą aspektą ir kasdien prane-

nešami ir aukotojų adresai. Taip šinėja surinktus taškus. Pagal 
. . ne numatome daryti ir šiais metais, juos, šias eilutes rašant, pirmau’houn išsikovojo pirmą vietą,

matei įa istai. Mūsų ypatingas Mielas tautieti, nepagailėk do-Ha amerikiečiai. Rusai bando Maloniai visus nustebino ang- 
lerio ir neatidėliok, bet tuoj įdė-1 Jankius vytis, tačiau ypatingo las D. Johnson, 800 metrų bėgi- 
jęs į voką siųsk adresu- A Gul-1 sėkmin?umo šiose žaidynėse jie, me laimėjęs sidabrinį medalį, 
binskas, 6324 So Bishop Str I neparodė. Gal plačiąja prasme , Pačių anglų ekspertų manymu.

dėmesys turi būti kreipiamas 
tremties moksleiviui. Organiza
cijų ir paskirų asmenų raginami, 
imamės įvykdyti šią KALĖDI
NĘ DOLERIO DUOKLĘ. Pra
šome kiekvieną lietuvį atiduoti 
atliekamą VIENĄ DOLERĮ. 
Bus vėl siunčiama Vasario 16 
gimnazijai ir visoms vargo mo
kykloms kiekvienam mokinimui 
po maisto paketą. Jau susitar 
ta tik reikia pinigų.

Praėjusiais metais buvo pa
daryta, kas buvo galima. Kiek-

Chicago 36, III. Visą šios akci 
jos darbą komitetas numato 
baigti gruodžio 10 d.

Būtų gera, kad organizacijos 
paragintų savo narius, o paski-

Liūdna, kad nekreipiama dė- jaunasis tautietis A. Ortier ir
Gordien turėjo pasitenkinti si
dabriniu medaliu. Savo pralai
mėjimą turbūt labai skaudžiai 
išgyvena ir amerikietis Jack 
Davis, kuris buvo laikomas fa
voritu 110 metrų kliūtiniame bė
gime; tačiau jo kolega L. Cal-

tai vienas didesnių netikėtumų, buvo net abejojama, ar jam pa 
kurių išaiškinimui net sunku Į vyks išsikovoti teisę bėgti baig-
rasti" priežastį, štai šuolyje į 
augštį rusas Kachkarov buvo 
nugalėtas australo Porter, 100 
metrų bėgime rusai pusiaubaig-

ri asmenys paragintų savo drau-į mėse buvo palikti paskutinėse 
gus ir iš jų surinkę atsiųstų. Į vietose. Krepšinio rungtynės
vieną vietą galima siųsti tik po 
100 paketų. Jei kas turėtų pa
geidavimų, mes jų mielai lau- 

vienas vargo mokyklos mokinys| kiame Liet Gailestingųjų Sese-
gavo po paketą, ir kalėdinių iš- rų Draugija jau paskyrė 100 vokiečių mėgėjus tesugebėjo iš
kilmių surengimas buvo pratur
tintas. Kiek džiaugsmo buvo

vajaus
vardu:

prieš prancūzus pralaimėtos, 
futbolo rinktinė, (kurią prieš 
keletą mėnesių visi laikė geriau
sia komanda pasaulyje) prieš

bėgikė C. Stubnick australėms tenkinti 2 metimais. Prieš bra- 
buvo įvariusi rimtos baimės, pu-, žilus rusai laimėjo Ir tose rung- 
siaubaigmėje nugalėdama auk- tynėss Stonkus įmetė 22 taškus, 
so medalio laimėtoją. 80 met- 'Tenka pastebėti, kad visų lietu- 
rų kliūtiniame bėgime Shirley vių žaidėjų pavardės labai iš-

šeimose, kad Amerikos lietuvių 
visuomenė padarė tokią staig
meną per Kalėdas.

Praėjusiais metais buvo gau
ta $l,p38.27. Išleista gimnazi
jai $780, vargo mokykloms — 
$858.27.

dolerių Vasario 16 gimnazijai, sikovoti 2:1 laimėjimą. Vienin- 
Kalėdinio vajaus komiteto! Ulė Prošv“istž •"*‘>1 į“*“"-

te — tai ilgųjų distancijų bėgi-

mėje, gi šis sportininkas 50 met
rų prieš baigmę iššovė į priekį; 
tik nepaprasto ryžto dėka, Tom 
Courtney dar spėjo atgauti pir
mąją vietą. Nustebino savo šuo 
liu į augštį australas Porter, lai
mėjęs antrą vietą.

Ryškiausi sportininką i

Iki šiol, relatyviai vertinant, 
lengvosios atletikos srityje ryš
kiausiais laimėtojais laikytini 
amerikietis B. Murrow, rusas 
Kuts ir norvegas E. Danielson.

kas Kuts, laimėjęs 5,000 ir 10,- Murrow, laimėdamas abi trum-
A. Gulbinskas,

Gimnazijai Remti K-to Pirm.
>(1 P. Kavaliūnas,

Ratelių Koord. K-to Pirm.

000 metrų bėgimus.
Netikėtumai

Netikėtumai sporto pasauly
je Vaidina didelę rolę; ir olimpi
niuose žaidimuose be jų neapsi- 
linama. Štai garsus vokiečių bė

pųjų distancijų varžybas, laiky
tinas greičiausiu žmogumi pa
saulyje- Tačiau 10.5 sek. pasek
mė 100 metrų bėgime nepasi
žymi ypatingu gerumu (per 4 
olimpinius žaidimus tos distan-

Strickland de la Hunty 10.7 sek 
pasekme iškovojo antrą auksinį 
medalį australų komandai. Ši 
garsi sportininkė, prieš kurį lai- j 
ką sirguliavusi ir tokiu būdu iš 
favoritų sąrašo išjungta, savo 
laimėjimu pakartojo Helsinkyje 
atsiektą garbę.

Krepšinis

Be abejo lietuvius daugiausia 1 
domina krepšinio žaidynės. Da
bartiniu metu, paruošiamąsias 
žaidynes baigus, dalyviai su
skirstyti į dvi grupes. Urugva
jus, Prancūzija, Filipinai ir Čilė 
sudaro vieną grupę, gi kitai pri
klauso amerikiečiai, rusai, bul
garai ir brazilai. Iš kiekvienos 
grupės pirmosios dvi komandos 

i pateks į baigminę žaidimų dalį. 
Amerikiečiai eina be pralaimėji
mų ir beveik tikra, kad jie iš
keps į laimėtojų vietą. Tačiau 
dėl antros vietos gali būti dar 
labai įdomių varžybų.

Už rusų komandą, kaip žino- | 
me, žaidžia bent trys lietuviai.j 
Iš jų geriausiai iki šiol pasirodė 
Stasys Stonkus. Rungtynėse 
prieš Kanados rinktinę jis įme

jie pristatomi kaip rusai. Tas 
priverčia susimąstyti ir konsta
tuoti faktą, kad net šioje srity
je mes informacijos darbo at
likti nemokame. O tam kelių

kraipytos; negana to — visur būtų, jei tik būtų ryžto.

Tai yra nuoširdus Kalėdų Senelio patarimas, kaip pasirūpinti pi
nigų Kalėdų dovanoms. Jo tas patarimas - receptas yra visiems, 
kad ateinančių metų Kalėdos būtų linksmos.

KALEDŲ SENELIS
DUODA PATARIMU!

DAR NĖRA VĖLU 
ĮSTOTI

Į
KALĖDŲ (KLUBĄ

(Christmas Club) 
DABAR

PADĖKIME VARGSTANČIAM 

LIETUVIUI
Mylėti savo artimą ir jam pa- Europoje ir dėl senatvės, ligos! rate iš tolimesnių varžybų iškri-^e_nt Tl

ikas H. Fueterer, rodos prieš ciJos baigmėje buvo atsiektos 
i metus Japonijoje 100 metrų iš-, g8resnės pasekmės). Ruso Kuts 
bėgęs per 10.2 sek, jau antrame Į f°rma šiuo metu tikrai gera ir

dėti nelaimėje yra viena iš di- ar dėl kitos priežasties negalėjo 
džiausiu žmogaus dorybių. Gal išemigruoti. Mes juos turime 
reta kurioj tautoj rasime tiek šelpti kaip ir iki šiol. Jų dalia

yra tikrai sunki, nes prieš akis 
neviltis, skurdas ir svetimųjų 
globa. Negalime pamiršti ir Vo 
kietijoje veikiančios Vasario 16 
d. gimnazijos bei vadinamų 
Vargo mokyklų. Būtų labai kil
nu, jeigu ir šiais metais visi 
kiek kas galėdami prie BALFo

pasiaukojimo pavyzdžių, kaip 
lietuvių. Tik prisiminkime lietu
vio lietuviui teikiamą pagalbą 
nuo pat pirmųjų nepriklausomy 
bės dienų, po pirmojo Pasauli
nio karo. Tuomet plaukė para
ma į Lietuvą iš Amerikoje gy
venančių brolių lietuvių. Vėliau, 
prasidėjus antrajam Pašaiili-
niam karui ir patekus Lietuvai j ka taip ir parinkdami su aukų 
besikeičiančion okupacijon, visa lapais pas savo kaimynus bei

to. Tikra nesėkmė olimpiniuose! tyje j’s pirmauja. Gi minėto nor 
žaidimuose nuolat lydi ameri-. veS° Pasekmė puiki tuo, kad tai 
kiečių disko metiką Fortune1 tikrai įspūdingas pasaulinis re- 
Gordien. Jam priklauso pašau-! kordas; jis jietį numetė 281- 
linis rekordas; Londone gi jam'^1,
buvo atitekusi IV vieta, Suomi
joje jis iškilo į trečią vietą, o 
šiuose žaidimuose jį pralenkė jo

spaudos žinutėse pažymima, kad 
jis yra itin greitas. Petkevičius 
tose rungtynėse pasiekė 10 taš
kų. gi Lauritėnas įmetė 4 meti
mus. Prieš prancūzus Lauritė
nas ir Stonkus pasiekė po 7 taš
kus, Petkevičius turėjo pasi-

įdedant kiekv. 
savaitę per 50 

savaičių

Gausite pradž. 
gruodi, mėn. 

1958 metų
50 et. $ 25.00

$ 1.00 $ 50.00
$ 2.00 $100.00
S 5.00 $250.00
$10.00 $500.00

Metropolitan State 

BANK

2201 West Cermak Rd.
CHICAGO 8, ILL. 

Telef. VIrginia 7-6430

ir gęlbstime, o nesame tų vie
toje" kuriems mes tiesiame pa-

ISILEISKIIE KRISTŲ KALĖDOMS 
Į SAVO NAMUS.

THE CLARETIAN 
INFORMATION CENTER

4541 S. Ashland Avė., Tel. LA 3-5855 

SIŪLO JUMS

i (amerikiečius šioj šakoj 
lydi ryški nesėkmė — vienas 
geriausiu jietininku pasaulyje 
B. Held net nesikvalifikavo ame
rikiečių komandon, gi C. Young 
Melbourne tesugebėjo užimti 
XI vietą).

Moterų varžybose australų 
žiūrovai turėjo progą išlieti sa
vo mėgėjišką entuziazmą. 100 
metrų bėgime B. Cuthbert lai
mėjo auksini medalį, gi tos pa
čios šakos trečia vieta irgi ati
teko australei M- Mathews. To
kiu būdu ir toliau šioje šakoje 
vyrauja ano kontinento sporti- 

šį kartą vokiečių 
» ------------- --- ---- —.

vajaus, kaip savo tiesiogine au- galbos ranką. Gi tie mūsų bro
liai, kurie ne dėl savo kaltės 
kenčia dvasinį ir medžiaginį 
skurdą, liks mums dėkingi kaif. 
už teikiamą medžiaginę para
mą, taip dar daugiau dvasiškai, 
nes žinos, kad ir nelaimėje mes

pažįstamus prisidėtume. Ta mū
sų auka tikrai pasieks tuos, ku
rie jos neatidėliojant reikalin- 

vienas kitam padėjo kaip ir kuo i gi- Mes jausime dvasinį pasiten-
galėdamas. Labai nedaug buvo^H^mQ’ kad remiame kilnų šal- esame su jais. O mes žinome, 
galima sutikti savanaudžių ir P08 darbą, prisiminsime dėkin-i kad auka reikiamu momentu 
nebojančių bendrų tautos reika- gumą likimui, kad mes galime yra dviguba. Antanas Skėrys ninkės, nors 
lų bei artimo meilės. O kaip vie' ■ - —..... - = -----  , —~
ningi yra dabar likę mūsų bro- J/

priespaudą nešanti tauta savo 
nepaprastu vieningumu ne tik 
kovojo prieš okupantą, bet ir

liai pavergtoje tėvynėje ar iš
trėmime Sibire, tiesiog sunku ir 
įsivaizduoti.

Šiandieną yra sąlygos per 
BALFą pagelbėti ne tik esan
tiems (mūsų broliams sovietų 

koncentracijos stovyklose, bet 
ir likusiems Lietuvoje. Tai yra 
atsistojęs mums prieš akis di
delis rimtas uždavinys, kuriam 
turime jaustis priaugusiais, nes 
liečia neatidėliotiną pagalbą sa
vo broliui lietuviui. Ir neveltui 
BALFas skaito savo didžiausiu 
šių dienų uždaviniu neatidėlio
jant tiekti pagalbą tiem3 mūsų 
nelaimingiesiems broliams.

Jau nuo šių metų lapkričio 
mėn. 1 dienos vyksta New Yor- 
ke ir New Jersey BALFo vajus. 
Daugeliui yra išsiuntinėta aukų 
lapai. Bet nemažai yra ir to
kių lietuvių, kurių adreso BALF 
neturi ir tiesioginiai negalėjo 
kreiptis. Tad visi būkime jaut
rūs BALFo uždaviniams ir kiek 
galėdami, kaip ir praėjusiais 
metais, savo auka paremkime, i 
Ypatingai gi kreipiamasi į tuos, 
kurie ankstyvesniais metais dėl 
kokių nors priežasčių savo au
ka BALFo uždavinius silpnai i 
parėmėte.

DAILY GUIDANCE FOR THE CATHOLIC HOME
OVER FORTY years expcrience produeing fine re
ligious calendar iš reflccted in thc outstanding beau- 
ty, ųuality, and everyday usefulness of the 1957 
Church Art Calendar. This lovely creation provides 
the home with thirteen cheiee full-color religious 
art reproduetions along with all essential Catholic 
calendar Information. So belpful, dependable, and 
complete is the Church Art Calendar as a guide to 
all important feasts, ember days. vigils, days of
abstinence, that Catholic familie> consider it indispensable.

FEATURES 0F THE 1957 CHURCH ART CALENDAR
FKONT COVEIt Full-color rcproiluctton of .t 
niaati rful painting "Alotit Sacrcd Hi-art of Jobus”. 
This is truly a niost bouutlful portrayal of (’hrist 
and a plcturc to franto and treasure in thc hoino. 
HEI.KilOl S l’ICTl HES — Eaeh of Its thirteen 
religious pietures is a symphony of color; oacli 
parries an inspiring rnessage of Faith.
STORIEM OI-' THE 1’lCTIKEs A eoneisc story 
of « ach pieturė is given.
DAILY SCKUTVItE VEllsES - Carefully seleete 1 
front the J'ouay IJible to provide eaeh įlay wlth 
inspiratlonal ltelp. <
HOBYDAYS OF OBLIGATION all prominently 
designated.
GONI’EL ILEFEKENCES gyven for Sundays and 
holydavs of obligation.
FAST AND ABST1NENCE DAYS, VIGILS. J’IKST 
FItIDAYs — These iniportant dayti are elearly 
shcsvn.
DAILY VESTMENT COl/Olt A CHI IICH SEASON
schi-dutes prlnted on inslde of baek pnge in j 
ready-rcference arrangemont.
COM.MEMOKATION OF SA1NTS — Eaeh day is 
dedica^ed to the niemory of some pojjular sainl, 
wlt.li over sinty pietun-s.
CHURCH LAWS and i n te ręsti n g CATHOLIC IN
FORMATION on baek puge.
MOON l’HASES, PKECEDING AND StCCEEDING 
DATE I’ADS on eaeh įnonlii.
OFFHTALI.Y APPHOYED. r. s Indleated by the 
Jniiiriniatiir of a, promlrtent Arehbtsliop.

