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AMERIKA DUOS ATOMINIUS GINKLUS NATUI
Prie komunistines Rytų Vokietijos 
universitetų pastatyti kareiviai

BERLYNAS, gruodi. 14. — Prieškomunistiniai studentai su
kėlė neramumus sovietų okupuotoje rytinėje Vokietijoje.

Rytinio Berlyno autoritetingi 
šaltiniai praneša, kad ginkluoti
kareiviai buvo pasiųsti į Leipci
go, Halles, Jenos, Drezdeno, Ros- 
toko ir rytinio Berlyno universi
tetus, kad užgniaužtų studentų 
demonstracijas.

Patikimi komunistų jaunuoliai 
ir slaptoji policija pasiųsta sekti 
studentų.

Raudonoji policija išsklaidė 
kai kuriuos studentų susirinki
mus.

Septyniasdešimt studentų už 
prieškomunistinę veiklą buvo iš
mesti iš Leipcigo Kūno kultūros 
mokyklos.

Jenos universiteto visas medi
cinos fakultetas suspenduotas ne 
apibrėžtam laikotarpiui.. po to, 
kai studentai pareikalavo kalbos 
laisvės. ,

Iš Drezdeno Politechnikos mo

Atšauktos keliones
LONDONAS, giuodž. 14.— 

Britanijos profesinių sąjungų va 
dovybė paskelbė, kad, protestuo
jant prieš sovietų įsibrovimą į 
Vengriją, visos numatytos An
glijos darbininkų kelionės į So
vietų Sąjungą yra atšaukiamos.

Prašo nepripažinti
Janos Kadar režimo

NEW DELHI, Indija, gruodž. 
14. — Indijos socialistų partijos 
kongrese, kuriame dalyvavo 
4,000 atstovų, visais balsais bu
vo priimta rezoliucija, kuria kvie 
čiama Sovietų Sąjungos vyriau
sybė atitraukti raudonosios ar
mijos dalinius iš'Vengrijos.

Kongresas taip pat priminė
kyklos 40 studentų buvo išmesta, Indij°s vyriausybei, kad Janos
iš Rostoko universiteto — 50 stu 
dentų ir iš Jenos universiteto 
chemijos fakulteto — 25 studen
tai. Jie kaltinami nedraugingu- 
mu valdžiai.

Kadar vyriausybė Vengrijoje ne 
būtų pripažinta teisėta.

• 11,000 britų civilių gyvena 
fegipte; o prancūzų ten yra 
7,000.

Vengrijos darbininkai vėl išėjo 
prieš sovietų tankus ir karius

BUDAPEŠTAS, Vengrija, gruodž. 14. — Daugiau kaip 28,000 
Vengrijos plieno darbininkų šiandien pasipriešino sovietų tankams 
ir kareiviams naujame sėdėjimo (sitdovvn) streike.

Didžiulio Csepel geležies ir 
plieno fabriko apie 80 procentų 
darbininkų iš 36,000 dalyvavo 
priešsovietinėje demonstracijoje.
Csepel geležies - plieno fabrikas 
yra pietiniame Budapešte.

Jie prisijungė prie tuzino kitų 
Budapešto dirbtuvių tūkstančių 
darbininkų, reikalaujančių lėli- 
nio Janos Kadar režimo paleisti 
du augštus darbininkų vadus.

Budapešto radijo žodis
Budapešto radijas taip pat pri 

pažino, jog laisvės kovotojai ati
dengė ugnį į sovietus kareivius 
pramonės apylinkėje rytinėje 
Vengrijoje.

Kovos vyksta Miskolce, Bor- 
sod provincijos sostinėje, prane
ša Budapešto radijas. Komunis
tų kontroliuojamas radijas pa
tvirtino, kad Vengrijoje vyksta 
partizaninis p a a i p r iešinimas 
prieš okupantus.

Budapešto radijas pasakė:
„kontra - revoliucionieriai, vado
vaujami Gezą Barany, atidengė 
ugnį į sovietų kariuomenės dali
nius, kai jie bandė sustabdyti 
priešsovietines demonstracijas“.

Laisvės kovotojai nuvertė gat- 
vėkarius ir išmėtė priešsovieti- 
nius lapelius „priverčiant sovietų 
kareivius įsikišti ir atstatyti tvar 
ką“, pasakė Budapešto radijas.

Budapešto didžiausiame elek
trinių gaminių fabrike, Bejolan
nis elektros dirbtuvėje, 6,000 dar 
bininkų atsisakė paleisti savo ma 
šinas į darbą, kadangi kareiviai 
ir policija jų fabriką paėmė į sa
vo rankas.

tavo Bejolannis fabrike, ir Bari 
po to ,kai jie įsakė dviejų dienų 
visuotinį streiką, kuris antradie
nį ir trečiadienį paralyžavo indus 
trinį ir komercinį krašto gyveni
mą.

Laisvės kovotojų 
pareiškimai apie

komunistų žiaurumą
ROMA, Italija, gruodž. 14. — 

Romos kino teatruose rodomas 
apžvalginis filmas, pavadintas 
„Bėgimas nuo raudonojo teroro“. 
Jame gyvais vaizdais parodoma 
nuo sovietinio teroro bėgančių 
.Vengrijos žmonių tragedija.

Apžvalginiame filme surinkti 
Vengrijos pabėgėlių Ir laisvės ko 
votojų pareiškimai apie nežmo
niškus komunistų žiaurumus Ir 
masines deportacijas.

Filmas baigiamas popiežiaus Pi 
jaus XII kalba pasaulio tautoms 
ir vyriausybėms, ginant vengrų 
tautos teises ir pareigas. ,

Visas iš filmo gaunamas pel
nas skiriamas vengrų pabėgė
liams.

Rūpinasi studentais
LIUVENAS, Belgija, gruodž. 

14. — Liuveno katalikų universi
tetas Belgijoje nutarė duoti sti
pendijas 70-čiai vengrų studen
tų. Universiteto atstovai nuvyko 
į Vieną, kur rūpinasi pabėgusių 
Vengrijos studentų pervežimu į 
Liuveną.

Prieš vykstant j Austriją spręsti vengrų pabėgėlių problemų, vi
ceprezidentas Riehard M. Nixon (kairėje) tariasi su JAV ambasa
doriumi Jungtinėms Tautoms Henry Cabot Lodge (viduryje) ir Aust
rijos ambasadoriumi Jungtinėms Tautoms dr. Frank Matsch. (INS)

JAV nusiginklavimo politika .
WASHINGTONAS, gruodž. 14. — Jungtinės Amerikos Vals

tybės padarė didelį posūkį savo nusiginklavimo politikoje, bandy
damos pralaužti apšalusius nusiginklavimo reikalus su Sovietų Są
junga, praneša INS korespondentas Don Dixon.

Sužinota, kad naujoje politiko- - ------- 1 "■
je, kuri augščiausių pareigūnų 
patvirtinta, numatyti du svarbūs 
pakeitimai:

1. Pasiūlymas visiškai uždraus 
ti tarpkontinentinį balistinį šo
vinį ir apibrėžti kitų panašių gin 
klų (ilgo tolio) išvystymą.

2. Pasiūlymas modifikuoti 
JAV nusistatymą apsiginklavi
mo stebėjime, kuriame būtų leis
ta palaipsniui padidinti stebėtojų 
būrius tr stebėjimo priemonių ga 
limybes kartu su karinių jėgų 
sumažinimu.

Šie pasiūlymai bus įteikti Jung 
tinėms Tautoms 1957 metų pra
džioje, kai prasidės nauji nusi
ginklavimo klausimų svarsty
mai.

Washingtone jaučiama, kad 
sovietų ginkluotų jėgų baisios re 
presijos Vengrijoje aptemdė bū
simų nusiginklavimo kalbų pasi
sekimą. Išsklaidinti šeėliams, siū 
loma, kad prezidentas Eisenho- 
weris pasiųstų laišką Sovietų Są
jungos premjerui Bulganinui, ra
ginant jį ištraukti sovietų ka
riuomenę iš Vengrijos.

Tai būtų prezidento Eisenho- 
werio atsakymas į Bulganino 
laišką, kurį jis prieš mėnesį pa
rašę nusiginklavimo klausimu.

Nobelio literatūros 
laureato protesto

telegrama sovietams
STOCKHOLMAS, Švedija. — 

1956 metų Ncbelio literatūros 
.premijos laureatas Ramon Jime- 
nez drauge su kitais septyniais 
Nobelio premijos laureatais per 
švedų Kultūros Laisvės komite
tą pasiuntė Sovietų Sąjungos mi- 
nisteriui pirmininkui Bulganinui 
protesto telegramą prieš gro
buonišku raudonosios armijos 
įsiveržimą Vengrijoje.

Telegramoje pareiškiama, kad 
sovietinė agresija Vengrijoje 
yra brutalus unsikaltimas prieš 
žmogaus teises ir pabaigoje sa
koma: „Nobelio premijos laurea
tai reikalauja, kad sovietiniai da 
liniai tuojau būtų atitraukti iš 
Vengrijos”. *

63-čią kartą, bet...
ŽENEVA, Šveicarija, gruodž. 

14. — Alexis Johnson, Jungtinių 
Amerikos Valstybių ambasado
rius Čekoslovakijai, ir Wang 
Ping - nan, komunistinės Kini
jos ambasadorius Lenkijai, va
kar 63-čią kartą tarėsi Ženevoje 
dėl amerikiečių belaisvių, esan
čių raud. Kinijoje.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
atominė pagalba Nato valstybėm

PARYŽIUS, gruodž. 14. — Jungtinės Amerikos Valstybės 
šiandien pažadėjo duoti savo Šiaurės Atlanto Gynybos organizaci
jos (Nato) sąjungininkams atominius ginklus be atominių šovinių. 

Modernūs ginklai gali naudoti

Kol nebus paleisti
Vengrijos darbininkai nusista

tę streikuoti, kol Sandor Racz, 
Budapešto darbininkų centro ta
rybos (Janos Kadar likviduotos) 
pirmininkas, ir Sandor Bari, ta
rybos vicepirmininkas, nebus pa 
leisti iš kalėjimo.

Kadar vyriausybės (primesta 
Maskvos) pareigūnai Racz areš

Komunistą pažade
slepiasi vergija

PARYŽIUS, gruodž. 14. — 20 
tūkstančių Prancūzijos darbinin
kų, protestuodami prieš sovietų 
vykdomas Vengrijos darbininkų 
žudynes, išstojo iš komunistų va
dovaujamų profesinių sąjungų.

Italijoje, Vokietijoje, Anglijo
je ir kituose kraštuose Vengrijos 
įvykiai daugeliui darbininkų at
vėrė akis. Galutinai įsitikinta, 
kad už komunistinių pažadų sle
piasi didžiausias išnaudojimas ir 
kruvina vergija, darbininkai vis 
labiau telkiasi į krikščioniškuo
sius arba laisvuosius sindikatus.

• Haiti gyventojai patenkinti 
kai Haiti karinis diktatorius gen. 
Paul E. Magloire atsisakė iš ka
rinių jėgų vado pareigų ir sutiko 
išvykti iš krašto. Jis išvyko į Ja- 
maicą.

Jūrininko lavonas
HONOLULU, gruodž. 14. — 

JAV laivyno vadovybė vakar pa
skelbė, kad rastas jūrininko Al- 
bert J. Walters, 28 metų, lavo
nas Pearl uoste. Jo motina gy
vena Elizabeth, Ind. Manoma 
kad jūrininkas sekmadienį iškri
to iš laivo.

Popiežiaus Pijaus XII
žodis sportininkams

MELBURNAS, Australija. —
Pasaulinė sporto olimpiada (jau 
pasibaigusi) Melburno mieste 
buvo atidaryta iškilmingomis pa
maldomis, kurių metu buvo per
skaitytas popiežiaus Pijaus XII 
laiškas katalikams sportinin
kams. „Užsidegimu gindami tau
tines spalvas, — rašo tarp kitko 
Šv. Tėvas, — savo širdyse visuo
met tuo siekite patarnauti ir Die
vui“.

Prisiminęs, kad už ketverių 
metų pasaulinė sporto olimpiada 
bus Romoje, popiežius Pijus XII 
išreiškia savo palankumą kiek
vienai sveikai sportinei veiklai ir 
ragina sportininkus tarptauti
niais susitikimais ugdyti taikin
gą tautų sugyvenimą susiskal
džiusiame mūsų laikų pasaulyje.

Reikalauja grąžinti
Vengrijai laisvę

PARYŽIUS, gruodž. 14. —
Tarptautinės. Katalikų Vaikų 
Globos įstaigos generalinis sek
retorius Jungtinių Tautų organi
zacijai New Yorke pasiuntė tele
gramą, kurioje tarp kitko sako-
ma: „Viso pasaulio katalikiškų „et „aktls stovTpriė’krautuvių"

paprastus ir atominius šovinius, 
bet Jungtinės Amerikos Valsty
bės aiškiai pabrėžė, kad jos sau 
pasilaikys atominius šovinius.

Šis žygis laikomas pirmuoju 
žingsniu, kuriuo atidaroma JAV 
atominis arsenalas dabartiniams 
Šiaurės Atlanto pakto nariams.
•Pažadėtų ginklų tarpe yra ato 

minės patrankos, raketos ir bom
bos.

Patogiose vietose
Atominiai šoviniai bus laiko

mi patogiose vietose, kad galima 
būtų greitai pristatyti Šiaurės 
Atlanto Gynybos organizacijos 
(Nato) jėgoms, prašant jų vy
riausiajam vadui.

Manoma, jog Britanija, kuri 
vienintelė iš kitų Nato kraštų 
turi panašių ginklų, kai kurių 
ginklų irgi suteiks sąjunginin
kams.

Vokiečių pasiūlymas
Norvegija, Danija ir kai kurie 

kiti kraštai griežtai priešinosi

Italų laikraštis apie ekonominę 
padėtį pavergtoje Lietuvoje

ROMA, Italija. — Iliustruotas italų savaitraštis „Orizzonti“ 
š. m. lapkričio 22 d. laidoje išspausdino straipsnį „Skurdas Lietu
voje“. Straipsnio autorius tvirtina, kad sovietų okupuotos Lietu
vos ūkinė padėtis šiandien yra nė kiek negeresnė už padėtį Vengri
joje, kurios gyventojai sukilo prieš sovietinę priespaudą ir išnau
dojimą.

Kai laisvosios to paties Balti- -■ 
jos pajūrio tautos, kaip švedai ir 
norvegai, — rašo italų savaitraš
tis, — paskutiniam dešimtmetį 
pasiekė tikrai nepaprastai augš- 
to visų gyventojų klasių gerbū
vio, tuo tarpu lietuviai, latviai ir 
estai, patekę Maskvos vergijon, 
buvo įstumti į skurdžiausias gy
venimo sąlygas.

Toliau laikraštis, pasinaudoda 
mas patikrintų šaltinių žiniomis, 
aprašo gyventojų skurdą Lietu
voje. Jis sumini tas ilgas eiles, 
kurios ištisas dienas, o kartais

mėnesinį atlyginimą gali pirktis 
daug daugiau, negu komunistų 
pavergtų kraštų gydytojas ar ki
tas augštai kvalifikuotas specia
listas.-

vaikų globos organizacijų vardu 
prašau Jungtines Tautas veikti 
skubiai ir energingai, kad būtų 
sustabdytos pasibaisėtinos ven-

kad gautų nusipirkti kasdieninio 
gyvenimo reikmenų. Pamini ir 
tai, kad darbininkas Lietuvoje 
turėtų dirbti keletą mėnesių, nie-

gnj tautos žudynės, kurių pir- ko „evalgydama3, jei norėt ’ ,si.
mos nekaltos aukos yra vaikai

Atsišaukimas baigiamas rei
kalavimu, kad būtų skubiai pa
naudojamos konkrečios priemo
nės apsaugoti vengrų vaikus ir 
grąžinti vengrų tautai laisvę.

gyti išeiginių drabužių
Palyginęs sovietų okupuotoje

Lietuvoje esančias maisto pro
duktų kainas su Italijos kaino
mis, straipsnio autorius daro iš
vadą, kad net pats paprasčiau
sias Italijos darbininkas už savo

KALENDORIUS
Gruodžio 15 d.: šv. Kristina; 

lietuviški: Varpis ir Lygė.
Gruodžio 16 d.: šv. Adelė; lie

tuviški : Vigaudas ir Alvinė.
Saulė teka 7:10, leidžiasi 4:21. 

ORAS
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje šiandien — da
linai apsiniaukę ir šilčiau, rytoj 
— šalčiau.

500 tūkstančių
ATIMA, Portugalija, gruodž. 

14. — Atsakydami į popiežiaus 
Pijaus XII kvietimą melstis už 
pasaulio taiką ir tautų išlaisvi
nimą, Portugalijos katalikai su
rengė maldingą kelionę į garsią
ją Dievo Motinos šventovę Fati- 
moje. Iškilmingose pamaldose už 
pavergtąsias tautas dalyvavo 500 
tūkstančių tikinčiųjų.

Maskva slepia
MASKVA, gruodž. 14. — So

vietų Sąjungos spauda slepia, 
kad Jungtinių Tautų generalinė 
asamblėja pasmerkė sovietų įsi
brovimą į Vengriją ir pareikala
vo sovietų pasitraukti iš Vengri
jos.

Dr. Lawr«nce S. Derthick, Chat- 
tanooga, Tenn., mokyklų superinten- 

! (lentas, paskirtas JAV švietimo ko- 
i misionieriumi. (1N S)

Vokietijos pasiūlymui, kad vokie 
čių kariai gautų visokių atomi
nių ginklų ir šovinių.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
įstatymai draudžia duoti atomi
nius šovinius užsienio kraštams. 
Leidžiama tik paprastus ginklus.

Kai kurie JAV daliniai Euro
poje turi atominius ginklus su 
atominiais šoviniais, bet niekad 
nėra jų bandę.

Europos kraštų daliniai gali 
būti taikos metu išlavinti atomi
nio karo technikoje, neturint ato
minių šovinių, nes ginklai turi 
dviejų rūšių šovinių naudojimo 
galimybę.

Nato naujas sekretorius
Šiaurės Atlanto Gynybos or

ganizacijos (Nato) generaliniu 
sekretoriumi išrinktas Belgijos 
užsienio reik. ministeris Spaak, 
57 metų amžiaus, vidurio kelio 
socialistas, vieton Britanijos lor
do Ismay.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
pažadą teikti Natui atominių 
ginklų atskleidė JAV krašto ap
saugos sekretorius Wilsonas spe
cialioje uždarytoje penkiolikos 
Šiaurės Atlanto Gynybos organi
zacijos ministerių konferencijo
je, įvykusioje Paryžiuje.

Nelaime kalne
PINEVILLE, Ky., gruodž. 14.

— Sgt. John P. Lancaster išGro- 
veport, Ohio, žuvo ir du kiti la
kūnai susižeidė, kai jų lėktuvas 
sudužo kalne netoli Pineville.

Influenzos epidemija
TOKIO, Japonija, gruodž. 14.

— Japonijos sveikatos ministe
rija praneša, kad vakar daugiau 
kaip 300 asmenų mirė nuo epide
minės influenzos.

TRUMPAI IŠ VISUR
• JAV ambasada Vienoj pra

neša: Mrs. Georgette Meyer 
(Dičky) Chapelle, 37 metų, ame
rikietė fotografė, kurios kūriniai 
telpa „Life“ žurnale, dingo Ven
grijoje. Ji dažnai vykdavo iš Vie
nos į pasienio apylinkę daryti 
nuotraukų, kai vengrai pradėjo 
bėgti į Austriją.

• Nacionalistai airiai vakar 
vėl puolė dvi britų policijos sto
tis šiaurės Airijoje.

• Sovietų Sąjungos delegacija 
Jungtinėse Tautose kaltina Jung 
tinęs Amerikos Valstybes, kad 
jos kišasi į sovietų satelitinių 
kraštų vidaus reikalus.

• Lenkijoje praėjusio ketvir
tadienio vakare kilo demonstra-

dijas praneša: demonstrantai 
puolė sovietų karinį traukinį cen 
trinėje Lenkijoje ir sudegino so
vietų karininkų namą Lignicoje, 
didžiulėje sovietų bazėje, netoli 
Vokietijos pasienio.

• Lenkijos anglies darbininkai 
streikuoja Szombierke, Silezijos 
anglies baseine. Jie protestuoja 
prieš Vengrijos lėlinį premjerą 
Janos Kadar, kad jis likvidavo 
Vengrijos darbininkų tarybas, ir 
reikalauja sovietų pasitraukti iš 
Vengrijos.