BENEDICTINE MONKS
Mount Angel Abbey, DEPT L.

ST. BENEDICT, OREGON

SPECIAL GIF T PRICES
Single Copy ..........................................$ .40

3 Copies ........ ....................... ......... .  . 1.00
6 Copies ...................... ....................... 2.00

12 Copie- . ............ 4............................ 4.00
25 Copies .............................................. 7.50
50 Copies ....................x..‘............ -. . . 14.00

100 Copie^ or more ......................25c. eaeh

ŪSE COVPON — ORDER TODAY!

I Dear Fatbcr:
Kindly ship at once ................. Church Art

Calendar for 1957. Enelosed please find re- I
I mittance in sum of $..................... |
I Ship

I

ĮVAIRIŲ RELIGINIŲ KALĖDINIŲ DOVANŲ
Žemiausiomis kainomis visame mieste

Aplankykite geriausį katalikų centrą 
pietinėje miesto dalyje.

Mes turime, įvairių KATALIKIŠKŲ KNYGŲ ir 
RELIGINIŲ DAIKTŲ

U
T
U

INSURED 1 .

-UPTO- I BL. J 
FEDERRL 
5AVINGS

to ...................................................
| Adresą .....................................................
I City ......... ..................................... šute
I

Chartere,! * ^npervteert 
by the F. 8. Oovenunent

and loan ass*n

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...

• {steigta Chicrgoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karus, 

ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir 

savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutau

pytą dolerį.

• Augštus dividendus išmokėjo \lsada be per

sto jimo.

• Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei atne

šite savo banko knygutę.

• Pinigams padėti nereikia važinėti.

Juos galite pasiųsti paštu.

Mes. apmokėsime pašto išlaidas.

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN I

2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, III, 
Pilone VI 74747

JOHN J. KAZANAU8KA8, Pr«.

Ghartered ir Snperviied by the United Statea Oovemnieat
Įstaigos VAJANDOS: Kasdioe nuo B-toe ryto iki 5 vai. po pietų. Ketvirtadieniais ano 9-toe valandos 
ryto iki 8 vai. vakaro. Seitadieniaie nno 9 vab ryto iki 1 vaL po pietų. Trečiadieniais visai neatidaromaBALFas negali pamiršti ir tų 

lietuvių, kurie gyvena vakarų^

1941 metų lietuvių tautos sukilimo ir rezistencinės veiklos 15 metų sukakties1956 m. gruodžio 9 d. 10 v. iv. Kry
žiaus bažnyčioje pamaldos už kritusius 
laisvės kovotojus. Pamaldų metu giedos 
“Dainavos” ansamblis. Minėjimui skirlg 
pamokslą pasakys kun. dr. V. Rimšelis, 
MIC. 3 vai. Marijos Aukstoiosics Mokyk
los didžiojoj salėj iškilmingasis minėjimas. 
Kalbės Vytautas Vardys ir dr. A. Damušis.

Iškilmingas • •

imas
Rezistencijos kovy vaizdus, dainas ir Lietuvos partizany poezija išpildys solistas V. VERIKAITIS, 

solistė PRUDENCIJA BI6KIENL aktorius - režisierius ALG. DIKINIS, aktorius KAČINSKAS, prof. V L. 
JAKOBINAS, BERNARDAS BRAZDŽIONIS.

Kvietimai iš anksto gaunami šiose 
vietose: Bridgeporte Dainoje, Terroje, Lie
tuvių Auditorijoj ir J. Karvelio prekyboje. 
Marąuette Park Marginiuose, 2511 W. 69 
St., A. Šležio krautuvėj, 2543 W. 69 St. ir 
Roselande I. Markausko valgykloje “Rose 
Room", 10758 S. Michigan Avė., o minė
jimo dieną prie įėjimo. Rengėjai
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šeštadienis gruodžio 1. 1956

GERADARIUS PAGERBIANT
žmonės, kurie dirba artimo meilės darbą, kurie aukoja lab

daros įstaigoms ar organizacijoms, kurie Šelpia nors ir paskirus 
pašalpos reikalingus asmenis, nereikalauja jokio atlyginimo 
nė pagarbos bet kuria prasme. Tačiau dėkingos lietuviškos 
širdys dažnu atveju vis tik nori pagerbti geradarius. Gal U>ks 
noras kyla ne vien dėl to, kad vienam ar kitam asmeniui būtų 
padėkota už gerai ir nuoširdžiai atliekamus labdaros darbus, 
bet gal labiausiai dėl to, kad jaunesni žmonės būtų paskatinti 
įsijungti j juos. Mat pavyzdžiai patraukia.

> šiuos žodžius m|s rašome ryšium su rytoj vakare Lietuvių 
auditorijoj įvykstančiu Bendrojo Amerikos Lietuvių Šalpos Fon
do (Chicagos apskrities) bankętu, kurio tikslas kaip tik ir yra 
pagerbti veikėjus, dirbusius Balfui nemažiau dešimt metų.

Yra veikėjų, kurie nuo pat šios organizacijos įkūrimo be 
jokios pertraukos dirbo: rinko aukas, rūbus, jieškojo geradarių, 
kurie sutiktų sudaryti dokumentus, reikalingus tremtiniams at
gabenti į JAV. Jie daug valandų tiems reikalams pašventė, daug 
ir savo sunkiai uždirbtų dolerių praleido, žodžiu — jie nieko 
nesigailėjo ir nesigaili, kad savo vargstančiam broliui padėtų. 
Tokių geradarių Chicagoje yra daug. Todėl mes nemanome, kad 
jie visi rytoj sugužės į jų pagerbimo pobūvį. Atvyks tik maža 
dalis. Bet jie visi težino, kad nė vienas jų nebus išskirtas iš 
pagerbiamųjų.

Nemažas Balfo veikėjų Chicagoj ir apylinkėse skaičius jau 
yra išsiskyręs iš gyvųjų tarpo. Mes neturime po ranka jų visų 
vardų. Galime paminėti tik keletą — a. a. Julių Šliogerį, Ber
nardą Nenartonį, Joną Brazauską, Kastą Zaromskį, Petrą Gailių, 
kurie tikrai daug širdies yra parodę tremtinių šalpai ir jų įkur
dinimui, kurie labai daug laiko yra aukoję jų naudai ir paga
liau savo dolerio nesigailėję. Esame tikri, kad jų ir kitų iš gy
vųjų išsiskyrusių geraširdžių vardai nebus užmiršti.

Labai gerai, kad rytojaus bankete dalyvaus ir pats Balfo 
pirmininkas kan. dr. Juozas Končius, kelioliką mėnesių pralei
dęs su Europoje tebevargstančiais tremtiniais ir labai daug ir 
nuoširdžiai rūpinęsis jų visokeriopais reikalais. Jei kas, tai 
jis tikrai gerai žino, ką reiškia tremtinių šalpos darbai, kiek gero 
yra padaręs Balfas ir kaip vertingos yra visų Balfo veikėjų, 
geradarių ir aukotojų pastangos. Jis pilniausiai bus kompeten
tingas tebevargstančių tremtinių vardu padėkoti visiems, kurie 
bet kuo yra parėmę didžiąsias Balfo pastangas.

Mes manome, kad bus visai vietoje chicagiečiams pagerbti 
ir patį tremtinių šalpos ir jų įkurdinimo JAV ir kitur vadą — 
Balfo pirmininką kan. Končių. Berods nereikia nė priminti mū
sų dienraščio skaitytojams, kiek daug ir didelių pastangų jis 
yra įdėjęs į visą Balfo veiklą. Visi tai gerai žinome. Jis Balfui 
aukojo, ir tai vien Balfui, didelę savo gyvenimo dalį — kelioli
ką metų. Kad šiam tikslui galėtų aukoti visą laiką, kad tik dau
giau nudirbtų tremtinių naudai, jis atsisakė parapijos ir išsi
žadėjo profesūros garbingoj mokslo įstaigoj. Todėl jo daug, ne
paprastai daug, yra padaryta. Jo kontaktai su tarptautinėmis 
šalpos organizacijomis, JAV valdžios įstaigomis, NCWC ir pan. 
daug laimėjo Balfui, daug laimėjo tremtinių šalpai ir kelių de
šimčių tūkstančių asmenų įkurdinimui Jungtinėse Valstybėse.

Todėl mes ir laikome, kad ryt dienos Balfo banketas nėra 
eilinis įvykis. Jame bus pagerbti visi tie, kurie savo gerais dar
bais yra nusipelnę daugiau negu pagarbos, nors jos netrokšta, 
nes ne dėl jos dirbo.

ji
fanilė!

fėTĮ

JUNGTINES TAUTOS IR 
PERSEKIOJAMIEJI

t VYSK. V. BBIZGVS

Savo laiku (tai 1937 ir 1938 
m.) Apaštalų Sostas pakartoti
nai pasmerkė kaip esminiai klai
dingą Vokietijos nacių doktri
ną, būk skirtingų rasių žmonės 
vieni su kitais turi bendro ne 
daugiau, kaip žmogus su gyvu
liu.

Žmonija yra viena. Žmonių 
skirtingos spalvos, kalbos, tau
tos, kultūros, karakteris yra pa
sėkos ilgos istorijos. Katalikų 
Bažnyčia tų skirtumų nelaiko 
menkareikšmiais; ji liepia į juos 
atsižvelgti apaštalavimo darbe, 
pataria jų paisyti kuriant šei
mas. Bažnyčia skelbia natūraliu 
dalyku žmonių susigrupavimą 
į valstybes. Ji skelbia esant pla
čias natūralias valstybės teises. 
Tačiau nepaisant to, Bažnyčia 
skelbia, kad žmonija yra viena, 
kad vienos šalies žmonių nesl- 
domėjimas kitos šalies žmonių 
likimu yra tos pačios rūšies ges
tas, kaip Kaino atsakymas Die
vui : "Aš nesu mano brolio sar
gas".

Ši mintis ir mūsų laikais nė
ra pakankamai gyva tautose. 
Visų tautų ir visų valstybių są
jungos mintis yra subrendusi 
tik mažame galvų skaičiuje. Ma 
sės dar nejaučia to natūralaus 
ryšio tarpe visos žmonijos. Šis 
masių nesubrendimas dar visa 
jėga atsispindi valstybių vyriau
sybių elgesyje. Kai po pirmojo 
Pasaulinio karo susikūrė Tautų 
Sąjunga, joje nebuvo Amerikos. 
Ten įsileista Rusija. Jai perdaug

neprikaišiojo, kad jau tada ji 
buvo pavergusi eilę tautų, išžu- 
džiusi milionus ukrainiečių ir 
kitų. Apie koncentracijos sto
vyklas politikai žinojo, tačiau 
nieks apie tai nekalbėjo. Kai 
bene 1938 Litvinovas su paly
dovais lankė pasaulio sostines 
stiprindamas salioninį bolševiz
mą, nukreipdamas politikų ir 
kultūrininkų akis nuo garuojan
čių kraujo klanų, kai toje kelio
nėje jis norėjo gauti audijenci- 
ją ir Vatikane. Vatikanas tik vie 
nas viešai per Osservatore Ro
mano jam atsakė, kad yra per- 
drąsu belstis į Vatikano duris 
žmogui, nuo kurio rankų dar 
garuoja nekaltų žmonių krau
jas.

Dabar turime naują instituci
ją—Jungtines Tautas. Čia dabar 
priklauso ir Amerika. Jos sos
tinė yra New York. Kiek ir kam 
ši nauja institucija davė gero, 
neginčykime. Tačiau tiesa, kad 
jos buvimo ir veiklos nepajuto 
lig šiol nė Rusijos pavergtos 
tautos, nė vargstantieji koncent 
racijų stovyklose. Kraujas ir 
ašaros ten liejas ir dabar gal 
net gausiau, negu prieš šį karą. 
Kenčiančių skaičius nesumažėjo, 
o vis didėja. Po vienuolikos me
tų Jungtinių Tautų veiklos vi
si kenčiantieji gali teisingai 
klausti: Ką jūs daugiau gerbia
te—ar mūsų kovas, kančias ir 
kraują už laisvę, ar mūsų tiro
nus?

Po Ispanijos Alkazaro, šių 
dienų įvykiai Vengrijoje yra

DIENRAŠTIS DRAUGAS CHICAGO, ILLINOIS 
'T-r ii,i ■ j r • linu ui i

didžiausio heroiškumo epizodas čiose. Ją reikia gyventi. O skai-
iš kovų už laisvę. Vengrai ko
voja, ginasi ir šaukiasi laisvojo 
pasaulio pagalbos. Austrijoj, Vo 
kieti jo j, Prancūzijoj, Italijoj 
tūkstančiai jaunimo, darbininkų 
ir visokių žmonių demonstraci
jomis reiškė jiems savo prita
rimą, davė aukų, padėjo kuo 
galėjo. Šalyje, kur yra Jungti
nių Tautų sostinė, yra ramu, 
tarsi pasaulyje nebūtų nieko 
įvykę. Ne tik negrai, portarikie- 
čiai, bet net Amerikos čekai, 
lenkai, lietuviai, latviai, Ukrai
nai yra ramūs, tarsi jų tėvynė
se nebūtų nieko tragiško. Nei 
jų vaikai neužsidegė ta Euro-

tydami Mato 25, 41-46 ar nega
lime pamatyti Kristų mums kai 
bantį: Buvau piktadarių užpul
tas ir jūs manęs negynėte, gir
dėjot mano šauksmą ir neatsi- 
liepėt, buvau vergų kalėjime ir 
jūs to nematėte, buvau žudomas 
ir neatėjote manęs ginti. Taip, 
anie nuo mus atlikę senų rūbų 
svarai ir seno maisto trupiniai 
prieš šį kaltinimą neturi ką pa
sakyti. Mūsų gyvenamų 'dienų 
tragiką parodo, kaip dar toli 
esame ligi deramo supratimo, 
kas tai yra mistinis Kristaus 
Kūnas ir kas yra žmonija. Dar 
daugiau: esame toli ir nuo jaut

pos studentų ugnim. Aukso ir raus savos tautos nario užjau* 
demokratijos šalyje visi pavir
to senoviško karaliaus pavaldi
niais su obalsiu: Valdžia žino, 
ką daro.

Evangelija yra palikta ne tik 
paskaityti sekmadieniais bažny-

timo.
Ne didvyrių lavonams pagerb 

ti. bet liūdėti dėl savo širdies 
ir minties menkystės laisvos 
tautos gali iškelti juodas vė
liavas.

ALT’o SUVAŽIAVIMO NUTARIMAI
grijos ir iš kitų sovietų paverg 
tų valstybių.

UŽUOJAUTA IR PARAMA 

VENGRIJAI

Amerikos Lietuvių Taryba, 
atstovaujanti milionui Jungti
nių Amerikos Valstybių lietuvių 
ir kovojanti dėl Sovietų Rusi
jos pavergtosios Lietuvos ne
priklausomybės ir laisvės atsta
tymo, šiandien vykstančios Ven 
grijos tragedijos giliai sukrėsta, 
piktinasi sovietų žvėriškumu 
Vengrijoje ir smerkia sovietų 
agresiją prieš tą kraštą; žavisi! 
herojiškumu garbingos vengrų 
tautos, taip gausiai liejančios 
savo sūnų kraują dėl savo ir ki
tų laisvės; reiškia jai brolišką 
Amerikos lietuvių solidarumą ir 
pasižada daryti viską, kas tik 
yra jos galioje, kad laisvasis 
pasaulis, ypač šio krašto vyriau 
sybė, ryžtingai remtų vengrų 
tautą jos žūtbūtinėje kovoje dėl 
laisvės.