6 mil. dolerių vengrams
BONNA, Vokietija, gr. 14. —» 

Vakarų Vokietijos parlamento 
biudžetinis komitetas vakar pa
skyrė beveik 6 milionus dolerių

ei jos ir neramumai. Varšuvos ra Vengrijos pabėgėlių reikalams.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Siaurės Atlanto Gynybos organizacija (Nato) užtikrino So

vietų Sąjungą, kad ji neis į karą laisvinti sovietų satelitinių vals
tybių Rytinėje Europoje.

— Pietų Vietnamo statymdavystės įstaiga priėmė dviejų par
tijų sistemą, panašią į Jungtinių Amerikos Valstybių.

— Viceprezidentas Nūronas gruodžio 18 d. vyksta į Austriją 
spręsti vengrų pabėgėlių problemą. Į J A V grįš gruodžio 23 d.

— Britanijos premjeras Edenas vakar grįžo namo iš trijų sa
vaičių atostogų, kurias praleido Jamaicoje. Edenas vėl vadovauja 
britų vyriausybei.

— Tanzan Ishibashi, 72 metų, ekonominių klausimų specialis
tas ir kritikas JAV okupacijos „reformų“, numatomas Japonijos 
ministerių pirmvnmku, vieton lehiro Hatoyama.
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• DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
I T

Šeštadienis, gruodžio 15, 1956

Šiemet ir vėl sutikite Naujuosius Me
tus savo draugų tarpe prie gražios 
aplinkos ir giedrios nuotaikos.

Gruodžio ii d. 9 vaL vakaro Key- 
men’s Klubo didžiojoj baily salėj, 
47 H-21 W. Madison St. įvyks stu
dentu ateitininkų ruošiamas šaunus...

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMO

Balius!
Z

Veik puikus baras Ir turtingas bufetas. Šo
kiams gros 10 žmonių muz. BR. JONUŠO 
orkestras.

Pakvietimų ir staliukų rezervacijų rei
kalu kreipkitės: A. Valavičiaus Krautuvėj, 
4359 S. Campbell, BIshop 7-9475, A. Šležo 
krautuvė, 2543 West 69th St., WAlbrook 5- 
9691, Manigirdas Motekaitis, 714 W. 30th St., 
VIctory 2-4324. Giedre Kazlauskaitė, 1437 S. 
48th Court, Cicero, OLympic 2-9335, Povi
las Kilius, 3915 Euclid, East Chicago, Tel. 
East Chioago 3998R.

Artimo meiles ambasadorius
Praėjusį šeštadienį, gruodžio ko nėra padaręs Balfui nei dar- 

8 d., grįždamas iš Chicagos. Cle bu, nei aukomis. Jis nėra net 
velande trumpam laikui buvo su
stojęs ir pateikė pranešimą Bal- 
fo pirm. kun. dr. J. Končius. Lie 
tuviškasis artimo meilės amba
sadorius, išbuvęs 18 mėnesių 
Europoje, sutvarkęs emigraci
jos reikalus lietuviams, turin
tiems dokumentus išvažiuoti į 
Ameriką, susitikęs ir išsikalbė
jęs su vokiečiais karo belais
viais, gyvenusiais kartu su lie
tuviais koncentracijos stovyklo
se, surinkęs apie lietuvių tikrą
ją padėtį daug ir vertingų žinių, 
sudarė planus, kaip padėti lie
tuviams, vargstantiems Sibire ir 
okupuotoje Lietuvoje. Baltas 
susitaręs su Vokiečių Raudonuo 
ju Kryžiumi, užpirko įvairių 
vaistų, kuriuos jau dabar gali-

pratimas tarp lituanistinės mo-1 WorceSter, MaSS. 
kyklos ir LB apylinkes valdy- Į 9
bos smarkiai pakenkė šiam gra- į Moterų Sąjungos kuopos 
žiam reikalui. Praėjusiais me
tais konkurse dalyvavo daugiau 
70 jaunuolių, šiemet — tik 15; I 
praėjusiais metais konkursą se
kė apypilnė salė, šiemet — tik 
kelios dęšimtys asmenų. Vieni 

i kitiems meta kaltinimus, bet jie 
I turi labai mažai rimto pagrindo.
Daugiausia čia pasitarnavo per- 

į dėtos ambicijos ir asmeniniai 
smulkūs reikalėliai.

TRUMPAI v
savo gyvenamoje vietovėje su
organizavęs skyriaus, nei pri- ■ — Kalėdinė radijo programa
siuntęs kokios aukos šalpos or- šiemet bus penktadienį prieš Ka 
ganizacijai. Net visas kelionės ledas nuo 7 vai. iki 8 vai. vak. 
išlaidas turėdavo sumokėti Bal- Kalėdines giesmes giedos Šv. 
fo centras. Taip pat Zujus ir i Jurgio parapijos choras, vado- 
Boley nieko nėra padarę, kad vaujamas muz. Prano Ambrazo. 
Baltas savo veiklą išplėstų ir
gautų daugiau aukų. Nominaci
jų komisija norėjo, kad direkto
riais būtų žmonės, kurie dirba 
šalpos darbą, bet ne tik direkto
riaus titulu puošiasi. Todėl kai-

— Kun. Ant. Bunga svečia
vosi Clevelande ir išvykdamas 
iš Cleveląndo atgal į Memmin- 
geną išvežė ir kuklią $69.63 ka
lėdinę dąvaną Memmingeno lie
tuviams nuo clevelandiečių lie
tuvių. Rinkliavą organizavo Rėkurios spaudos mėginimas įžiū

rėti kokias nors tendencijas tuviai skautai, 
vienos ar kitos srovės atžvilgiu
yra tendencingos, nerimtos, vi-į ^ol. ^ad. Verikaitis ir jo 
suomenę klaidinančios ir ją skal- kvartetas koncertuos Clevelan

de 1957 m. vasario 3 d. Šv. Jur
gio parapijos salėje. Popularus 
solistas pirmą kartą pasirodys 
su savo šauniuoju kvartetu.

— Dramos konkursą paskelbė 
LB Cleveląndo apylinkė. Pre
miją laimėjusiam bus išmokėta 
1,000 dol. Kūriniai turi būti į 
teikti iki 1957 m. rugpjūčio 15. 
Jury Komisiją sudaro Aid. Au- 
gustinavičiene, Ignas Malėnas. 
Petras Maželis, Em. Skujenieks

susirinkimas

Gruodžio 3 d. įvyko Moterų 
S-gos 5 kuopos susirinkimas, ku 
rį malda pradėjo pirm. M. Vat- 
kins. Protokolą skaitė Marija 
Puzarienė. Įvykusiame maisto 
išpardavime gauta 42 dol. pel
no. Serga Vaikšnorienė, Bilevi- 
čienė, Sidabrienė ir Pyragienė. 
Sergančiai didelei kuopos veikė
jai Onai Sidabrienei nutarta šv. 
Kalėdų proga nusiųsti dovanėlę.

Sekantiems metams valdybon 
išrinktos: pirm. Marcelė Wat- 
kins, vicepirm. Nellie Tamson, 
prot. rašt. Marijona Ptizarienė, 
fin. rašt. Margarita Delionienė, 
ižd. Marija Valkavič, iždo glob. 
Lie Karbory ir Teofilė Vitkus, 
maršalka Magčf. Piktelienė, at
stovė prie valdybos Lie Karbo
ry ir choro atstovė kuopai Mar
garita Delionienė. Dvasios va
das — kun. J. Jutkevičius.

Išrinkta choro valdyba
. — f fŠ. m. lapkričio 26 d. įvyko

1 tė ir Mildred Leslie, koresp. A. Gardneryje išgyveno 54 metus.
Repšienė. Į Paliko nuliūdę trys sūnūs —

Choro vedėja G. Kaneb kvie-1 kun. Juozas, Cambridge, kun
Jonas, Marianapolio kolegijos 
mokytojas, ir Stasys Gardnery
je — dvi dukterys ir trs sese
rys — Grunskienė, Milerienė ir 
Lekerauskienė — Lietuvoje.

Ji palaidota gruodžio 7 d. po 
iškilmingų šv. mišių Šv. Jurgio 
kapinėse, dalyvaujant dideliam 
būriui žmonių. • Vytis

Waterbury, Conn.
Nauja Alto skyriaus valdyba

Gruodžio 4 d. Albo vietos sky
riaus posėdyje buvo išrinkta
valdyba sekantiems metams. 11

tai'sūkoMBnk^'av'įka^Uku metų išbuvęs pirmininku sena-
rio pelno 50 dolerių paskyrė Ii- veikėjas Alėtais nesutiko to-
tuanistinei mokyklai. | ‘,au Pa3lhktl Poate- lr bav0 su'

,, , , įdaryta nauja valdyba. PirmmmMoterų Sąjungos kuopa su-__________________________
rengė tortų išpardavimą ir 20 ’ a 
dolerių iš gauto pelno paskyrė 
lituanistinei mokyklai.

Kaip skautės ir skautai, taip ir 
Moterų Sąjungos kuopa, tai pa
darė neprašomi, norėdami pa
remti lietuvių priaugančią kar
tą. Kad visi taip remtų, būtų 
gražu.

čia visas lietuves moteris ir mer
gaites, nors ir nesąjungietes, 
jungtis į chorą ir meninę veiklą. 
Nepamiršti seneliai ir našlaičiai 

Šv. Kalėdų proga daugelis są- 
jungiečių aukojo seneliams ir 
našlaičiams, vargstantiems Vo
kietijoje. Pinigus persiųsti susi
rinkimas įgaliojo Jusienę ir A. 
Repšienę. Suaukota $25.92.

A. R

New Haven, Conn.
Kad visur taip būtų

New Haven skautės ir skau-

ku išrinktas gavęs už Kušlį dau 
giau balsų lietuviškosios dirvos 
darbininkas Jokūbas Trečiokas. 
Trečiokas yra gyvai reiškęsis 
visuose lietuviškojo gyvenimo 
organizaciniuose darbuose. Pas
kutiniais metais buvo pašlijusi 
sveikata ir jis daug pragulėjo li
goninėse, tačiau pasveikęs vėl 
stoja į darbą.

Senasis pirmininkas Aleksis 
sugebėjo per 11 metų surinkti 

į dideles sumas pinigų. Tik Alto 
j centrui per savo kadencijos lai
ką pasiuntė 25,801 dol. Būda
mas ALRKF atstovu, sugebėjo 
sugyventi ir įtraukti į bendrą 
darbą visų pažiūrų žmones. Ka
dangi Aleksis norėjo pailsėti, 
tai jam linkima poilsio, o nau
jai valdybai, ypač pirmininkui, 
sėkmingo ir vaisingo darbo.

Altiškis

Siuntiniai į Lietuvę su Garantija

Mūsų populiarūs žiemos ar pavasario pakietai pasiekia Lietuvą 
per 10 savaičių. Muitas ir siuntimo išlaidos įskaityti į kainą. Pa
rašyk tik aiškų adresą j Lietuvą, nurodykit pakieto numerį ir 
pridėkit čekį ar money orderį. Mes pakietą pasiųsim ir sutaupy-

dančios.
Atsakydamas į kitus kiausi-

ma per Balfo centrą užsakyti ir mus pirmininkas pabrėžė, kad 
iš Europos sandėlių pasiųsti pi- įvykdžius emigraciją, liktų apie 
giau, negu urmo kainomis. Bal- 3,500 šelptinų asmenų, daugiau- 
fas jau yra pasiuntęs siuntinių sia senelių, ligonių, našlių su 
į Lietuvą ir Sibirą. Planuojama vaikais ir džiovininkų. Jiems 
šį siuntimą dar padidinti. Bal- šelpti būtų reikalinga 50,000 do- 
fas nori įsteigti ir čia (JAV) pri jerių metams. Kokius vaistus 
vatiems siuntiniams ekspedici- ir kokiomis kainomis galima pa
jos kontorą. ^siųsti į Lietuvą iš Vokietijos

Balfo pirm. dr. Končius per Per Balfą, galima sužinoti Balfo 
tuos 18 .mėnesių aplankė 16 centre ir ten gauti pilnas infor- ir Juozas Stempužis
kraštų ir susipažino su lietuvių 
tremtinių padėtimi ir pagal tai 
pertvarkė gėrybių paskirstymą.

macijas. Vėliau bus paskelbta 
spaudoje.

Susirinkimui vadovavęs Bal-
Per visą laiką kan. dr. J. Kon- ,fo dir. S. Laniauskas padėkojo
čius išleido tik 580 dol. Balfo 
pinigų, tuo tarpu įvairiais bū
dais ir iš įvairių įstaigų išgavo 
lietuvių šalpai daugiau 70,000 
dolerių.

pirmininkui už įdomias infor
macijas ir mielą svečiavimąsi 
Clevelande ir susirinkusius pa
prašė dar gyviau įsijungti į šal
pos darbą.

— Sol. Aid. Stempužienė, gruo i 
džio 19 d. trečiadienį, 8 vai., da-' 
lyvaujant Cleveląndo moterų 
simfoniniam orkestrui, koncer-

chorisčių pobūvis mažojoj pa
rapijos svetainėje.

Nutarta rūpestingai lankyti 
repeticijas. Repeticijos bus kas 
antrą ir ketvirtą mėnesio pir
madienį 7:30 vai. mokyklos pa 
talpose. Kiekviena atėjus cho
riste sumoka kasininkei 10 c. j ('jaT-fippi-m „vėlu ininnnų Tie pinigai skiriami choro tel-1 susirinktai kJriame išrinkta PaliK'tas GT-3' kaJna »'&s* Vlena P"» ",ot- tatli (nurodykit 
kalame. , valdyba nirm BarbaraI dyd"’ 1 pOra gumln") kal,oS"< <°vershoes) su šiltu pamušalu, 3

. • y • ai • jardai medžiagos mot. žieminiam paltui, 4 jardai pritaikinto ra-Isnnkta choro valdyba: vedė- Miloskis, vicepirm. Alvin Rods- ° ... ... .. / . ' . .. , x. ~ v . i ,/ , -vj ■», d- • c- , jono pamušalo, 6 guzikai, didele spule įsiulų ir pakelis adatų,ja G. Kaneb, pirm. M. Delionie- ky, įzd. Mary Piragis. fin. sekr Į 1 * 1 H
nė, vicepirm. M. Sajjrilienė, sek- Vincas Vjšniauskas, pfot. rašt. Pakirtas PR—1. Kaina $50.00. 3’/2 jardų vilnonės pilkos medžia- 
ret. Ona Paukštytė, kasin. N , Frank Einoris, socialinių reika-' gOS Vyr įįem paltui, 3 jardai rajono pamušalo, gražūs, balti 

, bibliot. J. Vaitkevičių- lų pirm. Robert Ponusky, Vy-. Vyr marškiniai, 2 lininės nosinės, 2 poros vilnonių kojinių, 1 
pora vilnonių apatinių, 2 špūlės siūlų, guzikai ir pak. adatų. 

IDEAL PHARMACY. 29 KELLY SQ.. WORCESTER, MASS.

K. Bagdonas gįm jums pirkimo ir siuntimo vargą.

Gardner, Mass.
Vyčių kuopos veikla

Gruodžio 4 d. buvo Athol ir

Tamson
čio” koresp. Barbara Bennet ir 
dvasios kun. Albinas Jankaus-

Siuntiniai į Lietuvą |kas
Lietuvių bendrovė OVERSEAS Kuopa buvo suruošusi metinę 

CARGO CO. siunčia į LIETUVĄ kalakutų vakarienę. Šeiminin
kėmis buvo Miloskutės ir Ra-tuos Cleveląndo meno muzėjuje. (ir kitur) siuntinius su: angliš-

1150 East Blvd. Įėjimas lais-i kom viln. medžiagom, avalyne, dp„kail A Nauiaics nariais isira- vaistais, maist“. siuv. mašinom, decKaite. Naujais nariais jsira 
! dviračiais, laikrodžiais, akordeo-

— Naujųjų Metų sutikimą , nais. (siunčiama iš Anglijos.
rengia LB Cleveląndo apylinkė T taiP Pat persiunčia į

LIETUVĄ ir Jūsų sudarytus ii 
iflums pristatytus siuntinius (siun
čiam ir oro paštu). Visi mokės

vas.

Šis nenuilstantis bendrinės lie 1 lietuvių salėje. Iš anksto rezer-
tuvių šalpos organizacijos pir-i JĄUNNIMO KONKURSUI vuokitės sau vietą. Rengiama
mininkas savo pranešime, kurio PRAĖJUS į linksma ir įdomi, tam momentui Mt-unv * »_•
pasiklausyti buvo susirinkę tiki Konkurse, kuriame mūsų jau- pntaikinta programa. garantuojamas - PILNAS DRAU
truputį daugiau kaip 50 asme-(nimas rungėsi dailaus skaitymo, — Dr- V1- Ramonas - Rama- i DIMAS.
nų, ta pačia proga prisiminė di- įr deklamavimo mene praėjus) nauskils >r dr. K. Pautienius, mo . Prašykite katate gų bei informa-
džinia lietuviu trasrpriiifl kuri 1.1 sekmadienį premijas laimė jo: i kėdami mokestį lituanistinei mo Cljų t r rn

jauniausiųjų grupėje antrąją ^ykląi, paaukojo po 10 dol. Mo „-PYĘBSEAR CARGO CO.,
premiją laimėjo D. Čiurlionytė, Rykles vadovybė prašo visus tė-

šė Lillian Genis, Jo3ephine Ban- 
kauskas, Aldea Glebaucis ir Ro
bert Ponusky.

Kuopa suruoš Naujosios Ang
lijos kuopoms “Winter Carni-

Pakietas Nr. GT—1. Kaina $57.75. Pirmos rūšies vyr. batai (nu
rodykit dydi ir spalvą), darbiniai arba išeiginiai, rudi ar juodi; 
3J/2 jardi vilnonės medžiagos vyr. kostiumui su guzikais ir pa
mušalu. Ruda, mėlyna ir juoda spalva.

Geri Žiemos Maisto Pakietai Lietuvon

besitęsia iki šių dienų.
Po pranešimo įvyko kuklios

vaišės, kurių metu dalyviai pa
teikė eilę klausimų Balfo pirmi
ninkui. Vyt. Braziulis klausė,

vus nedelsti ir sumokėti mokyk
lai mokestį nors už pirmąjį pus
metį.

antroje grupėje I premiją —
Jūratė Orantaitė, II — V. Ga- 
tautis ir III — R. Mackevičiūtė; 

kodėl Olis ir Gegužis buvo iš- trečiojoje (vyriausioje) grupėje — Pašto Klubo valdybon iš-, 
mesti iš Balfo direktorių. Kan. skaitymo pirmąją premiją gavo rinkti V. Mariūnas, M. Venclaus 
Končius atsakė, kad nominacijų jQra Gailiušytė ir antrąją — kas, P. Balčiūnas ir J. Stempu- 

Gr. Gulbinaitė; deklamavime žis. Pirmininku pakviestas ra- 
pirmąją premiją gavo Aid. Bal- šyt. M. Venclauskas. Paskuti-

komisija nenominavo ne tik Olio 
ir Gegužio, dėl kurių spaudoje
norima kelti triukšmą, bet ir čįQnaįtė, II — Ingr. Stasaitė ir1 niame Rašto Klubo posėdyje, įQ ’9 n nnc ^7-n_ _ _ _ _ _ i _ • »» .‘Garso” redaktoriaus Zujaus 
bei buvusio vyčių pirmininko 
Boley. Ir čia buvo pateikti mo
tyvai. kodėl jie nebuvo parinkti
į direktorių postus. Olis per, Maž"eta s'doičrtae'. 
septynerius metus nenteike da-1
lyvauti nė viename valdybos po- i Šiemetinis konkursas praėjo 
sėdyje. neturima jokių žinių, j gana blankiai tiek konkurse da- 
kad jis būtų Balfui kada auko- lyvaujančių skaičiumi, tiek atli- 
jęs ar priklausytų kokiam Bal-J kimo, tiek susirinkusios publi- 
fo skyriui. Gegužis taip pat nie' ko3 atžvilgiais. Įvykęs nesusi-

III — E. Modestavičius.
Premijoms aukojo LB apylin

kė, LAS Cleveląndo skyrius — 
i 10 dol., M. Ratkus 9 dol. ir P.

VAISTŲ PAKIETAI Į LIETUVĄ!
DRAUGO SKAITYTOJAI

- Remkime Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sqįtarė, Worcester, Mass.

P»>r mūsų vaistinę galima siunti vaistus su apmokėtu muitu į Lietu
vą ir į visus U.S.S.B. kraštus. Mes užlaikome visus vaistus, kurio 

viii reikalingi Lietuvoje, kaip Itimifon, streptomy- 
cin, validolo ir nuo reumatizmo antpuolių, vaistu 
dėl širdies ir augšto kraujo spaudinio. Per mūsų 
vaistinę vaistui pasiekia Lietuvą į 10 dienų, o į 
Sibiru ima 22 dienas oro |wštu. Visi siuntėjai per 
mumis gauna garantijų iš rusų Valdžios. Rašykite 
mums dėl informa'-ijos.