Lai gyvuoja herojiškoji Ven
grija!

RYŠIAI SU KITOMIS 

GRUPĖMIS

Metinis Amerikos Lietuvių Ta 
rybos suvažiavimas, įvykęs 1956 
m', lapkričio 16-17 dienomis New 
Yorke, Sheraton McAlpin vieš
buty, nutaria:

BENDROS AKCIJOS 
REIKALU

Pasvarstęs lietuvių tautos ir 
lietuvių politinių veiksnių daro
mas pastangas Lietuvai išlais
vinti ir turėdamas galvoje pas
kutiniuosius įvykius anapus ge
ležinės uždangos, ypač Vengri
joje ir Lenkijoje, kur prasiveržė 
sovietų pavergtų tautų gyvas 
nepalaužtas laisvės reikalavi
mas bei neapykanta sovietų o- 
kupantui, Amerikos Lietuvių Ta 
rybos metinis suvažiavimas 1956 
m. lapkričio 16-17 d. d. New 
Yorke nutarė:

1. Burti ir dar labiau įtempti 
visas gyvąsias lietuvių tautos 
jėgas kovai už Lietuvos visiškos 
nepriklausomybės ir laisvės at
statymą, reikalaujant Sovietų 
Rusijos karinių ir saugumo jė- 
gų bei jos valdžios aparato ati
traukimo iš Lietuvos ir sudary
mo sąlygų lietuvių tautai lais
vais ir nesuklastotais rinkimais 
išsirinkti savo valdžią;

2. Siekti to tikslo, tarptautinė 
je plotmėje glaudžiai bendradar 
biaujant su kitomis sovietų pa
vergtomis Centro ir Rytų Euro
pos tautomis ir su jų atstovų 
laisvajame pasaulyje sukurta 
sukurta Pavergtųjų Europos 
Pavergtųjų Europos Tautų Or
ganizacija, kurioje ir Lietuva

i yra atstovaujama; 
i Tautų pilnaties rezoliucija, 
smerkianti sovietų agresiją 
prieš Vengriją, įpareigojanti so
vietus atitraukti savo karines 
jėgas iš Vengrijos ir grąžinti 
tam kraštui laisvę, būtų įvyk
dyta;

4. Veikliai remti pastangas iš 
kelti Jungtinėse Tautose, ir tai 
dar šioje sesijoje, Lietuvos ir 
kitų sovietų pavergtų Centro ir 
Rytų Europos valstybių išlais
vinimo klausimą;

5. Veikti JAV vyriausybę, 
kad ji nesileistų į jokias konfe 
rencijas su Kremliaus tironais, 
iki jie nebus pasitraukę iš Ven

SUBSTITUTE TEACHERS 
NEEDED

DISTRICT 89 

$15*00 PER DAY

Apply to:
C. H. PYGMAN, Superintendent 

1111 South 8th Avenue, 
Mayvvood, Illinois 

Telephone — Filmor 3-0410

- PADĖKA
- Reiškiame gilią padėką Di
džiai Gerbiamai* seselių kazi- 
mieriečių Motinėlei Teofilei, ku
rios rūpestingumo ir lietuvybės 
išlaikymo supratimo dėka 
Omahos Šv. Antano parapinėje 
mokykloje buvo įvesta kasdien 
reguliarios lietuvių kalbos pa
mokos.

Lituanistinių Pamokų Tėvų 
Komitetas Omahoje

Vytauto Augustino 
Lietuvos Vaizdų Albumą*

LIETUVA
yra geriausia dovana visokiomis

ErogomiB. Albumo vaizdai kalba apii 
ietuvą visiems suprantama kalba 

todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų.

Albumas Lietuva 
yra gražiausia dovana 

Kiekvienam verta šį gražu leidinį 
pačiam įsigyti b* kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jį galima gauti; 
Kaina 6 doL

ATKItIkS administracijoj 
916 Willoughby Avė.
BROOKLYN 21, N. Y.

n^KsaaaMUiaaaamBUMUNnMaMau

M. KRUPAVIČIUS

1926 METŲ GRUODŽIO 17-TOJI 
Liūdna 30 metų sukaktis

6 tęsinys

Naujas prezidentas išrinktas. Tą vietą užėmė gy
dytojas K. Grinius. Nauja vyriausybė taip pat suda
ryta. Jos priešaky atsistojo M. Sleževičius. Bet parei
gas eina dar senoji vyriausybė. Valdžia dar neperduo
ta į naujas rankas.

Tik paaiškėjus rinkimų daviniams krašte papūtė 
kažkokie nauji vėjai. Iš visų pakampių lyg šiol nepa
stebimai tūnoję gaivalai pradėjo lysti iš savo gūžtų. 
Lindo triukšmingai ir kėlė nerimą. Tokie reiškiniai 
prasidėjo beveik nuo pirmųjų dienų. Pirmiausia jie 
lindo į kairiųjų susirinkimus ir ten kėlė netvarką. 
Pirmą vietą jie užleido socialdemokratams. Pasklido 
žinių, kad beveik visus jų šauktus mitingus ar susi
rinkimus jie užvaldydavo. Susidomėjęs vieną kartą ir 
aš nuėjau į socialdemokratų šaukiamą susirinkimą 
Kaune Tilmanso salėje. Pradėjo socialdemokratai, 
baigė anieji, nežinomieji. Kas? Bolševikai? Chuliga
nai? Bielinio klausiau ar taip visuose jų mitinguose 
vyksta. Jis paneigė. Vieną kurią dieną einant Laisvės 
Alėja išgirdau, kad ateinanti bolševikų domonstraci- 
ja, pirmą kartą išėjusi viešumon. Pasukau j savo bu
tą Mickevičiaus gatvėj ir sustojau jos ir Laisvės Alė

jos kampe. Kiek prisimenu, žiūrėtojų prisirinko daug. 
Prie kito kampo gatvės stovėjo gen. Bulota. Demon
stracija prisiartino. Žygiavo keli šimtai daugiausia 
jaunų vyrukų. Iš veidų atrodė, kad žygiuojančių tar
pe- yra daug semitiškų veidų. Taip bestovint kilo są
myšis. Prie gen. Bulotos pribėgo kažkoks jaunas vy
ras kažką rėkdamas, užsimojo ir pamačiau gen. sto
vintį be kepurės. Iš to kilo gandas, kad jam bolševi
kas numušęs kepurę. Tas gandas pasklido po visą Lie
tuvą. Juo ir aš tikėjau. Tik čia tremtyje iš visai pati
kimų ir autentiškų lūpų išgirdau, kad buvę kiek ki
taip, būtent — iš žygiuojančių eilių pribėgęs prie ge
nerolo koks jaunas vyrukas ir reikalaudamas nusiim
ti kepurę užsimojo jam kirsti, bet tuo pat momentu 
kitas taip pat iš žygiuojančių būrio pribėgęs stvėrė už 
pasikėsintojo iškeltos rankos ir nusivedė darydamas 
jam pastabą, kad negadintų gretų. Čia turėtų būti tie
sa. Bet ir ta žinia dalyko esmės nekeičia. Vyrukai 
jautėsi krašto šeimininkais. Reikalauja prieš juos jau 
kelti kepures. Pasirinko ne ką kitą iš minios antau
siu vožt, bet lietuvių tautos garbingą veteraną, ka
riuomenės atstovą, tuomi rodydamas, kad ir kariuo
menė jiems nebebaisi ir jos laikai baigiasi. Ji turi sa
vo vietą užleisti kitai—gal raudonajai maskvinef. Bu
lota nebuvo pirmas ir paskutinis iš jų puolamų kari
ninkų Karininkai be ginklo jau bijosi rodytis, ypač 
Vilniaus gatvėj. Įdomus tas faktas, kad žygiuojan
tiems nekliūdė nei policija, nei kiti tvarkdariai. Vy
ravo įsitikinimas, kad minimieji triukšmautojai ne
kliudomai perėjo visą Kauną ir ramiai išsiskirstė. Ta

1. Dalyvauti Conference of, lietuvių visuomenę remti Ame- 
Americans of Central Eastem | rikos Lietuvių Tarybos darbus,

vienijančius lietuvių visuomenę 
kovai už Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymą.

Pirkit Apsaugos Bonus!

European Descent — Centro Ry 
tų Europos Kilmės Amerikiečių 
Konferencijoje. ‘

2. Paveda ALT Vykdomajam 
Komitetui skirti delegatus į tą 
konferenciją.

3. Delegatui apie savo veiklą 
informuoja ALT Vykdomąjį Ko 
mitetą ir ALT suvažiavimus.

PARAMA ALTU
Amerikos Lietuvių Tarybos 

suvažiavimas, įvykęs 1956 m. 
lapkričio 16-17 d. d. New Yorke 
Sheraton McAlpin viešbuty, įver 
tindamas Amerikos Lietuvių Ta 
rybos Vykdomojo Komiteto ir 
jos skyrių bei kooperuojančių 
organizacijų veiklą Lietuvai iš
laisvinti ir pabrėždamas Tary
bos užduotį jungti JAV lietu
vius į laisvinimo darbą, ragina

Kalėdų Senelis paliko vežimą te
levizijų nuo $90.00, radijų nuo $12, 
3 greičių patefonų nuo $20.00 ir 
visokių kitokių aparatų Kalėdoms 
pas OradinSką, J. G. Television 
Co., 2512 W 47th St., FR 6-199&. 
Atdara ir sekinad 11 00-3:00

PUTINKITE “DRAUGE”

Siuntiniai i Lietuva
Lietuvių bendrovė OVERSEAS 

CARGO CO. siunčia į LIETUVA 
(ir kitur) siuntinius su: angliš
kom viln. medžiagom, avalyne, 
vaistais, maist“. siuv. mašinom, 
dviračiais, laikrodžiais, akordeo
nais. (siunčiama iš Anglijos.

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

Prašykite katalogų bei informa
cijų:

OVERSEAS CARGO CO., 
2412 W. 47 St., Chicago 82, III.:

LA 8-5040, YA 7-4387 
Siuntinių tarnyba 8 metai — S. P.
JUODVALKIS.

PRIEŠKALĖDINIS
IŠPARDAVIMAS

Svarbus pranešimas visiems 
mūsų klientams !

Ką tik dabar gavome didelį kiekį žieminių 
drabužių moterims, vyrams ir vaikams.

Turime didelį storų apatinių, mėgstinių, lo
voms uždangalų, pagalvių ir Visokių kitokių žie
minių reikmenų pasirinkimą.

Kviečiame atsilankyti — busite patenkinti mū
sų kainomis ir patarnavimu.

Joseph’s Dry Goods Store
3218 $•. Halsted Street, Chicago, III.

%

Nauji Lietuviški Rekordai

KAI REIKALINGAS
ORKESTRAS

(didesnis ar mažesnis) 
Koncertams, baliams, vestuvėms 
ir Idt parengimams kreiptis I 
muz. BRONIŲ JONUŠĄ. TeL PR« 
spect 6-6584.

PO $1.50 VIENAS
Tyliąją Naktį ir Sveikas Jėzau. Kalėdų giesmės. Solo Izabelė

Motekaitienė
Gul šiandieną ir Liksmą Giesmę. Kalėdų Giesmės. Solo Izabelė 

Motekaitienė.
Palvas Arklys ir Kikilis, švedo Ansamblis.
Žemaitiška Liaudies daina ir Subatos Vakarėlį, švedo Ansamblis 
Alutis ir šauksmas. Budriūno Vyrų kvartetas.
Klumpės ir Vežė Mane iš Namų. Budriūno Vyrų Kvartetas.
Į Kovą ir Gyvenimo Aidų ir Subatos Vakarėlį. Budriūno V. Kvart. 
Valsas ir Žvakė ir Plaštakė. Budriūno Vyrų Kvartetas. 
Tėvynei ir Subatos Vakarėlį. Budriūno Vyrų Kvartetas. 
Barkarolė ir Sutemo. Duetas, Motekaitienė ir Kalvaitytė.

žvaigždelės ir Temsta Dienelė. Duetai. Motekaitienė ir
Kalvaitytė.

Čigonės ir Nokturnas. Duetai. Motekaitienė ir Kalvaitytė.
Aviža Prašė ir Nudavė Dukrelę. Solo Marijošius.

PO $1.00 VIENAS:
Ramu Čia Gyventi ir šlama šilko Vėjas. Radio Moterų Kvar 

tetas “Rūta".
Pakirsiu Berželį ir Žygis į Vilnių. Vyrų Oktetas “Aidai”.
Kur Bėga Šešupė ir Draugai į Kovą. Choras.
Karvelėlis ir Jūra. Choras.
Liksmų Laikų Polka ir Koja, Koja. Orkestras.
Paskutinis Sekmadienis - Tango ir Vyrai Užkim - Fokstrotas.

Solo šabaniauskas.
Nutilk, širdie - Tango ir Kaanarkų Fokstrotas. Solo šabaniauskas. 
Visur Tyla ir Tykiai Nemunėlis Teka. Solo Babravičius. 
Našlaitės Kapas ir Griovėsių Gėlelė. Duetas: Pupų Dėdė ir

Dėdienė.
Tu, Lietuva ir Drulia. Ppuų Dėdė ir Dėdienė.
Kai Aš Turėjau ir Kam šeri Žirgelį ? Duetas. Vanagaitis ir

Olšauskas.
Marcinkonių Polka ir Virginijos Polka. Orkestras.
Jonelio Polka ir Dariau Lyseles. Solo šaukevičius.
Vainikas I ir II dalis. Lietuviškų melodijų rinkinys.
Geismai ir Svajonės ir Oželis. Kvartetas su Orkestru.
Gyvenk, Juokis ir Mylėk ir Dzinguliukai. Duetas su Orkestru.

Rekordui siunčiame ir paštu į kitus Amerikos miestus ir į 
kitas pasaulio valstybes. Amerikoje pašto ir supakavimo iš
laidoms siuskite ekstra $1.50, Kanadon — $2.50. J kitas pasaulio 
valstybes proporcingai daugiau. Siųsdami rekordų užsakymus, 
siųskite ir Money orderį kartu. OOD rekordu nesiunčiame.

Naujos Lietuviškos Kalėdinės atvirutės po 10c. viena. 
$1.00 gausite 12 Kalėdinių atviručių su prisiuntimu.