V YTAUTAS SKRINSKA, Beg. Phm.
Ideal Pharuiaty v&uluuis aav minkąs u Notary Public

čiai sumokami siuntėjo, gavėjas1 ,,, . „ n ,-KTRKn MRMovi J00i vai” vasario 1 ir ? gumomis
American Legion Home Athole 
ir Tully Brook Inn.

Mirė Petrauskienė 
Gruodžio 3 d. po ilgos ligos 

mirė Apolonija Grigaliūnaitė - 
Petruskienė, sulaukusi 72 metų 
amžiaus. Ji buvo gimusi Sidab- 
riškių kaimė, Vabalninko valse.

2412 W. 47 St., Chlcago 32, Ilk:
LA 3-5049, YA 7-4337 

Siuntinių tarnyba g metai — S. P.
JUODVALKIS.

čiu yru mūsų tinkamiausi maisto pakietai siųsti Lietuvon šaltu 
žiemos metu. Ypač riebalų padauginta. Pristatęnias trunka tarp 8 
-ir 10 savaičių. Muitas ir siuntimo išlaidos įeina į kainų. Atsiųskit 
tik čekį ir aiškų adresų ir mes viskų atliksime.

BALTIC PAKIETAS Nr. 1. Kaina $42.00. Jame yra:
(> svarai kumpio, 8 svarui taukų, 4 svarai cukraus.

BALTIC PAKIETAS Nr. 2. Kaina $45. Jame yra:
n svarai taukų, 1 sv. kavos, 1 sv. kakao, G sv. kumpio,
2 svarai pieno, 3 svarai cukraus.

IDEAL PHARMACY, 29 KELLY SQ., WORCESTER, Mass.

4*

vykusiame pas K. Karpių, pa
skaitą apie J. P. Sartre, kaip 
egzistenc. teatro kūrėją, skaitė 
Aid. Augustinavičicnė.

— Dr. Andrius Bridžius atir| 
darė savo kabinetą 1291 E. 79 
Str., prie pat Superior Avė., II, 
augšte. Dr. Bridžiu3, žinomas1 
akių specialistas Lietuvoje, ir Į 
čia įsirengė puikų kabinetą ir 
aparatūrą akims tikrinti ir gy
dyti bei akiniams pririnkti. Lie
tuviai džiaugiasi susilaukę akių 
daktaro. Kabineto tel. UT-1- 
3845. o buto — MU-1-5155.

— Kalėdinių atviručių ir kny
gų galite įsigyti Spaudos kios
ke kiekvieną sekmadienį po su
mos Sv. Jurgio parapijos salė
je. S. G.

ŠIANDIEN PROGA!
J. JAHUŠAIČIO ir J. MAŽEIKOS
Midvvest Maisto - Likerio 

Krautuvėje
2515 W. 69th St.,Tel. PR 8-9259 

★

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ-

KAI REIKALINGAS

ORKESTRAS
(didesnis ar mažesnis) 

Koncertams, baliams, vestuvėm* 
ir kit~ pareoadmama kreiptis I 
muz. BRONIŲ JONUŠĄ. Tel. PR« 
spect 6-6584.

8Į
Specialios kainos gruodžįio men. 15-16 dienom
IMPORTUOTA PORTUGALIŠKA 

10 metų Brandy 5tl

MARTEL, prancūziškas konjakas 5tl
BISUUIT, z 5t

HENNE8Y 8 STARS 5t

KUAFA VYNAS 5t

PORTUGALIŠKAS import. vynas 51

VODKA, VISKEY IR DRY GIN 5t

VYNAS GALIONAIS

$3.79,1
$4-9$
$4-85
$5.10
$1.64
95c
$298
$2-95

ir daug kitų gėrimų specialiomis kainomis
(■aunanti Uctu\l*kl Ir Mamytės sftrial, importuoti grybai, 

uogienė. Ik-tmi»ka |varl duona lr kiti gaminiai kaip vietiniai, taip 
Ir Importuoti Iš užsienių.

Plknlkanta Ir įvairiems parengimams perkant dideliais kiekiais 
duodama speciali ntiolulda.
KltAUTUVfi ATDAR.1 KASDIEN NCO 7 V. RYTO IRI 10 V. V:

V. Adamlevičiaua apianka 
Uiaakymus su [Inlgals siųskit*:

880 pri, kaina 0X60
DRAUGAS, aas4 8. Oaktoj Ava, 

Ghlcaco », UL

šios Duosts.btos lr nepaprastos sny- 
ros personažus šitaip Įvertina ra
šytojas Q1 landa: "...Welsas — pa
niekintas niekintojas, bet turjs 
■avyje K r a a.ugellco angelų varsų 
gair. a, ' Tatjana—nesuprantanti sie
los sąvokos, bet mylinti skaisčia 
meile. Pagaliau Julius... pasiligos 
skaistumo lr nesuvoktus jo samšs.

drąsus be drgsoa neenprantga pa
vojaus beprutšjlmo procese”.
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Siunčiame Maistą Lietuvon su Garantija
Mūsų vaistinė yra įgaliota priimti užsakymus dėl maisto pa- 

kietų siuntimo į Lietuvą ir į visą Rusiją su Amerikoje apmokėtu 
iš anksto muitu ir su garantija, kad pakietas bus pristatytas 
tani, kam jis siunčiamas. Pakietai yra gatavi.

Pakietas Nr. 1. Kaina $26.00. Jame yra l'/o sv. bekono, 1% 
sv. jautienos, 1 sv. taukų, 3 kenai pieno, 5 sv. miltų, 2 sv. ryžių, 
3 sv. cukraus ir Vi sv. šokolado.

Pakietas Nr. 2. Kaina $32.00. Jame yra 2 sv. kumpio, 2 sv. 
jautienos, 2 sv. bekono, 2 sv. taukų, 3 kenukai sardinių, 5 sv. 
miltų, 2 sv. cukraus ir sv. kakao.

Pakietas Nr> S-l kaina $49.80. Jame yra 5 svarai miltų, sva
ras sviesto, 2 sv. kumpio, 3 sv. taukų, 2 sv. jautienos, 2 sv. cuk
raus, 2 sv. bekono, l'/i sv. pien^ miltelių, 1 sv. kavos, 1 sv. ka
kao, Va sv. arbatos.

Viskas gerai supakuota. Tik atsiųskite čekį ir nurodykite, 
kokį pakietą nort siųsti, o taip pat aiškiai parašykit gavėjo- 
adresą. Muitai į paminėtas* kainas įrokuoti. Rašykt:

IDEAL PHARMACY 29 KELLY SQ. WORCESTER, MASS.
Vytautas Skrinskas, Savininkas.
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ARČIAU ŽMONIŲ
Mūsų dienraštyje jau keletą kartų buvo rašyta apie nau

joji sąjūdj, kurį yra pradėjęs pats prezidentas Eisenhoweris. 
Sąjūdis pavadintas labai imponuojančiu vardu “People-to- 
People Partnership” (Bendravimas žmonių su žmonėmis). Jo 
užuomazga padaryta š. m. rugsėjo 11 ir 12 dienomis Baltuosiuose 
Rūmuose, Washingtone. Steigiamajame suvažiavime dalyvavo 
šių sričių atstovai: skelbimų organizacijų, ginkluotųjų jėgų, 
bankų, knygų leidyklų, prekybos tarybų, prekybos organizacijų, 
visuomeninių organizacijų, švietimo, žemės ūkio grupių, meno, 
užsieninių reikalų organicacijų, jaunųjų ūkininkų klubų, frater- 
nalinių organizacijų, viešbučių, apdraudos bendrovių, darbo or
ganizacijų, profesinių organizacijų, radijo ir televizijos, religinių 
grupių, inžinierinių grupių, sporto, transportacijos, karo vetera
nų, rašytojų ir kitų.

Kad galėtų geriau joms paskirtus uždavinius atlikti, talki
ninkaujant vyriausybei ugdyti taikingą žmonių ir tautų sugy
venimą, įvairios grupės ir organizacijos savo tarpe turi atitin
kamai susiorganizuoti, sušaukdamos pasitarimus ir nustatyda
mos savo veiklai programą.

Etninių ir tautinių grupių vadų konferencija buvo sušaukta 
gruodžio 10 d. Washingtone. Ji buvo sukviesta Baltųjų Rūmų 
iniciatyva. Atvyko daugiau kaip keturiasdešimt tautinių grupių 
atstovų. Lietuvius atstovavo Amerikos Lietuvių Tarybos pir
mininkas. Konferencijai pirmininkavo jau iš anksto numatyti 
pirmininkai — pramonininkas pulk. John Slezak ir teisėjas Ju- 
venal Marchisio. Šiame poste jiedu ir toliau pasilieka.

Šioj konferencijoj dar labiau išryškėjo, kad prez. Eisen- 
hovveris yra užsimojęs užkinkyti visas galimas jėgas Amerikoje, 
l$ad išlaikytų taiką pasaulyje. Manoma, kad daug įvairių vi
suomeninių, prekybinių, pramoninių, švietimo, meninių, tautinių 
ir daugelio kitų grupių apjungimas šiam specifiniam tikslui duos 
Prezidentui ir jo vadovaujamai vyriausybei didelę talką. Lau
kiama, kad tai duos JAV piliečiams asmeninę progą labiau išug
dyti Jungtinių Amerikos Valstybių draugingumą, siekiant tai
kos ir laisvės. Žmonių su žmonėmis bendravimo idėja, taip ma
noma, paskatins amerikiečius padėti vyriausybei surasti naujų 
draugų Amerikai užsienyje, nes, anot paties Prezidento, pats 
svarbiausias šiandieninis tikslas pasaulyje yra padėti tiesti ke
lią, vedantį į pastovią taiką. Tam ir esą reikalinga sumobili
zuoti privatinę amerikiečių iniciatyvą. Tokia mobilizacija kaip 
tik jau ir yra pradėta.

Savo apimtimi sąjūdis nėra visai naujas. Jei jis yra naujas, 
tai gal tik tuo, kad jis organizuojamas plačiu mastu, siekiant 
įjungti įvairiausių gyvenimo sričių žmones. Pagrindinis tiks
las — duoti galimybes Amerikos žmonėms geriau vienas kitą 
pažinti, surasti kelius artimesniam bendradarbiavimui ir vieni 
kitų pažinimui. Be to visomis galimomis priemonėmis siekti 
draugingų ryšių su užsieniniais kraštais, juos informuojant apie 
Ameriką ir jos tikslus bei planus atstatyti visur taiką, ją palai
kyti ir taip pat rūpintis tautų laisvės reikalais, kiek tai įmanoma 
ne valstybinėms, bet visai privačioms organizacijoms.

Mes laikome, kad lietuviams, kaip ir kitoms tautinėms gru-

valdžion toks asmuo, kurs iš 
anksto nenusivokia, kokie žmo
nių reikalai yra statytini pir- 
mon ir kurie antron eilėn? Tu
rėti tekią valdžią, kuri Viską 
sprendžia pagal savo ir savos 
grupės užgaidas ir Išmanymą, 
kuri nepaiso aukštesnių krite
rijų, kartais gali būti net blo
giau negu jokios valdžios ne
turėti. Kas valdžios siekia, tie 
ir patys turi žinoti savo princi
pus ir visuomenei juos aiškiai 
bei atvirai pasakyti. Kas to ne
daro tas arba neturi ką pasaky 
ti arba bijo ir siekia visuomenę 
apgauti.

Valdžia yra iš Dievo. Jeigu 
žmogus savo privačiame gyveni
me turi Dievo paisyti, tai tuo 
labiau, kad jis imasi tų parei
gų, kurios tiesioginiai ar netie
sioginiai seka iš Dievo. Nežinia, 
kas pirmas pavartojo pasaką, 
būk Dievas ir religija esą priva
tūs dalykai. Aišku tik tiek, kad 
šiu-o posakiu norėjo kas nors 
pateisinti savo ar kitų Dievo ne
paisymą. Ir dabar tas posakis 
kartojamas tada, kai neturima 
kuo pasiteisinti.

Dievo paisyti tai nereiškia pa
siimti valstybei zakristijono pa
reigas, kaip yra pasakęs Fridri
kas Didysis apie Austrijos im
peratorių, kuris kišosi į visus 
Bažnyčios reikalus. Dievo, pai
syti — tai reiškia nenusižengti 
Dievo ir žmogaus prigimties įsa 
kymams ir neleisti, kad žmonės 
viešai nepaisytų tų įsakymų. 
Kai pav. U.S.A. Prezidentas ir 
kiti pareigūnai Dievo vardu pri
siekia ištikimai eiti savo parei
gas, kai Prezidento Senato, Kon 
greso inauguracija pradedama 
malda, kai viešais būdais (Ame
rikoj ant pinigų ir kt.) išreiš
kiamas pasitikėjimas Dievu, kai 
prezidento patvarkymu švenčia
ma padėkos Dievui diena tai vai 
džia išpažįsta Dievą. O jeigu rū
pinasi, kad įstatymai ir viešas 
gyvenimas neišsikreiptų prieš 
Dievo ir žmogaus prigimties

VINOBA BHAVE - INDIJOS VADAS
B. MIKAIjAUSKAS, Brooklyn, N. Y.

Daugeliui galėtų atrodyti, vena savo 700,000 kaimuose, o 
kad Nehru yra didžioji Indijos ne miestuose .1 > programa: 
asmenybė ir tikrasis garsiojo duoti kiekvienai šeimai žemės, 
Gandhi įpėdinis. Ne. Tas žmo- reikalingos pragyvenimui. Ir jis 
gus yra Vinoba Bhave, dar ma-j keliauja js r Indiją, prašydamas 
žai žinomas užsienyje; bet gar- ne vardan gaileatingum», bet 
sus savo tėvynėje.

Vinoba Bhave gimė 1895 m.,|S'ems 
netoli Bombay, iš kilnios brami- 
nų šeimos. Būdamas 21 metų 
paliko savuosius ir universite
tą, kad galėtų sekti Gandhi. Su 
juo dalyvavo per 30 metų visose

džiant kiekvienai apylinkei tu- dų dienoje, 1954 m., Vinoma pra 
rėti savo valdžią ir būti nepri- bilo į tautą kalbėdamas apie Jė- 
klausomai.Tik tada jo supratimu zų. -Atvirai pareiškiu, kad Jė-
būtų f'pilna laisvė' žus priklauso ir mums... kad Jo

vardan teisingumo žemės vi- 
ypač vargšui. Jis einą

pėsčias ir miega atvirame ore.,, , ,. , , ,
Reikia pasakyti, kad jis tikrai ken4l’s ta<1* “*
rado didelę tautų simpatiją ir ve^‘
pasisekimą. Jau yra gavęs do
vanai penkis milionus akrų že-

kovose už Indijos nepriklauso- me8, 
mybę. Daug kartų anglai buvo Jis kovoja ir prieš kastas, rei- 
jį pasodinę kalėjimai! už tautos1 kalaudamas jas panaikinti. Ži-
skatinimą kovai už laisvę. Po 
tragiškos Gandi mirties, 1948 
m. sausio 30 d., oficialiai perė- 
mia vadovavimą įsteigtam są
jūdžiui.

Bhave, kaip ir gandi, yra įsi-

noma, neišvengia ir klaidų, kaip 
jų neišvengė ir Gandi. Vinoba 
yra nusistatęs prieš pinigų var
tojimą, sakydamas, kad tai yra 
nedorybių įrankis. Be to, rei
kalauja uždaryti visas politines

tikinęs, kad tikroji Indija gy- partijas ir centrinę valdžią, lei-

Vinoba turi dar ir criginališ- mokslas niekados nebuvo laiko- 
kesnių nusistatymų, pav., ne- nias svetimu mūsų žemėje Mes 
pripažinimas autoriteto, atmeti-1 privalome laikyti Jėzų kaip niu
rnas skirtumo tarp fizinio ir in- sų šeimos narį”.
telektualinio darbo, pasisaky-________
mas už algos vienodumą piezi- .
deniui ir gatvės šlavėjui, nebent Vaistai senutei į Lenkiją 
respublikos prezidentas įrodytų Sužinojęs apie pavojingą sa- 

vo motinos ligą Walter Kot
• , susisiekė su Chicagos Tribūne

Atmetus šias utopijas, Vino-.ir TWA 15ktuvų linija h. jam 
bos misija yra graži ir kilni. Jis avyko ,ai dalykug tvar. 
yra giliai tikintis į Dievą. Savo k u kad jo 70
kalbose ir rastuosei aiškia, pa- amiiaU3 motjna Lenkijoje>
lankus krikščionybei. "Indija,., . . ,ŪA
yra sintezių žeme — jis sako.1 
Krikščionybė čia nėra svetima.
Labai klysta misionieriai tvir
tindami ,kad krikščionybė į In
diją atvykusi su portugalų, ang
lų ar kitų avantiūristų- atvyki
mu. Krikščionybė Indijon įžen
gė su savo atsiradimu’’. Kalė-

Chicagos, gaus reikiamą kiek 
streptomicino ir penicilino. Bu
vo bijomasi kad normaliu ke
liu jai siunčiant vaistus, ji jų 
jau nebesulauktų.

PLATINKITE “DRAŪGlį^

pėms, dalyvauti šiame sąjūdyje yra reikalinga ir svarbu. Jame }3tatym.U8-. ^ai a ro^°’. T^a’ 
bus surastos galimybės ir daugiau kontaktų kelti Lietuvos ne- Z1OS vlesieJi san Y iai au ie- 
priklausomybės bylą, garsinti mūsų tautos vardą. Tai bus lyg yra tokl’ kokių reikalauja 
ir nauja tribūna, iš kurios bus galima prabilti ne vien tik į įvai
rių tautybių vadus, į JAV įvairių sričių vadovus, bet ir į pačią 
vyriausybę. ■'

dėsnis, kad žmonių valdžia yra 
iš Dievo,

XErixixr:rj

t m ticA ?afan Jcf
Kaip aukštai Dievas gyvena? 

f VYSK. V. BRIZGYS

Nežinia, kada neturės gyve- jų Dievas gyvena ir už kokios 
nime pateisinimo liaudies paša-: distancijos Dievo galia nesiekia, 
kymas, kad: “Iš didelio rašto tačiau drąsiai imasi žemėje Die 
išeinama iš krašto”. Padavimų ; vo pareigų, tvirtindami, kad vis 
pasakojama ir rašyta žmonijos kas yra teisinga ir gera, kas 
istorija siekia atgal tūkstančius žmonių valdžios įsakyta, 
metų. Vėlesnės kartos yra at-j Šv. Povilas ir Katalikų Baž- 
metę daug senovės klaidų. Kai- nyčia moko žmonių valdžią e-

Menininkai gavo parama
Fotografijos profesorius Illi

nois Technologijos institute 
Harry M. Callahan, 44 m., ir 
skulptorius Joseph Goto, 35 m. 
amžiaus, abudu čikagiškiai, lai
mėjo pašalpą, kuri jiems padės 
ištisus metus pasišvęsti jų pro
jektuojamiems meno darbams. 
Pašalpa siekia tarp $7,500 ir 
$10,000. duota iš Dailiųjų Me
nų fondo, kuris pirmi metai 
įsteigtas Chicagoje (216 E. 
Superior) kai tam reikalui ar
chitektas Ernest Graham mir
damas paliko $5,000,000.

kurių, tačiau, vardą atmetė, o 
turinį pasiliko.

Išnykę save dievais laikę val
dovai, tačiau neišnyko žmogaus 
galios klaidingas supratimas ir

sant iš Dievo. Ne ta prasme ta
čiau, kad Dievas pats būtų no
minavęs valdininkus ir nusta
tęs žmonių tvarkymosi formą. 
Dievo duota žmogaus prigimtis

Mokytas žmogus visada sa
vyje nešioja nežflstančius tur
tus. Fedras

vertinimas. Iš viena kitai prieš-! nuvedė žmones į bendruomenes, 
taraujančių nuomonių aišku,' o bendruomenė yra reikalinga
kad klaidų ir šiandien yra.

Būtų įdomu išgirsti, kuo re
mia šiandien savo visagalybės 
maniją tokie žemiški valdovai, 
kurie neigia Dievo buvimą. O 
tokįų yra ne vien bolševikų tar
pe. Jeigu nėra Dievo, tai ir žmo
guje nėra nieko dieviško. Jeigu 
žmogus tik gyvuliškos prigim
ties, tai vertėtų prisiminti, kad 
gyvulių kaimenėje tos pačios rū
šies gyvuliai viens prieš kitą 
visi yra lygūs — jų tarpe tiro
nijos nėra. Kai žmonių masę nu
dievinęs kas nors siekia tą ma
sę tironiškai valdyti, tai jis sie
kia iš savęs sukurti dievuką. 
Šiuo atžvilgiu visi — bolševikiš
ki ar nebolševikiški tironai yra 
kone tokie pat, kaip Vinco Ku
dirkos aprašytas Krugloduro- 
vas, esąs apskrities dievas.