Už

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INC.
3241 So. Halsted Str. Chicago 8, Illinois

čiau K. Grinius įnešė į tą įsitikinimą kiek patikslini
mų (J. Kedainis). “ši demonstracija įvyko tuo metu, 
kai valdžia dar buvo krikščionių demokratų rankose... 
Ši demonstracija buvo maža ir visiškai nevykusi, 
krikščionys demokratai jos sąmoningai neužgniaužė 
pačioje užuomazgoje, stengdamiesi ja pakenkti val

stiečių liaudininkų ir socialdemokratų prestižui, to
dėl visiškai suprantama, jog ir atsakomybė už ją krin
ta ne valstiečiams liaudininkams ir socialdemokra
tams, bet krikščionims demokratams, šiam tvirtini
mui turiu labai realų pagrindą... Demonstracija ėjo iš 
senamiesčio Soboro kryptimi. Ji buvo labai negausi, 
gal kokie 400 žmonių, kurių daugumoje žydai. Komu
nistai žadėjo sukelti masinę demonstraciją Kaune, bet 
jiems nepavyko. Taip pat ir tie 400 demonstrantų ne
parodė entuziazmo; atrodė, kad už poros blokų visiš
kai išsiskirstys. Vyriausybė, o tuo pačiu ir krašto kon
trolė, buvo krikščionių demokratų rankose. Ministe- 
rių pirmininku tuomet buvo L. Bistras. Priėjau prie 
telefono ir išsikviečiau min. pirmininką. Aš paklau
siau, ar jis žino, kad Laisvės Alėjoj eina nelegali ko
munistų demonstracija ir ką jis mano daryti. Bistras 
atsakė, kad jis žinąs, bet nieko negalįs padaryti. Esą 
jis kvietęs pagalbon ugniagesius, kurie galėję demon
strantus išskirstyti vandeniu... Aš užklausiau L. Bis
trą, ar jis iškvietęs gusarus. L. Bistras sumišo ir pa
sakė, kad nekvietęs. Tada aš įsakiau L. Bistrui iškvies
ti gusarus ir išskirstyti demontraciją. Ir iš tikrųjų, 
netrukus Laisvės Alėjoje pasirodė raiti gusarai ir de
monstrantai iškriko į nuošalias gatves..?

(Bus daugiau) *.
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THE JET DIV.
Thompson Products, Ine.

COIT ROAD

Has Openings or

EKGINEERS 

DE S I G N ERS 

DRAFTSMEN
AND

other ,qualified personnel in the 

followng fields:

Ne visi švenčiame šeštadienius

Jau beveik įpratome, kad šeš 
tadienis, kaip ir šventė. Jei vy
resnieji palikę fabrikus ar įstai
gas šeštadienį griebiasi namų

REAL ESTATE

Geriausi prleū kalėdiniai 
IMttdūljnnai 

2 |k» 5 naujas
baigiama* įrengti su viaais nioder- 

» j v . . neklausiais patobulinimais ant pla-ruosos darbų, tai mokyklinis taus kampinio sklypo, visas šviesių 
fronto plytų, galima išdfk. pagal
pirk. pageidavimus.

*4,000 (mokėti
už medinį 6 kainb. su 3 kainb. skie
pe, namą su 2 auto garažu, kaina I 
tik *11,650.

• Tuoj galima nuimti 
Mflr. 2 po 5 centr. šild. garažas, 

Brighton Parko.
7 kainb. 4 ntieg.

milr., pusantro augšto ant plataus 
sklypo su garažu Ir centr. šild. arti 
susisiekilo ir mokyklų.

Taverna ir 4 butai 
Brighton Parke judrioje vietoje, ge
ri (rengimai, /eras šildymas, gara
žas, puiki vieta lengvai uždirbti 

Baldų krautuvė Ir 2 butai 
Juk gali būti didelio fabr. savinin

kas. bet pradėk nuo dirbtuvės. Kai
na *19,500.

Turime daug visokių namų ir vi
sur, padedame gauti paskolas, esame 
centrinėje lietuvių kolonijoje Brigh
ton Parke.

SIMAIČIAI
Realty, Bullders. Insurauc.

2137 West 43 St.
CLiffsida 4-2390

Arti Archer ir Kedzic AVe. labai 
švarus namas 2 po 6 k. Centr. ap- 
šild. Erdvus sklypas. Prašoma
* IX,000. It b; public 7-9101.

2910 W. MARųi.ETTE U.I).
Parduodamas sklypas 50 x 123. Ir 

turimo išdirbtus planus 8 butų mo
derniško namo, jei kas norėtų pasi
statyti tok) arba kitokį namų. Atsi- 
•■epkite greitai — J. Vilimas, 0753 
S. Ruekuell St.

jaunimas po penkių darbo die
nų pasijunta laisvas kaip paukš 
tis.

Ne visų mokyklų durys būna 
šeštadieniais užrakintos. Pavyz
džiui Bridgeporte, Šv. Jurgio pa 
rapijos mokyklon kiekvieną šeš 
tadienio rytą renkasi būriai mo 
kinių.

Kartu su mokiniais skulįa ir 
mokytojas. Ne vienam jų jau 
šerkšna pabaltino plaukus, o 
sunkūs pergyvenimai paliko žy
mes veiduose. Šiandieną jų dau 
guma dirba sunkų fizinį darbą 
Žinome kaip yra malonu sulau
kus šeštadienio pasilsėti. Gal 
kas ir ilsisi, bet mokytojas sku
ba kartu su mokiniais.

Gimtoji kalba, jos raštas, is
torija ir geografija ir yra pa
grindinis Chicagos Augštesnio- 
sios Lituanistikos mokyklos už 
davinys. Štai dėl to kas šešta
dienį renkasi mokinių būriai, 
skuba mokytojas, ir štai dėl 
to šios parapijos didingų mo
kyklos rūmų durys šeštadienį 
neuždaromos. BRICPORTE

4 flatų mūr. namas, vonios ir kiti 
parankumai. Gera vieta — geros pa
jamos. Kaina numažinta *1 2,500.00 

• 00. šaukti TAy-
Ar lengvas čia darbas? Ar 

lesngva mokytojui nupasakoti I »6.ooo
jaunuoliui ar jaunuolei, kuris ------ — ■ ‘--------------------------
gal vos prisimena, o kartais jau r„n.,.XAyjIENV Rajone . ... , . . . j Geiaa mūr. namas — tik 40 metųir nebeprisimena, Lietuvą ir duo 1 4 fietai po 4 ir 1—7 kamb'
ti vaizdą dūmais pakvipusios i *\™l°o\oo.^
šiaudinės pastogės, papasakoti TAyior 9-2733.
apie skonį duonos ant kopūstla 
pio keptos, priminti Taučiūnų, 
Žąslių, Alytaus, Giedraičių ir 
Širvintų kovos laukus.

PAJIESKOJIMAI
•1 ieškomos; Marčiulionienė Jaru- 

Ar lengvas tos mokyklos ke- <•- Olgos ir Juozo, prieš karų
lias? Trūksta mokslo priemonių, . .1>ltl-s,,,l|vbe. Vitkauskienė Ja-, rulyte, d. M Ja
lahai dažnai žndžin n '’'an.»,w Juozo. .įieškolaDai dažnai gero žodžio, O ne ,)Us.sesen- A. Janillenė- Lietuvoje, 
retai ir pinigo. Rašyti: Herling, 1612 S. 49th Court

Cicero 50, III.Tėvų komitetas, kuris ranka ______ ,

REAL ESTATE

BRIDGEPORT’E
3-jų augštų mūrinis namas. 
Mėnesio pajamos $190.00.> 
Krautuvė ir 4 butai. Pilnas 
rūsys. 2 automobiliams ga
ražas. Kaina $18,000.

Tel. CLiffside 4-0104
CICERO. Kampinis sklypas arti 

ltidgeland ir 27th St. Pilna kaina 
*5,900. SVOBODA. 0013 Crrnnik 
ltoad. Bl-sliop 2-2102.

Savininkas išsikelia. į California.
Žiūrėkit kų nupirksit už *17,000 St. 
Thomas parap. Gražiai dekoruotas, 
mūrinis ‘’ranch” namas. 2 mieg. 
kamb. Nuo sienos iki sienos kilimai, 
medžio sienos salione. Uuilt in wall 
planter.” Skalbimo ir džiovinimo 
lųašinos, krosnis, šaldytuvas. Aptver
tas spalvotas patio. Apžiūrėti galima 
kasdien nuo 1 iki 4 vai.

3038 \V. 84tb l’laec

2-Jų butų mūrinis namas. Barge
nas. 5 ir 5 kamb. ltūsys. Centrinis 
apšild. 3 mieg. kamb. Spintos virtu
vėj. Garažas. *15,900, įmokėti *4,000 
Apylinkėje 26th ir Pulaski ltoad. 
LAvvndnle 1-7038.

.Mf'ItlNlS, 2-jų butų 4 ir 4 kamb. 
50 pėdų sklypas. 4 autom, garažas. 
*100 pajamų. įmokėti *2,000. Tiktai 
*12,900. Arti Harding ir 25th. EAvvn- 
dale 1-7038.

MCRIMK. 2-jų butų. Arti 27th ir 
St. bouis Avė. 5 ir 4 kamb. Oazu 
apšild. Uždari porėiai. įkainuotas 
skubiam pardavimui dėl turto pasi
dalinimo.' Tik *13,500. LAmnduIe 
1-7038.

ARTI Oltli IR TAb.MAN. Mūrinis 
5 kainb. bungalovv. Vienas apšild. 
mieg. kamb. viršuj. Gazu - karštu 
vandeniu apšildymas. Tlle; kilimas; 
uždaras porėtus; garažas. Labai ge
ras pirkinys. Mažiau negu *17,000.

ARTI 71st IR CALIFORNIA. Dv 
luxo mūrinis 2-jų augštų kampinis 
namas. Du butai ir krautuvė. Ideali 
vieta bet kokiam bizniui. Tuojau ga
lima užimti. A*A»i

E. T. MITCHELI,
Real llstute & Visų Rūšių Draudimai 
2501 W. 09tli St. \VAlbrook 5-5431

CRAWFORl»E geriausias, pirkinys.
2-jų butų mūr. namas. Arti Keeler 
ir 26th St. 5 ir 5 kanib^ Gazu apšil. 
Garažas. Tilo virtuvė. Spintos. Ge
rame stovy. Bargenas. Tik *15,90)); 
įmokėti *4,000. SVOBODA. 3739 \V. 
20tlt st. l.Aivndnlc 1-7038.

82.000 ĮMOKĖTI. 2-jų butų mūrinis 
namas. 4 ir 4 Rami,. 4 autom, garažas. 
00 penų SKlypas. *12.900. SVOBODA, 
3739 W. 20tli St. Uovmlale 1-7038.

_____ _____ .MARUI im’E PARKE. 7031 S.
„ , -n ... ' RockweiU St. išnuom. gražus, šiltas

, Pyanciskus Vite, saulėtas kambarys. Apžiūrėti galimaprasdamas Šią nelengvą padėt}. ! K.yVenys ( lurugoje 21 ar 26 gatvėj; , nuo G v. vai., š. stad. ir svkmad. nuo 
imasi visų priemonių sutiktus kl1.

rankon dirba su mokytojais, su I’ajk
J 2 vai.

Process Planning Engineering 
Estimators

Opportunity for PROCESS PLANNING ENGINEERS in thc 
field of EXPERIMENTAL MANUFACTURING cf Advanec 
TURBO JETS, MISSILE ENGINE PARTS and ASSEMBLIES. 
Experiencc is desirable in Processing methods for Brazing, 
Grinding and Machining. Applicants should have two or more 
years’ experience in one or more of the above mentioned fields.

TOOL DESIGNERS
For programa in conncction with EXPERIMENTAL TURBO- 
JET ENGINE and MISSILE parts and assemblies. Design and 
manufacturing experience rcąuircd in the field of Fixtures. 
Sheet Metai Tooling, Machining and Grinding Fixtures.

INDUSTRIAL ENGINEER
Experience in Methods and Time Cost 

Analysis Schedules.

PRODUCTION CONTROL

Schedulers — Dispatchers 

Tool Expcditors

Excellcnt opportunities exist for personnel with previous 

expcricn<-3 in field PRODUCTION SCHEDULING, PLANNING 
and manufacturing FOLLOV'-UP.

Ali Replies Considered Confidential
Plea.se Bring Proof of Cltizenshlp and Sočiai Seeurity Card.

Apply in perso n or send reoume of your experlence to 
PERSON N KL M AN AG Eit.

Apply at
12818 Coit Road Cleveland 8, Ohio 

Phone ULster 1-5000 Ext. 329 or 330

Employment cffice opcn 8 am.m. to 6 p.m. 

Suturday und Sunday Nov. 10 and 11, 8 a,m. to 4 p.m.

Pirkdami sutaupysite 
ir parduodami uždirb
site per šią (staigų. 
AL. .gUDKECKAS

4HHALTY 
4081 Archer Avė. (prie 

Callfornljos g-vės) 
liAfayette 3-3384

real f-state__ DIE MAKERS

Šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų luukla greitas Ir teisingas patar- 

i navlmas.
NORVILĄ

REAL ESTATE SALES 
2606 W. 59th St. Tel. Prospect 8-5454

Nepraleiskite progos! Marųuette 
Parko 5 apartmentų mūr. namas, 
3x4 ir 2x3. Mflr. 3 karų garažas. 
Mėn. pajamų $417. Namas tikrai ge
rai užlaikytas. *44,000. A. Linas.

Geriausias pinigų investavimas.
Medinis 4x4 ir mūr. kieme 2x4. Abu 
namai gerai sutvarky ti. Vonios, šil
dymas krosnimis. *205 mėn. pajamų. 
Visa kaina tik *14,300. A. Sirutis.

Pilnai įrengta groseraė prie 71 ir 
California Avė. Pelningas biznis. Tik 
*2,700 plius visos prekės savikaina. 
Volodkcviėius.

Marųuette M a no r mflr. namas. 2x 
5‘/į, dvigubas garažas. Autom, šildy
mas karštu vandeniu, Itflsyj dar 1 
kamb., virtuvė, tualetas. *28,500, A. 
Rėklaitis.

Maria Higli Kchool apylinkėje 7
kamb. bungalovv (4 ntieg.), kabiu, 
virtuvė, kereni. plytelių vonia, šil
dymas karštu vandeniu-gazu. Dvigu
bas mūro garažas. Savininkas nori 
skubiai parduoti. *21,500. J. šaulys.

P L E 0 K A S
REAL ESTATE

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

Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 
bei valdymas. Paskolų parūpinimas.

VISŲ RCŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Real Estate 
General Insurance, Notary Public 

59ltl S. tVestern Avė.
REp. 7-0886 arba IIEm. 4-7085

ęs iš Kretingos apskr., Andrijn
trūkiinun naSnlinti Tnli srražn I ,n,e6t- ’J'^o brolis Kazimieras į trukumus pasalinti, lok gražu H ltc 2) siadislovas Berenu įieško 1 m
mokinių mokslapmigiai nepaden , dėdės Adam Falin, s. Juozapo, gy-, REAL ESTATE 
gia visų išlaidų šios mokyklos ! vc,ll,si Chicagoje, dirbusį McCormiėk Paskolos. Nej. Turtų Valdymas 
išlaikymui, todėl tėvų komite- 'S*,"®'' VISŲ RŪSIŲ APDRAUDIMAI
tas yra nusprendęs 1957 metais 0^ (jrove> justicc, III., P.'O. Oak K. MALONIS,
sausio 5 dieną, pirmas šeštadie-j Lawn. Tel Globė 8-3046. Namų PKospect 8-2071

nis po Naujų Metų, surengti . v -------------- 4___ n_-^.

koncertą-linksmava karį Lietu J ieškomi: D Antanas Laučka. _—----------------------------------------
j., • • • rr, . '’A\ apie .i0 m., tuiejo savo REIKIA l’l SIMNKOVių auditorijoje. Tam rengiama- , kiipvklų Bostone. 2) Auna Lauč- Senas Itooming Housc — boti 1 

si iš anksto. Norima, kad tas, kaitė-Breivienė, gyv. JAV apie 50 i 6iz.nis. visas užpildytas. - Geros pa
jau beveik tradicija virt?3 su
buvimas, patenkintų kiekvieną: 
ir jaunimą, ir senimą, ir tą, ku
ris atvyko į šį kraštą neseniai, 
ir tą, kurs atvyko 1956 metais.
Visi kviečiami ir visi laukiami.