Niekuo daug skiriasi nuo jų 
ir tokie, kurie, Dievo buvimo ne
paneigdami, mano Dievą per- 
aukštai gyvenant, kad jam rū
pėtų, kas žemėje dedas. Nors 
jie ir neištyrė, kaip aukštai nuo

vadovaujančio autoriteto.
Žmonės nei bendruomenes 

kurdami nei vadovybėn patekę 
savo žmogiškumo nepraranda: 
jie dėlto netampa nei dievukais 
nei žemesniais už žmogų. Ti
kintys tėvai elgtųsi blogiau už 
netikinčius jeigu juodu abu Die
vą išpažintų ir savo religiją 
praktikuotų, o vaikus auklėtų 
ir jų visus reikalus tvarkytų 
taip, tarsi Dievo ir jo apreiški
mo visai nebūtų. Nieku negud
resnis ir negeresnis už tokius 
tėvus būtų betkuris bendruome
nės narys, kurs privačiai Dievą 
išpažintų ir savo religiją prak 
tikuotų, o patekęs į valstybines 
ar visuomenines pareigas kalbė
tų ir elgtųs taip, tarsi Dievo ir 
apreiškimo nebūtų.

Nenuoseklu yra sakyti, kad 
pasaulinei valdžiai neturi rūpė
ti dieviški dalykai, o tik žemiš
kieji reikalai. Tokiame tvirtini
me yra pasTėpats labai pavojin
gas sofizmas. Kaip mokės tvar
kyti žmonių reikalus, patekęs

Tinkamiausia

KALĖDINĖ
Dovana

savo šeimai, vaikučiams 

j bei draugams !

DU NAUJI 
KALĖDINIAI
REKORDAI

(PLOKŠTELES)
Įrekorduoti Operos solis

tės Izabelės Motekaitienės 
pritariant vargonams: "Ty
liąją Naktį" ir "Linksmr 
Giesmę", "Sveikas Jėzar 
Gimusis" ir "Gul Šiandie 
ną".

Minėti rekordai padaryt 
gerai, Hi-Fi, skamba laba*’ 
gražiai. Juos galima gauti*

JOS. F. BUDRIK
FURNITURE. INC.

3241 S. HALSTED ST.
, Chicago 8, Illinois

Kaina $1.50 vienas. Galima užsa
kyti ir per paštą. Prkluntimas 

ir Kupakavimas $1.00.
Pažymėtina, kad lietuviški Ka

lėdiniai rekordai įrekorduoti prieš U 
30 metų visi išsibaigė.

M. KRUPAVIČIUS

1926 METŲ GRUODŽIO 17-TOJI 
Liūdna 30 metų sukaktis

18 tęsinys

Iš to viso autorius daro išvadą — tokia buvus istori
nė tiesa. Krikščionys demokratai sulaužę savo pa
skelbtą konstituciją. Jie jčs nemėginę ginti. Prieš 
perversmą krikščionys demokratai neprotestavę. Tad 
pats jų tylėjimas reiškęs atsakomybės prisiėmimą dėl 
tos piktadarybės, nes jie turėję pareigą pasipriešinti 
neteisėtiems veiksmams. Tokie nauji argumentai krik
ščionių demokratų piktadarybei įrodyti.

Pažiūrėkime kaip iš tikrųjų būta. Yra ir tiesos 
tame kaltinime. Tiesa, kad vyriausiajame štabe buvo 
daug karininkų, žymiai daugiau negu Balutis pasa-

Operos Solistė IZABELE MOT E KAITI EN E

žinau. Visos frakcijos sėdėjo savo kėdėse. Kiek atsi
menu, perversmininkai užtruko Seime ne mažiau va
landos laiko. Aš parvykau namo kiek po 4 vai. ryto. 
Prez. K. Grinių, jo pasakojimu J. Kedainiui, pervers
mininkai užpuolė “gal kokią 14 vai. ryto. Iš jo papasa-

rašytas “diktatoriaus”. Tas “diktatorius” buvo Ple
chavičius. Tuoj vietoj jis galėjo išbūdi ne ilgiau 12 va
landų. Apie vyriausybės sąstatą buvo paskelbta ma
žais raudonais popierėliais išklijuotais ant stulpų. 
Kada jie buvo išklijuoti, tiksliai negalėčiau pasakyti,

kotų aplinkybių, perversmininkai galėjo užtrukti ma-į bet ne anksčiau vėlyvo popiečio. Tą dieną aš tų skel- 
žiausia vieną, o gal ir dvi valandas. Kai iš preziden- bimų nemačiau. Apie juos pirmu kartu sužinojau tik
tūros išvyko perversmininkai, pas prezidentą gyvenęs 
Algis Brazdžionis nuėjęs į krašto apsaugos ministeriją, 
vadinasi — į vyriausią štabą. Ten jis rado “beposė- 
džiaujančius karininkus”, tiktai. K. Grinius savo mi
nėtam pasikalbėjime daro tikią išvadą: “Buvo aišku, 
jog perversmą suruošė karininkija, tik nebuvo aišku, 
kas perversmo vadai.” Brazdžionis anksčiausia galėjo 
aplankyti štabą 18-19 vai. Tad iš tų duomenų aišku, 
kad ligi Brazdžionio atsilankymo štabe krikščionių de
mokratų negalėjo jame būti ir jų nebuvo. Tad teigi
mas, kad krikščionys demokratai posėdžiavo štabe nuo 
vidurnakčio yra netiesa. Voldemaras ten galėjo būti 
su kitais tautininkais, bet ir apie juos nieko nekalba

koja. Jų buvo pilna ne tik Balučio minimam kamba- Bršzdžionis savo pranešime tuometiniam prezidentui.
ry, bet ir koridoriuos ir kituose kambariuose. Tiesa, 
kad buvo daug prirūkyta. Tiesa, kad Balutis rado be- 
sideračius ir besiginčijančius krikščionis demokratus

Kalbami Balučio plakatai atsirado mieste tik die
nos metu, nors aš jų nesu matęs. Krikščionys demo
kratai atsirado štabe ir Balutis juos matė ne prieš

ir tautininkus. Tiesa, kad aš įkišau savo dvylekį į jo j perversmą, bet po jo. Pirma dėl to, kad pats Merkys 
pasikalbėjimą, bet ne su Voldemaru, o su Plechavi- j Balučiui pasakojo, kad kalbamasi apie vyriausybės 
čium. Tai ir visos tiesos. sudarymą, antra, po perversmo negalėjo būti kalbos

Balutis mus rado štabe jau po perversmo. Seimas apie perversmą. Merkio pasakymas, kad tik sudarius
posėdžiavo ir po vidurnakčio. Perversmininkai įsiver
žė J Seimą tarp 2 ir 3 valandos. Tuo metu aš kalbė-

vyriausybę galima duoti visuomenei skelbimą yra tei
singas, nes apie perversmą Balučio pasakojimu jau

jau iš Seimo tribūnos. Seime nebuvo tik tautininkų buvo paskelbta visuomenei. Tas paskelbimas nebuvo 
atstovų. Kuriuo metu jie išnyko iš Seimo, tiksliai ne- visai anonyminis, nes kitų pasakojimu jis buvo pasi-

ant rytojaus ankstyvą rytmetį. Tai man papasakojo 
mano šeimininkė, kuri juos pastebėjo grįždama iš baž
nyčios. Išėjau jų paskaityti. Surasti nebuvo sunku, 
nes beveik ant kiekvieno stulpo jų buvo. Juose buvo 
paskelbtas ne toks ministerių kabineto sąstatas, koks 
buvo sutartas štabe. Dėl jo turėjau tuoj kietesni pasi
kalbėjimą su Smetona.

Balutis spėlioja, kad perversmo sumanytojai bu
vę krikščionys demokratai ir paduoda savo argumen
taciją tam spėliojimui patvirtinti. Tačiau spėliojimas 
yra pirštais būrimas. Pirštais būrimu tiesos neišbur- 
si. Kiekvienas turi teisės spėlioti, kaip jis išmano. 
Kiekvienas turi savo logiką, bet ne kiekviena logika 
yra logika. Perversmą įvykdė karininkai, bet ne vi
suomenė, ne ta “tikroji opozicinė politinė jėga kraš
te, kurią sudarė krikščionys demokratai”. Tad tokią 
išvadą daryti, kad krikščionys demokratai buvo per
versmo sumanytojai, yra tikrai per drąsus žygis. Aš 
pats Balučio atsiminimų nesu skaitęs. Niekur nebu
vau taip pat skaitęs, kad Balutis būtų paneigęs ar tai
sęs ‘.‘Naujienų” bendradarbio paduotas jo atsiminimų 
ištraukas. Todėl turiu pagrindo manyti, kad tas ben
dradarbis jų nebuvo iškraipęs ar sufalsifikavęs.

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

COIT ROAD

Has Openings or

ENGINEERS 

■ DĖS I G NERS

D RAFT S M E N
J

AND

other qualified personnel in the 
followri2 fields:

TARPTAUTINIS GOLFAS

I leziilcntas Eisenliover važiuoja su Kanados ministeriu pinu. Lau- 
rent„ golfo žaidynėse Augusta National golfo laukuose, Georgia val- 
stybčje. (1NS)

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budzeikos kny
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centą

Ją galite gauti

“D B A D G E'

2334 So. Oakley Avė. 
CHICAGO S. ILL.

MUZIKA apie 3 VAL., nė piršto 
nepajudinant: taip veikia naujieji 
automatiški, vietiniai ir importuoti 
patefonai. Nemokamai demonstruo
jami Gradinsko, J. G. Telcvision 
Co., 2512 W. 47th Str., FR 6-1998. 
Atidarą ir sekmad. 11:00—3:00.

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomi: ANDRIUS KAZLAUS
KAS, MARIJONA ŽERSKAITR- 
KAZLAUSKIEN®, ELENA KAZ
LAUSKAITE IR ONA KAZLAUS
KAITE. Jieško iš Lietuvos duktė 
Agota. Paskutinis jų adresas bu
vo Brockline. Jie patys arba apie 
juos žinantys prašomi atsiliepti 
šiuo adresu: P. Buika, 926 Pre- 
fontaine Avė., Ville Jacąues Car- 
ter, P. Q., Gonada.

Process Planning Engineering 
Estimators

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

TOOL DESIGNERS
For programs in eonneetion with EXPERIMENTAL TURBO- 
JET ENGINE and MISSILE parts and assemblies. Deslgn and 
manufacturing experience required in the fieid of Fixtures. 
Shect Metai Tooling, Machining and Grinding Fixtures.