Tr.

apie
m., gyv. Dorehester, Mass., Main
St. )3 Elzbieta Laučkaitė-Skaparie- 
nė ir jos du sūnūs. Jieško brolis — 
Jurgis Laučka, Kauna;, Požėlos g-ve 
Nr. 30—4, Lithuania.

jamos. Galima perimti. Tik *a,000č0n 
Gera proga našliai moteriai, šaukti 
TAylor 9-2733.

Jieškau dėdės Juozo Aliuko, kil. j 
iš \ tirėnos taisė., Kaniortįnų kaimo, i 
ir pusbrolių: Vlado, Petio ir Klimo

-------------------- Aliukų ir Onos Aliukiūtės, gimusių i
D-ZsO! Amerikoje. Atsiliepti; Pranė Ml-
r lies Sldmstą įdunimui t liausiuūtį, duktė Rožės Aliukiūtės, 
Teisėjas Lawor paskelbė, kad Lietuva, Vilniaus gub. Trakų apikr., 

naujasis Maryland valstybės Varėnos valsč., Varėnos stotis, 
įstatymas, kutiuo baudžiama!
už nardavinėiima nešvariom lite-1 BALFo ^"tras yra prašomas uz pardavinėjimą nesvarios lite pajjc§koti sakančius a-menis; 
ratūros jaunimui, nėra priešin-;
gas konstitucijos nuostatams GUZEVIČIUS, STASYS, sū

nus Stasio, gim. 1931 m. ir jo mo
tina TEKLE KARPAVIČIŪTE.

2. GU2EVICIOTE, ELENA, dūk 
tč Stasio, gim. 1921 m. gyv. Kau
ne.
3. UŽUPIS JUOZAS, sūnus Jo

no, apie 70 metų, gyv. Brooklyn.
4. ANTANAS ŠIURKUS, sūnus 

Vinco tr
5. VINCAS ŠIURKUS, sūn. Vin 

co, jieško brolis.
6. IŠORA, PETRAS, sūn. Liud-

geresnį tarpti!.ybinį ir tarpra- viko, gim. 1883 m. jieško žmona
.i .iii .! ir vaikai, sin. sugyvenimą. . ? , IGNAS sviLAINIS, sūnus

---------------- Vinco, gyv. Brooklyn.
— Charakteris yra deiman-Į 8. LEONAS BOBRICKAS, sūn. 

tas, kuris įbrėžia kiekvieną kie-1 Petro.

$130,000 iš pietų
Chicagoje buvo surengti pie

tūs JAV Krikščionių ir Žydų 
konferencijos labui. Tie pietūs 
davė $130,000, nes kiekvienas 
dalyvis užmokėjo po $100. Tos 
lėšos bus panaudotos ugdant

tą akmenį. Bartol.

iiiiiiiiiiiuiimiiiiiiumiiiiiimimiiiiiiiiv  
Visi Pittsburgho lietuviai 

KLAUSO IR REMIA

Pittsbiirglt’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programų

— vadovaujama —
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI TRANSU' GJAMA 
Kiekviena nekmacten' nuo 

1:30 Iki 9:00 vai p - 
i* stiprios f n galingos

WLOA
IIADIJO STOTI KR BHAniMKJKR 

iftMtla reikalais ki-cipkitAs Muo adre 
•u; LITHUANIA N CATHOL1C HOUT. 
Radi o statlon wi,OA. Rraddoek. Pa.

1 iiiiiiuiiiiiiiiimiiiiiiiiniiiiiiiiBiiiiiiiiiiii

9. MARCIJONA LILEIKYTE - 
KRASAUSKAS, gyv. Brooklyn, 
jieško brolis.

Patys jieškantieji arba apie juos 
žinantieji, prašomi atsiliepti šiuo 
adresu:

BAIJ«as 
105 Grand St 

Brooklyn 11, N.Y.

MARCH OF DIMES

Murinto Olsen, 4 m., gyv. Boston, 
j Masti., parinkt.4 1957 ni. Mareli oi' 

Biluos ntergtiilo. Ji yra puliostu |>i<- 
| lio ligus. Kovai su poliu fondus pra
dės naują vajų.

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM f VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

meny turinčiu ilgą patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyne Avė., Telef. Ylrginia 7-7097

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklvpus ar ūkiu* 
atlankykite mus
KUTRA'NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
WAIbrook 5-5030 

PRespect 8-3579 (vak- Ir sekimui.)

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

E. KUILIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpuMic 7-9400

SPECIAI, BVRGAIN
S Unlts Roorning Housc Brick 
Bldg. South Central Busn. Sretion. 
Vieinity G t St. A- Haistcd St. Good 
tnconie, *7,S00.0u per ycar. Bldg. 
Good Condition. Oil lleat. Casli Po\vn 
*5,000.00. Bal. l’ayabb' Vrom l’rofits 
l’rice onlv *.29,oo0.oo. For Infor. Call 
Agi nt. TAylor 9-2733.

PARDUODAMAS 2 BŪT. MfR
namas Brighton Parko apylinkėje. 
Kalbėti su sav. tel. Vlrginia 7-8413.

PROGOS OPPORTUNITIES

Severai lst Class 
Die Makers Needed ! ! 

ALSO

JIG AND
FIXTURE MEN
Overtime & Top Pay 

to Qualified Men

R. KRASBERG & SONS 
MFG. COMPANY 

2501 W. Homer St.
Tel. PI 2-1100

TW0 CLEAN-UP MEN
Mušt be sober and reliable. Good 
pay. Mr. Bard.
Arena Boniarama and Shoppin^ 
Center, 103rd and Cicero Avenue.

HELP WANTED — FEMALE

REIKALINGA MOTERIS lcng'vaiu 
namų ruošos, darbui. Gyventi vieto
je. Skambinti DRexel 3-8514 tarp 7 
ir 11 vai. ryto, klausti Mrs. Mary 
Barzda.

TYPIST
VVANTED

Inquire
700 W. Koot St.

BUILDING & BEMODELENG

i:

VIKTORAS SBIAITIS 

General Contractor

Stato rezidencinius Ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen- 
iuoja pianus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-422* 
arba rez, tel. BĮ 7-3310. Kreipti* —

SIMAIČIAI 
ttealty - Bullders - Insurano*

2737 Weht 43rd Street

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIimililiilIlIlItlIltn
ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 Wast 7lst Street

BUILDING CONTBACTORS 
Itato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HKmlock 4-5881 
lllllllBBIIIBIIIlllllllltUlllIlIUllUllllllllll

JIIIIIIIBIIIIIIIIIIIliBilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlid 
| LIETUVIU STATYBOS 

= BE21DROVE

į MŪRAS
= Builders, Gen. Contractor*
“ Atlieka planavimo ir staty- 
S bos darinis gydytojų ofisų, gy- 
S venainųjų ir viešųjų pastatų.S Namų įkainavimus ir Įvairūs S patarimai nemokamai.
— Kreiptis šiuo adresu:

Į JONAS STANKUS
S Kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
S 6 vai p. p. Kitu laiku susitarus

TeL PKoonect ts-zoi9
8800 80. CAMPBELL AVZ,

= Uhlrago 29, IMnok
1

.1

PABUVODAMA ,M P:SI Sf; — III TCIl-
Kll SIIOP. Geroji- vietoje l’i e inania 
kaina. 1312 Arelier A»c. Tel. 
LAray.-tte 3-2015.

MARQUETTE PARKE, 2447
W. 69th St., parduodamas

RKSTOR AN AS-V ALG YKL A 
Gausi klijentūra. Teirautis vie
toj ar telef. GRovehill 6-9504.•

’■ 'g"' ....... .
MISCEULANEOUS 

Įvairūs Dalykai

likt_ apdraudu vgkntora
Visų rūšių apdraudos. JUitomobi 

lų finansavimas. Notarlat**. Val*ty 
)8s patvirtintos kalno*.

Prieš darydami apdrauds* kitu 
asIteiraukHe pa* mus.

JONAS KIRVAITI 8 
WAlbrook 5-5071

■ NTK11STATE INSVILANCE AGFNC1 
d|OM S. Aftliland Avė.. ClilcJigo 30. III

ŠILDYMAS
A. Stančdaiiakaa inatoliunja vi 

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air conditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 S. 49th <X»rTRT, CICER4 

Tel. OLyrapic 6-0775 nno 8 v»l
ryto iki 5 vai. vakaro. 

Telefonas nno 5 vai. vakaro:
OLympic 2-6752

PLU M B ING
Licenacd, bonded plumbers

Joks darbas nėra didelis nr mažas 
šanki,« dabar. Kalbame lietuviškai 

Tel. REpublic 7-0X44 

WAIhmok 5-345,

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

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

Statome naujus namus ir garažus.
! Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairins remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai.

1 Saukite DAnube 0-2793 nno 9 vaL 
ryto Iki 7 vai. vakaro.

i Tel. OLympic 2-5121 nuo n vai. 
vakaro iki 11 vai. vakaro.

S t a t o m e
NAMUS IR 
GARAŽUS

1 Ir atliekamo visus statybos Ir pnr- 
| tvarkymo (reniodeling) darbus.

MASTER BUILDERS
Omioral Contracting Co.

(Sav. V. S<Hleikn tr 4. Kkorubskas) 
iKtio S. 48TII CT.. CICERO 50, ILL.
Tel. OLympio 2-7381: TO 3-4230

1 ..... .T77
PARDAVIMUI*

Pnrduodu alyvinį pečių “Siegler' 
firmos su pūtimu. Gerame-,,o- 
vyje. Tel. LA f. 3-0570 nuo 6 v. v.

A(JTDMOBILF> — TRUCKB 
Automobiliai — Konkveilmlal

VIKTORO K O 2I C 08 
lietuviška gazolino aluti* Ir auto 

talayma*
ttllekaml motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Ir keičiamo* daly*.

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 S. WK8TKRN AVE. I’R 8-953S

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienrašti*, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems.

Pirkit Apsaugos Bonus!

Plea.se


Šeštadienis, gruodžio 1, 1956 DŪGNRAATIS DRAUGAS, CHICAGO, niJnnin

f

MŪSŲ KOLONIJOSE
Lietuviškajai visuomenei
Vasario 16 gimnazija, kurioje 

visi dalykai dėstomi lietuviškai, 
išleido geroką būrį abiturientų, 
studijuojančių įvairiuose Vokie
tijos ir kitų valstybių universi
tetuose. Nuo šių metų išduoda-

Kun. A. Dsk&nio 
pagerbtuves

East St. Louis, UI., lietuvių 
kolonija tikrai gražiai ir iškil
mingai atšventė gerb. klebono, 
kun. Antano Deksnio sidabrinį 
kunigystės jubilėjų praeitą sek-

Arkv. Matulevičiaus byla 
aprašoma Chicago 

American

Rockford, III.kurį neperseniausiai nusipirko 
prie 143-čios gatvės ir abu žada 
kiek laiko ramiai pailsėti ir pa
miršti biznio rūpesčius.

„ . , , j • ! Kuzai yra išauginę sūnų Jur-Stasys Pieza. lankydamasis . . . < . . 7. .. ./ ... ... . .. gj, kuris baigs inžinerijos moks-Romoje, sužinojo vėliausias ži- ?*’ . , , . 6.. , .... 1 lūs ir dukterj Eleną. Jurgis irnias apie arkivyskupo Matule- b

mi atestatai visiškai prilygs vo-, madienį, lapkr. 25 d.
kiečių valstybinių gimnazijų a- Paminėiimas Drasidėįo iž rv- testatams. Vasario 16 gimna-l Paminej mas prasidėjo is ry 

, , .** -;^,ito su iškilmingom sv. misiom,zną sudaro beveik pusantro sim . .. v » x- •x ,• x • J. U^tuvių parapijos bažnyčioje,to lietuviško jaunimo, kuris ren 
giasi būti šviesuoliais, naudin
gais tremty ir sugrįžus į laisvą 
Lietuvą. Skolos už gimnazijos 
rūmus ir žemės sklypą dabar 
yra išmokėtos. Gimnazija turi

kuri neseniai buvo pašventinta. 
Mišių deakonais buvo kun. A. 
Čepanis ir kun. A. Bukauskas; 
ceremonijų vedėjas kun. A. Sta- 
šys; pamokslus sakė kun. kan. 
V. Zakarauskas ir kun. C. Negerai įrengtą mokinių bendra 

būtį, biblioteką, sporto aikštę,
valgyklą ir kitas priemones. , Tuojau po mišių buvo ypa-

.. , . ... •• tingi pietūs vien tik kunigams,šltų laimėjimų gimnazija pa- kJic‘l)uv0 8usirinkę šv. mi-siekė tik didelio musų išeivių1
tautinio susipratimo, solidaru
mo ir nepaprasto dosnumo bei 
pasiryžimo dėka. Gimnazijos 
mokytojų taryba reiškia nuošir
džiausią padėką visiems auko
tojams, kurie remia ir išlaiko 
šią mokslo įstaigą, būrelių va
dovams, kurie, nesigailėdami lai 
ko ir jėgų, tęsia sunkų aukų 
rinkimo darbą, didelis gimnazi
jos dėkingumas priklauso Bal- 
fui, remiančiam gimnaziją mais
to produktais, drabužiais ir ki
tomis gėrybėmis.

Visd'ėlto šita mokslo įstaiga 
dar tebeturi kovoti su nemažais 
piniginiais sunkumais. Visa bė
da, kad žymi būrelių dalis, ku
ria remiasi gimnazijos išsilaiky
mas, per ilgesnį laiką pavargo 
ir neįstengia gimnazijai sumo
kėti mėnesinių įnašų. Dėl to 
skola už gimnazijos išlaikymą, 
pirmiausia maisto tiekėjams, ė- 
mė smarkiai augti. Po kurio 
laiko gali įvykti krizė.

Mokytojų taryba kreipiasi į 
lietuvišką visuomenę, į rėmėjų 
būrelius, organizacijas,

šioms. Pietų metu parapijos vai 
kučiai gražiai paįvairino progra 
mą dainomis, lietuvių ir anglų 
kalbomis. Programą vedė Jonas 
Kassly, žymus biznierius ir tos 
apylinkės visuomenininkas. Vai
kučius paruošė parapijos mo
kytojos, seselės pranciškietės.

Vakare parapija pagerbė kun. 
Antaną Deksnį dideliu banketu. 
Kalbas sakė kun. B. Grinius, 
Dievo Apv. par. vikaras, Chi
cago je; kun. J. Gasiūnas, kun. 
Deksnio pavaduotojas, kun. Ig. 
Urbonas, vikaras lietuvių para
pijos, Gary, Ind., Z. Gribinas, 
L. B. kuopos vedėjas, S. Petrau 
skas, dr. K. Mogenis, William 
Ekels, E. St. Louis, III., miesto 
ugniagesių viršininko padėjė
jas ir parapijos banketo komi
teto pirmininkas, kuris įteikė 
kun. Deksniui nemažą piniginę 
dovaną.

Programą išpildė: parapijos 
] choras, vedamas Stella Stankiū- 
tes. Lietuvių Vyrų Kvintetas,

... . , • j Elena yra plačiai žinomi Cleve-vičiaus bylą, kuri yra vedama
pakelti ji i šventųjų tarpą. Atei- ’
nantį šeštadienį, gruodžio 1 d.,
1956 m., religinių žinių skyriu- 
žinios bus talpinamos. Visi, ku- 
je Chicago American vėliausios 
rie domisi tuo reikalu turėtų 
skaityti šias žinias.

Studentų fondui aukos bus 
priimamos iki gruodžio 15 d. Vi
si kurie dar norėtų aukoti šiam 
fondui, prašomi aukas įteikti 
klubo sekretoriui Antanui Mar- 
kauskui,-818 N. 14th Avė, Mel- 
rose Park, III.

Lituanistinė mokykla

Lituanistinė šeštadieninė mo
kykla pradėjo darbą 1952 m. va- 
sario 2 d. Mokyklai patalpas 
davė amerikietis klebonas kun. 
Freeman parapijos mokykloje. 
1957 m. vasario 9 d. Veterans 
Park didžiojoje salėje mokykla 
švęs savo penkerių metų su
kaktį. Bus trumpa oficialioji ir 
puiki koncertinė dalis. Mokyk-

gai Jurgis yra daug pasidarba
vęs vyčiams ir liet. katalikų 
draugijoms ir org. šioje koloni
joje. Nors Kuzai per tiek me
tų išbuvo biznyje, vienok juos 
buvo galima pamatyti didesniuo 
se parengimuose ir įvairiuose 
susirinkimuose. Senelis

Cicero, Iii.
Motery Sąjungos 2 kuopa

Kuopos susirinkimas įvyko š. 
m. lapkričio 12 d. Ona Lorenat 
pranešė, kad ji ir Emilija Laura 
aplankė sergančią narę Daunie
nę ir Pereigą su dovanėle nau
jagimiui.

Sriubienė pateikė pranešimą 
apie buvusį Labdarių seimą ir 
ta pačia proga padėkojo kuopai 
už seimui pasiųstą dovaną. Sei
mas buvo gausus ir sėkmingas.

Prel. Ig. Albavičius papasa
kojo savo įspūdžius iš ALRKF 
auksinio jubilėjaus seimo. Pra

NETIKSLUMAS

Korespondencijoj iš Rockfor- 
do, Drauge, lapkričio mėn. 24 
d., straipsnyje Antkapio pašven i 
tinimas, parašyta, kad a. a. dipl.' 
mišk. Mečiui Jameikiui pamink
las pastatytas pagal arch. Mu- 
loko projektą.

Norėčiau šį netikslumą atitai
syti, ne3 projektuojant ir sta
tant tą paminklą su architek
tais, taigi ir su architektu p. 
Muloku nebuvo tartasi.

Kazė Jameikienė

Prieš Kalėdas paremkim 
Vasario 16 gimnaziją

Vasario 16 Gimnazija, turėda
ma 140 mokinių, kurių maitini
mas kiekvieną mėnesį atsieina 
1,680 dol., prieš žiemą apsirūpi
no maisto ir kuro atsargomis. 
Bulvės, daržovės, anglis, nafta 
ir kitos kasdieninio reikalingu
mo gėrybės paimtos į skolą, ku 
ri ligi 1957 metų pradžios turi 
būti atlyginta. 8,000 dol. pa
dengs visas gimnazijos skolas 
ir užtikrins gimnazijos veiklą vi 
siems metams. Mieli lietuviai

Kalėdų proga yra prašomi pri
sidėti prie šios sumos surinki
mo. Artinasi Kalėdos. Parem
kim Vasario 16 Gimnaziją nors 
kuklia auka. Leiskim mūsų jau
nimui siekti mokslo grynai lie
tuviškoje gimnazijoje. Prisidė- 
kim visi be skirtumo. Patogiau
sias pinigų siuntimo būdas yra 
per Balfą, kuris greitai per
siunčia į gimnaziją. Galima ir 
tiesiog siųsti į gimnaziją (adr.: 
Litauisches Gymnasium, Huet- 
tenfeld b. Lampertheim Germa
ny).

Šia proga noriu pranešti, kad' 
jūsų aukomis gimnazijos rūmai! 
išpirkti? Reikia tik surinkti; 
8,000 dol\, ir gimnazija bus pas
tatyta ant tvirtų kojų. 1

Gimnazija šiuo laiku yra ge
ras! lietuvybės reprezentantas 
tarp vokiečių ir amerikiečių.

Dr. V. Literskis 

Direktorius

— 1956 m. spalio 30 d. mirė 
Juozas Nesnanis, 52 metų am
žiaus, kilęs nuo Biržų, viengun
gis, gyvenęs Pueblo Nuevo pas 
Viktorą Budriūną. Kadangi ne
turėjo artimųjų, daiktus užant
spaudavo policija.

los tėvų komitetas, tėvai ir mo- , x ,,,, .... ».. v. nese, kad uz katalikišką veikląkyklos rėmėjai sparčiai ruošia-!
si, kad ši sukaktis būtų gerai
paminėta. Mokyklos tėvų ko
mitetą šiais metais sudaro Ka
zys Juknelis, Kazys Katelė, Pa- 
žėrūnienė ir Kazys Tautkus.

Mokyklos rėmėjai Antanas 
Joncha, dr. Jablonskis, Petras 
Kavaliauskas, Petras Metrikis, 
Antanas Andrews, Jonas Uta- 
ra ir kiti ne tik skiria mokyk
los mokiniams pinigines premi
jas už lietuviško žodžio išlaiky
mą, gražų skaitymą, rašymą ir 
elgesį, bet dar daug prisideda ir 
sav0 darbu.

Mokykloje nuo jos įsteigimo

Sriubienė buvo apdovanota dip
lomu, kurio ji tikrai yra verta.

Nauja maldaknygė
Viešpatie, Išklausyk 

Manęs”

vedamas A. Paulikaičio, Pr. Bič 
prašy- kienė, kuri specialiai atvyko iš labai rūpestingai dirba mokyk 

los vecįęjas Antanas Markaus
kas ir mokytoja Antanina Ja- 
rienė.

dama Kalėdų proga savo auko- t-'a-ry, Ind., ir buvo įdomiausia 
mis ir toliau paremti Vasario dalis programos. Programą ve- 
16 gimnaziją ir neleisti šiai sun- dė Jonas Kassly.
kiai sukurtai lietuviškai mokslo Svečiai iš tolimesnių vietų 
ir švietimo įstaigai užgesti, kad į buvo sekantys: Mrs. M. Stasei, 
ligšiol sudėtos aukos nenueitų Chicago, III., kun. dr. P. Ce- 
veltui. Gimnazija paruoš susi- liesiu?, iš E. Chicago, Mrs. A. 
pratusių ir išmokslintų lietuvių, Zuroweste, Bellville diocezijos 
kurie bus labai reikalingi ne- ’ vyskupo motina, arch. Mulokas, 
priklausomai tėvynei. kontr. J. Stankus ir menininkas

Vasario 16 Gimn. Direktorius p- Vėbra, kun. A. Stašys ir kun.

Cleveland, Ohio 
IŠ L. VYČIŲ VEIKLOS

Pavykęs vakaras
Lapkričio 10 d., Liet. Svet.,

SVEČIAI, BAKGAIN 
Christmaa Garda froni the Holy land. 
Actual Photographs of Holy scenos 
in Bethlehein and Jerusalem wlth 
prcssed flowers in each card.

12 for $1.50 — 24 for $2.50 
Advertlsed over TV and radlo for 
2 5c each. Send check or Money or- 
der now. AVIU niail \vithin 24 lira.

A. M. EI, KHA1KY 
2742 N. Hnmpden Court

CHICAGO 14, ILIx.
After 6 p. m. phone Dl 8-3304

MALDAKNYGE

"JAl'MOUV MALDOS"
Kurią paruott 

Kan. P. Kirvelaitis 
Kaina: 91.50 ir $2.50

Clsakymua adresuokite
DRAUGAS 

2334 South Oakley Aveniu? 

CHICAGO 8, ILL.

PARAMA “DRAUGUI”
“Draugo” spaudos reikalams at
siuntė šie asmenys:

Marąuette Home Owners 
Association, Ine.......... $5.00

Pov. Balčiūnas .............. 2.00
Anna Sidabras ...........   1.00

ir Mokytoju Tapyba

. -S.
Informacijos Pasaulio 

Lietuvių Žinynui
P. L. Žinyno rankraštis ati

duodamas spaustuvei ir arti
miausiu laiku bus pradedamas 
rinkti. Tos organizacijos, pro
fesionalai ir biznieriai, kurie lig
šiol dar nėra prisiuntę informa- 
uijų, tą dar gali padaryti.

Kolonijų redaktoriai ir žinias 
apie organizacijas apsiėmusieji 
parūpinti maloniai prašomi ne
delsdami jas išsiųsti — nelauk
ti atskiro priminimo, šia pa
čia proga noriu pastebėti, kad 
žinios iš daugumos kitų pasau
lio kraštų, kur tik yra didesnis 
skaičius lietuvių, jau gautos. 
Bendrai Žinynas išeis gerokai di 
dėsnis ir turiningesnis negu ori
ginaliai buvo planuota, bus gau
siai iliustruotas ir spausdiamas 
ant specialiai gero popieriaus,

Kadangi Žinyno redaktorius 
artimiausiu laiku išvyksta vizi
tui į Pietų Ameriką, tai dalinį 
redagavimą, Iliustracijas ir bend 
rai meninę knygos išvaizdą pri
žiūrės Paulius Jurkus.

P. Cinikas, MIC., iš Chicagos

Melrose Park, III.
Sutvirtinimo sakramentas

Lapkričio 25 d. Sacred Heart 
bažnyčioje, Melrose Parke, vysk. 
V. Brizgys suteikė sutvirtinimo 
sakramentą. Jaunųjų gražus pa 
rengimas, rūbai ir tvarkingu
mas teikiant sakramentą sudarė 
labai gražų įspūdį. Tėvai yra 
labai dėkingi kunigams ir sese
lėms už tokį gražų vaikų paren
gimą.

Vysk. Brizgį vietos lietuvių 
organizacijų, lituanistinės mo
kyklos ir kolonijos lietuvių var
du pasveikino Petras Metrikis. 
Po to nuoširdžiai pasikalbėta. 
Vyskupas pasidžiaugė Melrose 
Parko lietuvių vieninga ir gra
žia visuomeniška veikla. Kele-

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje. 
Atsakymą rasite J. Budzeikos kny
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 oentų

Ją galite gauti
“D B A U G E”

2334 So. Oakley Avė.
CHICĄGO 8. ILL.

Su redagavo

K. Matulaitis, M.I.C.
ISleido

Apskrities susirinkimas įvyks
Marųuette Parke gruodžio 9 d.
Narės Ona Zaura, Bronė Jakai
tis, Marijona Druktenis, Emilija iEi,tuvlų Katalikų Spaudos Draugija 
Laura, Augusta Satkus ir Ma- I 640 puslapių; 3/, colio storumo

rijona Eisinas sutiko dalyvauti. Kaina .................................. $3.00
Gražu, kad narės taip draugiš- Paauksuota....................... ..$3.50
kai Veikia. | Tai viena iš pilniausių muldakny-

|gių, spausdintų Amerikoje; visos li- Jakaitienė pranešė apie buvu- tupi jos; II novenų; visų sakramentų

į kauliukų žaidimo vakarą, ku-

Kun.

L. Vyčių 25-tos kuopos jauniai!soms padėkojo

ris visais atžvilgiais pasisekė ir 
davė gražaus pelno kuopai. Nuo
širdi padėka komisijai, visoms 
narėms ir dalyvavusiems.

Kitan susirinkimą n, kuris bus 
gruodžio 10 d., atvažius Kalėdų 
senelis, kuris turės visoms do
vanėlių.

Po susirinkimo narės buvo pa
kviestos skanių užkandžių, pa
ruoštų Konstancijos Lukošaitie- 
nės. Jai buvo įteikta ir graži 
vedybinė dovanėlė, už kurią Lu- 
košaitienė labai susijaudinus vi-

buvo surengę šokių vakarą, ku- 
Žvalgas 1 riame sutraukė gausiai jaunimo,

1 kas padarė šiuos vyčių šokius 
sėkmingais ir pelningais, nes 
nuo jų kp. liko gryno uždarbio 
virš $200. Čia didžiausia garbė 
priklauso vytei U. Jankauskai
tei ir jos pagelbininkams. 

Jauniai vyčiai nūnai stovi ant
finansiškų stiprių kojų. Tik gai
la, kad Clevelando liet. jauni
mas nepadidina jų eilių.

Card Partv

Gruodžio 2 d., Liet. Svet., 3- 
čia vai. popiet, L. Vyčių 25-tos 
kp. sendraugiai rengia didelę ir 
su daug dovanų Card party, ku 
rioje ne tik bu? galima laimėti 
dovanas prie kiekvieno stalelio, 
bet bus duodama trys didelės 
dovanos ir prie įėjimo.

Šios Card party rengėjai ruo
šiasi turėti skanių užkandžių ir

tas malonių komplimentų teko tas viskas bus duodama už įė- 
ir kun. Povilui Jakulcvičiui. ' jim« biletus. Vyčiai kviečia visą 

Remia studentus I Clevelando lietuvių visuomenę į
' Card party, kur bus gera pro-Lapkričio 18 d. Melrose Par 

ko Lietuvių Klubo nariai savo 
susirinkime Lietuvių Studentų 
Šalpos Fondui paaukojo 10 dol. 
iš klubo kasos. Susirinkimo me-

Informacijas ir prenumeratas tu Antanas Joncha paaukojo 5
siųsti Mr. A. Simutis, 41 W. 
Street, Ncw York. N. Y.

82( dol. o kiti 15 dalyvių — po vie
ną dolerį.

Marijona Eismas

1 1
aiškinimai; psalmės; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams ir 
ahoiiucijui: maldos apaštalystės mal
dos; šv. Valandos maldos; 33 giesm.; 
Velykų ir Vėlinių apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
ir t.t.

■Maldaknygė *'Vi«‘špatic, Išklausyk 
Manęs” yra labai gražiai išleista; at
spaus, lintii '-ant balčiausio ir geriau
sio popierių; tvirtai įrišta su paauk
savimu ar be; nemažos raidės; daug 
ryškių iliustracijų.

ši maldaknygė yra geriausias pir
kinys Amerikoje. 1 'žsisakykitę tuo
jau. Graži dovana Kalėdoms.

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2334 S. Oakley Avė.

Chicago 8. Illinois

AUKOS UŽ KALENDORIŲ
Už “Draugo” kalendorių atsiuntė 
šie asmenys:

O. Šidlauskas ..............$1.00
Anna Jurkus ......... -. . . 1.00
Anna Lewis ................. 1.00
Ačiū geradariams.

“Draugo” administracija

f

rz
NEBUVO TOKIO ĮVYKIO AMERIKOJ
gauta iš Europon visokių dalykų dovanoms; pasižymi RADIJO 
aparatai, su kuriais girdima VILNIUS ir kiti miestai. Visų įpa- 
tybių neįmanoma aprašyti, trumpai drūtai tokių RADIJO Ame
rikoje dar nebūva, reik juos pamatyti.

Taipgi gauta didelis pasirinkimas šveicariškų LAIKRODŽIŲ, 
FOTO aparatų, RAŠOMŲ mašinėlių su lietuvių ir kitų kalbų 
raidynais. PLUNKSNAKOČIŲ 14 Kt. plunksnomis kainos tik 
nuo $5., KRISTALO visokio. Prekės siunčiamos į visus pasau
lio kraštus reikalaukite katalogų ir kitų žinių.
J. Karvelis, 3322 S. llalsted 8t., Chicago, III., tcl. Y Arda 7-9C77.

gražumo - gerumo VAIKAMS VEŽIMĖLIAI, išP.S. Reto 
Europos gauii.

ga praleisti maloniai ir draugiš
kai pirmąjį Advento sekmadie
nį.

Susirinkimas

Gruodžio 11 d., Liet. Svet., 7: 
j 30 vai. vak.. įvyks L. Vyčių 25- 
, tos kp. sendraugių priešmetinis 
susirinkimas, kuriame, beabe- 
jonės, bus renkama ir kp. nau
ja vaidyba kitiems metams ir 
kiti svarbesni dalykai bus ap
tariami. Visų narių būtina prie
volė šiame susirinkime dalyvau
ti.

Išėjo iš biznio

Lapkričio 28 d., Jurgis ir Ele
na Kuzai, L. Vyčių 25-tos kp 
ilgamečiai nariai, kurie išbu
vę valgomųjų dalykų biznyje 
virš 27 metų, uždarė krautuvę 
ir išėjo iš biznio. Jiedu dabar 

į apsigyveno nuosavame name,

Vienerių Metų Mirties Sukaktuvės

A A-.
ONA STRUCK

Gyveno 2233 W. 72nd Ht'. 

Tcl. AYAlbrook 5-0653
Mirė lapkr. 30 d.. 1 956. 2

vai. ryto, .sulaukus 79 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Nau

miesčio parapijos.
Amerikoje išgyveno 5 4 m.
Pasiliko dideliam,) nuliūdime 

3 sūnūs: Paul. marti Mary; 
Htcve. marti Mario ir Anthony, 
marti Ęmily: 3 dukterys: An
na, žentas John Lesnor: Helen. 
žentas James Kavanaugh; ir 
Josephine, žentas Bernard Bar- 
ncy; 9 anūkai ir 8 proanūkai, 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Kūnas pašarvotas 
koplyčioje, 7133 S.
Avė.

Laidotuvės įvyks
gruod. 3 d., iš koplyčios 10 vai. 
ryto bus atlydėta į Svcnč. Pa
nelės Gimimo parapijos baž
nyčių. kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kaziui ięro kapines.

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

Nuliūdę: Kūnus, dukterys,
marčios, žentui, anūkai ir pro- 
anūkni.

l.aidotuvių direktorius Jos. 
Mcl’hec. Tcl. PKospeet 6-0777.

MePhee
Western

virntad..

t
A. A.

HELEN MADERA
(VVAYNAKD)

Gyveno 4 7 26 S. Damen Avė. 
Tel. YArds 7-1849

Mirė lapkr. 29, d., 1 956, 8:30 
vai. ryto, sulaukus 30 m. amž.

Gimė Springfield, Iii. 
t l*asiliko -dideliame nuliūdime
vyras John. 3 dukterys: Joan, 
Mary ir Jean, 2 sūnūs; John ir 
Krank. Motina Pauline Way- 
nard, uošvė Mary Madera su 
šeima, brolis Krank, 4 seserys; 
Anna Lokianskas, švogeris Wil- 
liam; Josephine Lcikis, švoge- 
ris John; Stella Misiūnas, švo- 
gėris Leonard; ir Adelė Nirtau- 
tas, švogeris Stanley, teta Jie- 
va Gestautienė, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas* pašarvotas John K. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 S. 
Hcrmitago Avė.

Laldotuvėd įvyks pirmad., 
gruod. 3 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų. I’o 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, saikai, mo
tinu, uošve, brolis, seserys ir 
kili giminės.

laidotuvių direktorius John 
K. Eudeikis. Tel. YArds 7-1741

ANASTAZIJOS VALANČIEN6S 
(Gyveno, 1806 So. 49th Avė., Cicero, III.)

Jau sukako vieneri metai kaip negailestinga mirtis atė
mė iš mūsų tarpo mylimą žmoną ir mylimą motiną.

A. a. Valančienės netekome Gruodžio 3 dieną, 1955 me
tais. Nors laikas tęsiasi, bet mes jęs niekados negalėsime už
miršti. Lsi Dievas suteikia jai amžiną atilsį.

Mes atmindami jos liūdną pasitraukimą iš mūsų tarpo, 
užsakėme 3-jas šventas Mišias, su egzekvijom, Gruodžio 3-Čią 
dieną, Šv. Antano parap. Bažnyčioje, Cicero, Ilk, 7:30 vai. 
rytą; T.T. Saleziečių koplyčioje; šv. Kazimiero Seserų Vie
nuolyno koplyč.; it šv. Kryžiaus ligoninės koplyčioje.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose pamaldose, ir sykiu pasimelsti už a. a. Anasta
zijos Valančienės sielą.

Nuliūdę: Vyras Antanas Valunčils, dukterys Judita ir 
Leonarda, motina Agota Jatikšienė ir kiti giminės.

A. | A.
Pulk. JUOZUI MUSTEIKIUI mirus, jo 

šeimą ir artimuosius širdingai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

A. Matulevičienė, Karmavičiy 
ir Sriubą šeimos

Pranešame, kad š.m. lapkričio mėn. 29 d., 6:30 P.M., po 
ilgos ir sunkios ligos mirė mūsų mylimas vyras, tėvas, brolis 
ir uošvis

PULK. JUOZAS MUSTEIKIS
Kūnas pašarvotas Lackavicziaus koplyčioje, 2424 W. G9tb 

St. iš kur gruodžio mėn. 3 d., 8:30 A.M. bus išlydėtas į šv. 
Panelės Gimimo p.irapijos bažnyčią Marųucttc Parke ir po ge
dulingų pamaldų į šv. Kazimiero kapines.

Nuliūdę: žmona, duktė, žentus, brolis Kazys su šeima. 

Koplyčios Telef. RE 7-1213

Daktarui JUOZUI PETRIKUI ir šeimai, 

prislėgtiems gilaus skausmo dėl RIMAN

TO tragiškos mirties, nuoširdžią užuojautą 

reiškia '

Dr. Juozas Petrikonis su šeima

a. a.
Pulk. JUOZUI MUSTEIKIUI mirus, jo 
žmonai VIKTORIJAI, dukrai JULAN- 
DAI, broliui Gen. Kaziui MUSTEIKIUI 
su šeima, ir giminėms reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir liūdime

Chicagos Ramovėnai
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X Teodoros Blinstrubas ket

virtadienio vakarą įvykusiame 
susirinkime buvo išrinktas Chi
cagos Lietuvių Tarybos pirmi
ninku 1957 metams. Vicepirmi
ninkais išrinkti: prel. Ig. Alba- 
vičius, dr. Rudokas, Juzė Gul
binienė ir Jenas Kondroška. 
Vykdomuoju sekretorium bus 
dr. K. Drangelis, protokolų — 
Elzbieta Samienė, finansų — 
Vincas Duoba. Iždininku pasili
ko tas pats — Antanas Valo- 
nis. Kontrolės komisiją suda
ro: Antanas Repšys, W. V. 
Mankus, Mečys Šimkus ir Pet
ronėlė Grybienė. Spaudą infor
muos — Stasys Rauckinas, 
dail. Vijeikis, Petrauskas ir 
Pranevičius. Dan Kuraitis, bai
gęs savo tarnybą, kaip šių me
tų Alto skyriaus pirmininkas, 
palinkėjo naujam pirmininkui 
ii- visam skyriui geriausių sėk
mių ir savo lėšomis susirinki
mo dalyviams suiuošė šaunias 
vaišes. Šiame susirinkime da
lyvavo ir visi Alto Vykdomojo 
Komiteto nariai — L. Šimutis, 
A. Olis, dr. P. Grigaitis ir M. 
Vaidyla. K

X Lietuviškų studijų insti
tutas pradeda paskaitas gruo
džio 14 d. Vilniaus Aušros 
Vartų mokykloje. Paskaitos 
vyks penktadieniais 7 vai. 30 
min. vakaro. Šių metų pagrin
dinė tema yra: Moderniškų 
kultūros apraiškų vertinimas. 
Paskaitas jau sutiko skaityti 
šie asmenys: kun. dr. I. Urbo
nas, dr. Z. Smilgevičius, Petras 
Maldeikis, kun. dr. A. Baltinis, 
dail. P. Augius, muz. L. Šimu
tis jr., kun. dr. P. Celiešius, Inž. 
J. Rudis ir kun. V. Bagdanavi- 
čius. Institutą jau šešti metai 
išlaiko Mokslinių studijų klu
bas.

X Frances Lucas ir Elena 
Leparskienė, jsigijusios prak
tiką dirbdamos keletą metų ki
tuose pirmos eilės grožio salo
nuose, šiomis dienomis Mar
ąuette Parke, 2439 W. 69 St., 
tel. HE 4-6680, atidarė nuosa
vą grožio saloną ir pavadino jį 
Magic. Jos yra gavusios iš Illi
nois valstybės leidimą savo 
gražiai ir moderniai įrengtame 
grožio salione atlikti visus gro
žio salono darbus.

Kas šį lietuvišką grožio sa
loną aplankė, pastebėjo jo mo
dernišką įrengimą ir malonų 
šeimininkių patarnavimą.

X Kun. Alfonsas Jarušūnas,

kilęs iš Gružių parap., Panevė
žio vysk. kunigu įšventintas 
1935. VI. 15, praėjusiais me
tais mirė Lietuvoje. Taip pat 
gauta žinia, kad kun. Jonas 
Staškevičius, kilęs iš Anykščių 
parap., kunigavęs Žemaitijoje, 
į Sibirą buvo ištremtas 1950 
m. ir ten mirė 1955. V. 31. J.o 
brolis Juozas Staškevičius su 
šeima gyvena Toronto, Ont., 
Kanadoje.

X Studentai Ateitininkai ad
ventą pradeda susikaupimo 
diena šį sekmadienį pas tėvus 
Saleziečius, Crown Point, Ind. 
Chicagos draugovės nariai ren
kasi 8 vai. rytą prie Tėvų Jė
zuitų namų, iš kur visi organi
zuotai vyks tėvų Saleziečių so
dybom

X Kvietimui į rengiamą 1941 
m. sukilimo ir rezistencinės 
veiklos 15 metų sukakties iš
kilmingąjį minėjimą Chicago
je iš anksto gaunami šiose vie
tose: Bndgeporte J. Karvelio 
prekyboje, 3322 So. Halsted, 
Terroje. 3333 S. Halsted St., 
Dainoje, 3321 S. Halsted St., 
Lietuvių auditorijoje, 3133 So. 
Halsted st., Marąuette Parke 
Marginiuose, 2511 W. 69 St., 
A. Šležo krautuvėje, 2543 W. 
69 St. ir Roselande J. Markaus
ko valgykloje Rose Room 
10758 S. Michigan Avė.

X J. Pakel, Chicago Savings 
and Loąn Assn. prezidentas,

CHICAGOS ŽINIOS
OTWRAAWB
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Jaunuolių pasitarimas : vis^ neturi šokti ant jau-
, . ...... i nuolių, jeigu šie savo drauguo-Naujajame Prudent.a pasta-' se b, klu,

te buvo sujaukta moksleiviu gjJi n£,pamatvti.
koniereneija, kunoje dalyvavo
atstovai iš 36 miesto mokyklų, 
vienos liuteronų ir 17 katalikų. 
Jaunuoliai diskutavo nepilna
mečių problemas drauge eu vy
resniaisiais. Buvo iškeltos min
tys, kad — kaip yra ženklų,

Nemokami krūtinės 
peršvietimai

Municipalinė Tuberkulozės 
sanatorija ir Tuberkulozės in
stitutas Chicagoje visiems, kas

ĮVYKSTA ŠEŠTADIEMĮ, 
gruodžio mėn. I d.,

LIET. AUDITORIJOJE, 

3133 So. Halsted St.

Gardus valgių bufetas

Piešia su teptuku dantyse

do susidarantį pavojų jaunuo
liams. Tokiais ženklais yra 
įžūlumas, gėralų kvapas, nar- 

6234 9. Western Avė., paskyrė! kotikų švirkštų paliktos žymės 
Sibiro lietuviams šelpti $200,| rankose, žiaurumas gyvuliams, 
inž. A. Rudis ir žmona Marija netinkami drabužiai, ypač be- 
paskyrė $100 ir Chicagos Lie- Į sustengiant reikštis seksualu- 
tuvių Moterų klubas, atjausda- mu, kaip perdaug aptempta ir 
mas Sibiro kenčiančius lietu
vius, Kalėdų švenčių proga, 
paaukojo per Chicago® Balfo

kurie rodo apie ligos simpto-* tik nori, nemokamai peršviečia 
mus, taip yra ženklų, kurie ro- krutinės ląstą. Tas pareikalau-

siaura mergaičių apranga, ilgi 
išdraikyti berniukų plaukai.

Jaunesnieji iš savo pusės pa- 
vadovybę taip pat $100. Aukos brėžė mintį, kad turėtų kart- 
bus įteiktos Liet. auditorijoje j Marlėmis abudu tėvai, ne vie- 
Balfo banketo metu. , nas, susėdę su jaunuoliu drau-

X tlkagiSkiai rašytojai, pra-lge aptarti ? 
ėiusi sekmadieni susirinkę oas1 mma8 PnPažlsta- kad tevai tu’
St. Tamulaitj, kalbėjosi bėga-P, pa^ik5ti sav0 nuom“n’ apie atraata 1’009
maišiais kultunmais klausi-; *______ ____ 6
mals,- Be pačių rašytojų kalbė-1 ' .
jo KF pirm. J. Kreivėnas, Dai-j X Toronto, Clevelando, Rock-
lininkų S-gos pirm. Z. Kolba irįfordo, Urbanos studentų ir ki- 
kiti. Pagrindinį pranešimą apie tos šokėjų grupės naujai įsire-
novelės teoriją ir apie naująją 
mūsų poeziją padarė Stasys

gistravo dalyvauti tautinių šo
kių šventėje Chicagoje, kuri

Tamulaitis. Kiek plačiau buvo Į įvyksta 1957 m. birželio mėn. 
panagrinėtas neseniai pasirodęs 9 d.
B. Augino poezijos rinkinys
Paparčio vėduoklė. Diskusijose sekmadienį, pradedant 40 vai
gyvai dalyvavo bent 10 rašyto
jų, dail. A. Rūkštelė, dr. K. 
Sruoga ir kt.

X Naujas sąrašas lietuvių 
tremtinių Sibire gautas per 
kan. dr. J. Končių, bus iškabin
tas Lietuvių auditorijoje Balfo 
banketo metu. Jisai viešai 
spaudoje nebus paskelbtas. 
Adresai gauti per grįžtančius 
vokiečių kareivius iš sovietų 
nelaisvės. Sąrašas sudaro dau
giau, kaip du šimtu asmenų.

X Kazimierui Jakaičiui, Jo
kūbo sūnui, kil. iš Krekenavos 
miest., gyvenusiam San Fran- 
cisco mieste, yra laiškas nuo 
jo sesers Onos Jakaitytės — 
Zvonkienės, dabar persikėlu- 
sios į Sibirą. Atsiimti Drauge 
raštinėje.

X K. Pabedinskas skaitė 

įdomią paskaitą Korp! Kęstu
tis konvente apie Maroką ir 
šiaurės Afriką. Prelegentas vi
są eilę metų gyveno prancūzų

ja $400,000 išlaidų per metus, 
bet tokios išlaidos apsimoka, 
nes tuo labai padedama kovoti 
su džiovą. Jau pilnai šuvesti 
1964 metų duomenys. Tada 
padaryta 601,689 nuotraukos. 
Buvo rasta įtarimų, kad ser
gama džiova 7,426 atvejais, ku
rie buvo tiriami toliau ir tarp 
jų buvo susekta 994 aktyvios 
džiovos atvejai, iš kurių 812 
buvo anksčiau nežinomi. Iš vi
so per 1954 metus Chicagoje 
buvo įregistruota 3,200 naujų 
susirgimų aktyvia džiova, ša
lia to, darant tas nuotraukas

mi, 166 su pašaliniais augliais 
viduriuose ir 1,156 kitokias ne
geroves turintieji.

Laišku išsipirko nuo 
bausmės

Susisiekimo teisme buvo už
dėta $250 pabaudos 14 metų 
jaunuoliui Gedžiui už tai, kad

X Kan. dr. J. Končius rytoj. ‘eldįn,° “«

atlaidus Šv. Jurgio parap. baž
nyčioje atlaikys sumą (10 vaL 
45 min.), o pirmadienį ir ant
radienį 9 vai. ryto pasakys pa
mokslus. , o

X Petronėlė Doveikienė, 
4325 S. Paulina st., sunkiai 
serga ir jau antra savaitė yra 
Mercy ligoninėj, 2537 S. Prairie 
avė., kamb. 340. P. Doveikienė 
yra amžina narė visų katalikiš
kųjų vienuolynų, rėmėja visų 
gerų darbų.

x Tautinių šokių festivalis 
galutinai nustatytas surengti 
Chicagoje birželio mėn. 9 d., o 
išvakarėse tos šventės šaukia
mas Jaunimo kongresas Chiea-, 
goję- ' /

X Pov. žumbakis Ir B. Ru
dys, du jauni literatai, skaito 
savo kūrybą Chicagos jaunimo 
Literatūros būrelio susirinkime 
šį šeštadienį 6:30 vai. Tėvų Jė
zuitų namuose. ■

X Stasys Ramutis Simaitis 
studijavęs architektūrą ir

Maroke ir yra puikiai susipa- George Claridge sunkiai su-
žinęs su šiuo kraštu, jo žmonė
mis, papročiais ir santvarka.

X Regina Pilenytė, 14 m. 
amžiaus, lankanti Nekalto Pra
sidėjimo parapijos mokyklą, sa
vo mokykloje laimėjo “speli- 
nimo” konkursą ir dabar gruo
džio 4 d. rengsią tolimesnėse 
varžybose, kuriose dalyvaus ir 
kitų mokyklų mokiniai.

X Augštesniosios Lituanisti
kos mokyklos Tėvų komiteto 
rengiamame linksmavakaryje, 
kuris įvyks 1957 m. sausio 
mėn. 5 d. Lietuvių auditorijoje, 
meninės programos dalį atliks 
baletm. Simo Velbasio Baleto 
studijos auklėtiniai.

X Bruno Lapui, Petro sūn., 
gim. 1924 m. M. Ūdrijos km., 
Alytaus valsč., gyvenusiam 
Danijoje, o 1945 m. rašiusiam 
laišką iš Kanados, yra laiškas

žeisti guli Little Company of 
Mary Hospital, kambarys 321.

X M. Meikienė, žymi gerų 
darbų rėmėja, antri metai 
vargsta su nulaužta ranka. 
Šiuo metu ranka išimta iš gip
so ir po truputį sveiksta.

X Pranas Povilaitis, patyręs 
programų ir parengimų ruošė
jas, yra studentų ateitininkų 
Naujų Metų sutikimo baliaus 
rengimo komisijos pirminin
kas. Balius vyks Keymen’s Klu
bo didžiojoj salėj.

X Kun. B. Sugintas per mė
nesį šalpos reikalams surenka 
1,000 (tūkstantį) dol. Vien Va
sario gimnazijai kas mėnesį iš
siunčia 720 dol.

X Pulk. Juozas Musteikis 
mirė ketvirtadienį 6 vai. 30 
min. vakarei Kūnas pašarvotas 
LackaviČiaus koplyčioje, 2424 
W. 69 st.

X Peter Barun ir P. Bazun
nuo sesers Alinos. Kreiptis į yra laiškai iš Lietuvos. Atsiim- 
Draugą. ) ti Drauge.

tinos automobilį įvažiavo į kai
myno garažą, padarydamas 
$260 nuostolio. Tačiau teisėjas 
Alfonse Wells , sutiko jam 
bausmę dovanoti, jeigu jis pa
rašys gerą raštą, parodantį, 
kaip reikia gerai vairuoti ma
šiną ir kodėl jisai neturėtų bū
ti uždarytas į kalėjimą. Ge- 
džius parašė. Savo rašte apie 
gerą vairavimąjjis pabrėžė šias 
taisykles: Visada būki budrus. 
Sulėtinki važiavimą nakčia. 
Niekada mašinos nepertrauki. 
Visada abi ranki laikyti ant 
vairo. Visada rūpinkis duoti 
reikiamus signalus.

Teisėjas jo tą raštą gerai 
įvertino, nuo bausmės atleido, 
prigrasęs daugiau neliesti be 
leidimo motinos mašinos ir va
žiuojant visada būti labai at
sargiam.Nužudė plėšiką

Chicagos gyventojas Alan 
Hort, 27 m. amžiaus, policijai 
žinomas gengsteris, kuris ap- 
kraustydavo azartinių lošimų 
mašinas, buvo rastas negyvai 
peršautas begulįs ant šaligat
vio 4330 Clinton avė., Stickney. 
Vietos policija areštavo taksio 
šoferį Max Gretschel, 27 m. 
amžiaus, kuris prisipažino drau
ge su nužudytuoju apkrausty- 
davęs tas gembliavimo maši
nas. Nužudytasis buvo per
šautas į galvą.

Vagia kailinius
Chicagoje pakartotinai iš 

krautuvių išplėšta dideli kie
kiai brangių kailinių. Per pir
mus šių metų 10 mėnesių va
giai jau padarė apie $1,141,000 
nuostolių. Policija stropiai jieš- 
ko kaltininkų.

Illinois universitete
Studentams, kurie atvyks iš 

kitų valstybių, Illinois univer
sitete mokslas bus $500 bran
gesnis per metus, kaip vieti
niams. Taip nutarė universite
to patikėtinių taryba.

Kodėl mes neiŠkepam 
saulėje

Chicagoje, Sheraton viešbu 
į tyje, sušauktą tarptautinė ozo- 
I no (tokios duja:, randamos ir 
ore) konferencija. Suvažiavimo 
350 mokslininkų iš Šveicarijos,1 
Prancūzijos, Argentinos, Japo-Į 
nijos, Anglijos, Indijos ir Olan
dijos. Vokiečių meteoj-ologaa 
dr. H. K. Paetzold, narys Max 
Planck instituto Ravensburge, 
toje mokslininkų konferencijo
je aiškino — kodėl mes neiš
kepame karštuose saulės spin
duliuose. O tai dėl to. kad Že
mę supa ozonas, kuris randa
mas jau 50,000 pėdų augštumo- 
je ir kuris sieekia iki 100,000 pė
dų virš žemės. Jis išfiltruoja 
daugumą kenksmingų ultravio
letinių spindulių. Taipais tas 
ozono sluoksnis nuslenka į šal
tį, suplonėja ir tokią dieną mes 
labiau saulėje įdegame.

Mokslininkai pažymėjo, kad 
žmogus, be žalos sveikatai, te
gali per 8 valandas kvėpuoti 
orą, kuriame yra nedaugiau 
kaip vienas dešimtadalis milio-, 
ninės dalies ozono ore. Tuo 
tarpu — pranešama, kad Los 
Angeles mieste kartais ozono 
atsiranda šešios dešimtosios 
milioninės dalies. Apie toks jo 
procentas yra ir 70,000 pėdų 
augštumoje ir susidaro proble
ma, kaip jį išfiltruoti, leidžiant 
orą į tiek augštai pakilusius 
lėktuvus.

Pirko senus rankraščius
McConnick Teologijos se

minarija Chicagoje nupirko 9 
gabalus rankraščių, kurie buvo 
neseniai atrasti tie® Mirusiųjų 
jūra. Rankraščius urve atrado 
arabų vyrai. Už tuos 9 gabalus 
seminarija užmokėjo $6,000. 
Pirkimas buvo įvykdytas tar
pininkaujant Jordano vyriau
sybei. Kolkas tie rankraščiai 
pasilieka Jeruzalėje, kur jie 
studijuojami, kur jie bus nu
rašyti ir išspausdinti ir tik ta
da atsiųsti į Chicagą.

Mirė Ropa
Cook apskrities dokumentų 

rekorduotojas Joseph F. Ropa, 
53 m. amžiaus, mirė dėl širdies 
smūgio. Mirė savo namuose 
1930 W. 21 pl.f Chicagoje. Pa
skutiniuose rinkimuose jis jau 
nebebuvo perrinktas šioms pa
reigoms ir mirtis jį užklupo 
išvakarėse jo paskutinės tar
nybos dienos įstaigoje. Ataką 
gavo, kai ruošėsi dirbti prie 
raštų, kuriuos buvo atsinešęs 
iš įstaigos.

Petras Paganis, 35 ra. am
žiaus, paraližuotas nuo kaklo 
iki kojų, jau dveji metai, 
kaip yra vežiojamoje kėdėje. 
Tačiau jis įstengia piešti, lai
kydamas teptuką dantyse. Jis
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KAS KĄ IR KUR
— Kvietimai į 1941 m. sukilimo 

iškilmingąjį minėjimą Rooelande iš 
anksto gaunami J. Markausko Rose 
Room valgykloje, 10758 S Michigan 
Avė., Chicago, Iii.

— Jūros skautų pasilinksminimas 
uouiyoc-. dia »v>’ks lapkričio 30 d. 8 vai. v. šv.

jau tiek pripiešė, kad jo tėvo'K?‘n,US p“’aP‘io3 salėje Vakare 
.... , | pasirodys Neringos tautiniu šokių

namai pasidarė lyg maža meno: grupė.
galerija. Jų šeima gyvena 
1001 N. State str., Chicagoje. 
Šiuo metu ligonis yra gydomas 
Hynes ligoninėje. Jis buvo pa
raližuotas po automobilio ne
laimės.

Šiaurvakarių ekspresinis 
kelias — neapmokamas
Illinois Apmokamų Vieškelių 

komisijos pirmininkas George 
W. McGum pranešė, kad šios 
valstybės apmokamų kelių šė- 
rininkų dauguma sutiko, kad 
šešių mylių kelio tarpas tarp 
Cicero ir O’Hare aerodromo 
bus neapmokamas.

Nužudė laidotuvių 
direktorių

Septyniolikos metų negras 
Robert L. Harris prisipažino 
Chicagoje nudūręs laidotuvių 
direktorių Richard J. Fitzge- 
rald, 36 m. amžiaus. Žudikas 
aiškina, kad jie susibarę lai d. 
direktoriaus automobily ir čia 
jis nudūręs dešimčia peilio 
smūgių ir paėmęs piniginę.

Pabrangs telegramos
Nuo gruodžio 1 d. IUinois 

valstybėje pasiųsti telegramą 
kainuos 20 centų brangiau. Illi
nois Komercijos komisija davė 
leidimą Western Union agentu 
rai tiek pakelti telegramų kai
ną. Tas bendrovei per metus 
duos $341 naujų pajamų.

Jono Andrulio gaminamas 
“Michigan Farm Cheese Co.” 
sūris vis daugiau ir daugiau 
yra reikalaujamas krautuvėse. 
Praėjusią savaitę daugelyje 
maisto produktų krautuvių jo 
net pritrūko. J. Andrulis ma
loniai prašo visus “Michigan 
Farm’’ sūrio vartotojus, jeigu 
kurioje maisto produktų krau
tuvėje to sūrio nebūtų, paskam
binti telefonais: YArds 7-8393 
arba GRovehill 6-7783. Tada 
tuojau pat bus visų mėgstamas 
sūris pristatytas į pageidauja
mą krautuvę.
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Jūrų skautų-ūių vadovybė

. — Šv. Petronėlės dr-jos priešme- 
tinis susirinkimas įvyks gruodžio 2 
d. 1 vai. p. p. šv. Jurgio parapijos 
klebonijos kambary. Visos narės ma
lonėkite atsilankyti laiku. Taipgi su
grąžinkite knygutes, nes bus dali
namos dovanos. Kviečia valdyba.

Stella Kaulakis, rašt.

» Lietuvių Bendruomenės West 
Sidės apylinkės narių susirinkimas 
įvyksta šį šeštadienį, gruodžio 1 j- 
3 vai. p. p. V. Duobos bute, 2328 
W. 23 St. (I augštas). Nariai ir no
rintieji į apylinkę įstoti kviečiami 
susirinkime dalyvauti. Bus renkami 
atstovai j LB Chicagos apygardos 
suvažiavimą.

—■ Šv. Kaz. Seserų rėmėjų drau
gijos 8-tas„ skyrius darys susirinki
mą gruodžio 2, 2 vai. p. p. Gimimo 
Šv. Pan. parap. svetainėje. Prašom 
visas nares įtsilankyti, nes bus 
naujos valdybos rinkimas. Buneo 
party naujos bažnyčios naudai įvyks 
gruodžio 16 d. 2:30 vai. p. p.

Valdyba

— Šv. Barboros draugijos nariai 
eina bendros šv. Komunijos gruo
džio 2 d. 8 vai. rytą Gimimo Pane
lės Švč. parapijos bažnyčioje. Visi 
kviečiami dalyvauti.

P. Dubinski
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MALDOS KVLTCRA — SIELOS 

KVLTCRAJ
Šią. tiesa gyvenimiškai, trumpai > 

išsamiai nušviečia vienintelS šios r# 
Sies mūsų kalboje studija —

TOMO ZlfRAIČIO, O.P.,

• Nevystančios Rožės
Šv. Rožančius ir Gyvenimas.

U laida

"Sąmoninga, kultūringa malda yra 
galingi kiekvienos asmenybes dvasios 
sparnai j žydriąsias gyvenimo viršū
nes” (Autorius).

“Tenka tik palinkėti, kad tautle. 
člai katalikai taip vertingą leidinį 
įsigytų ir uoliai perskaitytų” (Kun. 
Jonas GaBiūnas).

Tftvų Domininkonų leidinys, 87 
pusi., kaina tik 60 centų. Užsakymus 
itr pinigus siųskite —

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS’’
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago, Illinois

Perskaitę “Draugą”, duokite 
kitiems!

S
LIETUVIŠKU KORTELIŲ

KALĖDŲ SVEIKINIMAMS
GALIMA GAUTI “DRAUGE’
16 kortelių už 01.00

(su persiuntimu)

Jau laikas užsisakyti Kalėdines 
sveikinimų korteles. D R A U G A b 
tuojau Jums pristatys gražiausias 
kalėdines korteles su atatinkamais) 
lietuviškais sveikinimais.

NesivSlinkite užsisakyti, nes kor
telės siunčiamos k et virtos klasės 
paštu, todėl kelionėje užtrunka iki 
2 savaičių.

Sveikinkite savo mietelius lietu
viškomis kortelėmis ir jas pirkite 
DRAUGE.

Užsakymus su pinigais siųskite 
Šiuo adresu:

“D B A U G A 8 ”

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

Be

KAS BUS NAUJAS “DRAUGO” 
ROMANO KONKURSO 

LAUREATAS?!
Šeštadienį 12 d., sausio men., 1957 m., 

7:30 valandą vakare,

30K0L SALEJE 
2345 South Kedzio Avenue,

Chicago, Illinois
*

naujas Laureatas bus supažindintas su 
Amerikos visuomene.

Lietuvių visuomenei tai yra svarbi diena, šiais metais 
7 rašytojai parašė kūrinius laimėti $1,000.00, kurį kiek
vienais metais parūpina Dienraščio Draugo Bendradar
bių klubas.

Paskelbus laureatą, įvyksta koncertinė dalis prog
ramos. Dainuoja ALDONA STEMPUMENffc, garsi 
Clevelando dainininkė.

Rezervuoikite tą dieną DRAUGO konkurso užbaig- 
tuvėma. Kiekvienais metais konkursas iškelia naujas 
ir įdomias asmenybes. Tikimės, kad ir šiais metais bus 
didelis surpryzas Amerikos visuomenei, kai bus paskelb
ta laureato pavardė.
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CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ CHORO RENGIAMAS

PRIESADVENT1NIS VAKARAS
Pradžia 8-tą valandą vakare. BALIO PAKŠTO ORKESTRAS Pelnas skiriamas “Rigoletto” operos pastatymams.

PROGRAMOJE:
VYRŲ CHORAS, 

SEKSTETAS 
ALMIO DRULIOS nau
jausi kupletai ir kitos 

įvairenybės.

Staliukai užsakomi vie
toje nuo 7 vai. vakaro.

i