INDUSTRIAL ENGINEER
Experience in Methods and Time Cost 

Analysis Schedules.

PRODUCTION CONTROL

Schedulers — Dispatchers 

Tool Expeditors

Exccllcnt op{»ortunities exist for personnel with previous 

expcricn.o in field PRODUCTION SCHEDULING, PLANNING 
and manufacturing FOLLO\V-UP. ,

Ali Replies Considered Confittential
Plcase Bring I’roof of Citi/.cnshlp and Sočiai Sccurity Card.

Apply in person or send rėmime of yonr expcricnce to 

PERSONNEL MANAGER.

Apply at
12818 Coit Road Cleveland 8, Ohio 

Phone ULster 1-5000 Ext. 329 or 330
Employmcnt vfficc opcn 8 am.m. to 6 p.m. 

Saturday and Sunday Nov. 10 and 41, 8 ajn. to 4 p.m.

CLASSIFIED AND HELP VVANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE help uanted moterys

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
I A V PILIETYBEI

Jieškomas ANTANAS MAŽEI
KA, s. Vinco, kilęs iš Tauragės 
apskr., Pagramančio kaimo. Jieš
ko brolio duktė: Zosė Mažeikaitė, 
Pagramončio kaim., Tauragės raj., 
Lithuania.

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

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

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvins 
•sigyti JAV pilietybę.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
•DRAUGAS”, 2334 S. Oakley avė 

Chicago g, UI.

MARQUETTE PARKE:
Mūr. 4 kamb., du mieg;., pečiais 

šild., geroje vietoje, tik *10,500.
GAGE PARKE:

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

Naujas mūr. 2 po 5. ant didelio 
sklypo, modom. įrengtas, tuoj gali
ma kraustytis.

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

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

Turime daug Ir Jvalrių narni), pa
dedame gauti paskolas, esame lietu
vių apylinkių centre Brighton Parke.

SIMAIČIAI
Realty. Bulldera. Insurance 

2737 liest 48 St
CLiffside 4-2390

AUŠROS VARTŲ parapijoje 2-jų 
augštų mūrinis su galimybe atida
ryti kirpyklų ar kitos rūšies biznį 
su 2-jų kamb. butu, ir 5 k. butas 
2-mc augšte. Alyvos šildymas, 2 ma
šinų mūr. garažas, {kainuota grei
tam pardavimui.

Prie Gage Parko — 2-jų augštų 
mūrinis — 2 po 4 k. Alyvos šildy
mas. 2-jų mašinų garažas. Tik 
*15,000.

MrKINLET- PARK. 4 butų mūri
nis. Stokeriu-radtatorių apšildymas, 
vonios. *180 pajamų ir savininkui 
butas. Tik *15,500. A. Valiui, “VAR
PAS’, ItEpublie 7-0880 arba HEm- 
lock 4-7085.

ĮSIGYKITE DABAR !

x>oo<xxx>ooooo»<xxx><xxxx>ooo

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas ir Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H, H. Pevvtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama “Drauge", 2334 South 
Jakley Avė., Chicago 8. HL 

>0-0-0000000000000000000000^

Naujasis 1 estamentas - 

šventas Raštas
Vertė lietuvių galbūt. JUOZAPAI 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivya 
kūpąs Metropolitas. TV laida. 16 
įeido “LUX” 1947 m. Štutgarte 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama 
“DRAUGE” 

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago 8, Illinois

Jieškomas ANATOLIJUS D AB- i 
KUS, s. Martyno, gimęs 1910 m., 
geg. mėn.. Paskutiniuoju metu iš 
Kauno buvo persikėlęs j .Žygai- 1 
čius, iš ten išvyko ir iki šiol apie 
jį nieko nežinau. Žinantieji apie jo 
likimą prašomi atsiliepti šiuo ad
resu: V. DabkiCnė, Tarybų g-vė 
Nr. 9/10 Tauragė, Lithuania.

Išnuom. kambarys su naujais bal
dais. Naudotis virtuve. 70-os it- Mor
gan apyl, Tol. BO 8-5184 |>o 4 vai. 
P- p-

Prašoma aKiliapti Bronė Skur- 
kionė, d. Jurgio. Teiraujasi pussese
rė iš Sibiro. Kasyti: Irena Jučaitė, 
177 Havelock St., Toronto 4, Ont, 
Canada.

Jieškomas Romualdas Vištartas. 
Prašo atsiliepti jo sesuo .Jadvyga 
ViStartaitė iš Lietuvos, Šiaulių mie
sto. Dėl žinių, prašau kreiptis šiuo 1 
adresu: Birutė Briedienė, 9945 So. 
Lowe Avė., Chicago 29, 111. Tel. Hl i 
5-9167.

Pirkdami sutaupysite 
Ir pai duodami uždirb
site per šių įstaigų. 
AL. BUDRECKAS

B 1ALTY 
4081 Archer Avė. (prie 

Callfornijos g-vės) 
LAfayetto 3-3384

šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas Ir teisinga* patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

a«00 w. &»th St. Tol. Prospect 8-5431

Puikiu, o butų (2x5 ir 4x4) mūr. 
pajamų namas arti liet. bažnyčios ir 
mokyki. Geras susisiekimas. *18,000. 
K. Juknls.

Dar prieš šventes nepraleiskite 
progos įsigyti šį puikų, prie parko 
stovintį, 5 butų apartm. mūro na
mų. Plieno konstrukcija. 3 karų ga
ražas. Namas labai gerame stovyje, 
*417 mėn. pajamų. Skambinkit A. 
Linui.

Kaip modom. piramides — mūr. 
ekstra 6 kamb. namas arti Maria 
High. Rchool. Puikūs kambariai ir 
moderniški įrengimai. Gazu karšto 
vandens šildymas. Rūsyj irgi* galima 
gyventi. Yra vietos kitam butui vir
šuje. 2 puikios vonios. 2 karų mūr 
garažas. Pažiūrėkite! *25.000. Volod- 
kevtčius.

Gražus mūr. namas (2 po 4) fclar- 
ųueette Parke. Aut. šildymas karštu 
vandeniu. Dvigubas garažas. *28,500. 
A. Rėklaitis.

Geltonų plytų puikus 2 butų po 5 
kamb. namas Brighton Parke Rū
sys. Garažas. Tik *22,000. A. Sirutis.

P LEONAS
REAL ESTAM

2785 VVest 71st Street 
Visi telefonai: WAlbrook 5-6015

Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 
bei valdymas. Paskolų parūpinimas. 
automobilių leidimų patarnavimas.

VISŲ RŪSIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Iteal Estate 
General Insurunce, Kotary rubUo 

59Ki S. \Vestem Avė.
REp. 7-6886 arba HEm. 4-7085

Siunčiame dėvėtus rūbus į Len
kija ir Vokietijų. Naujus rūbus į 
Lietuvą — ir į visus pasaulio 
kraštus. Mes taipgi pakuojame 
daiktus — atvežkite — supakuo
sime. Mc.s turime gražių dovani; 
Kalėdoms. Užeikite pamatyti mū
sų pasirinkimų šiandien.

Atdara kasdien 10—9 v. v, 
Sekmad. 1—5 vai. popiet.

WARSAW GIFT SHOP
1113 N. Ashland Avė., DI 2-9851

T & E. FAJ.ISZEVVSKI

Pelnykite 2% nuošimčiu
Atdara kaadicn 

Pirmadieniais -- Penkta
dieniais imtinai 

nuo 9 vai. ryto iki 
2 vai. popiet. 

Ketvirtadieniais nuo 
5 iki 8 vai. vak. 

FREE PARKINO

v • _
uz jūsų santaupas

Už visus indėlius įneštus ik irusio mėn. 
15 dienos bus mokami sausio mėn. I 

dienos nustatyti nuošimčiai.
Visos Drovcrs Taujiomosias Sąskaitos yra apdraustos 
iki $10,000 per Fcderal Dcpcsit Insurance Corporation.

afeDroicrs Banks
47//i Street & Ashland Avenue YArds 7-7000

NUO 1883

GERIAUSIOS ATEINANČIŲ ŠVENČIŲ DOVANOS
LIETUV. ENCIKLOPEDIJA
Išspausdinti 9 tomai, 

bus 21-22.
Vienas tomas ?*V $7.75, 

visur kitur $8.00

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
Sulankstomas, knygelės 

formos $3.50

V. KRĖVĖS RAŠTAI
Viena knyga $5.50

Penumeruojant visą 
kompl., 6 tomai $25.00sieninis $4.50

Gaunama Lietuvių Enciklopedijos Leidykloje 
265 C Sfrsc*, So. Boston 27, Massachusetts ir pas knygų platintojus

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 VVest 51 SU

V VVAlbrook 5-5030 
PRospect 8-3579 (vak. Ir sekmad.)

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

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE S AI,ES 

REpublic 7-9400
Kas per mano įstaigą pirks 

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

BEVERLY SHORES parduodami 
2 sklypai 60x150 pėdų, arba vila. 
Interesuojantiems kreiptis—K. čiu- 
rinskas, 4222 Euclid Avė., East Chi
cago, Ind.

LARGE BAKING CO.
NEEDS A

Statistical Typist

Who is capable of handling 
light dietation.

• Permanent position
• Excellent group insurance 

and pension plan
• Luncheon — Free Coffee
Ideal working conditions in 

informal office.
Call

BOulevard 8-0170

VYRAI IR MOTERYS

VALGYKLAI reikalingas vyresnio 
amžiaus indų plovėjas - valytojas ir 
Patyrusi padavėja, dienos metu.

2038 AV. 35th St.

BUELDENG * REMODEUNG

VIKTORAS SIMAITIS 
General Gontractor

Stato rezidenciniu* Ir komerciniu* 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-422* 
arba re*. tel. BI 7-3340. Kreipti* —

SIMAIČIAI 
Realty - Bulldera - Ineoraac* 

2737 YVeet 43rd Street

UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1I1IIIIIIIIIIIB3II
3 lietuviu statybos 
= BENDROVE

| MORAS i
= Bulldera, Gen. Gontractor* s 
E Atlieka planavimo ir staty- S 
5 boa darbus gydytojų ofisų, gy- S 
S venamųjų Ir viešųjų pastatų. S 
S Namų įkainavimas ir Įvairūs S 
S1 patarimai nemokamai. ~j1' Kreiptis šiuo adresu: E

| JONAS STANKUS I
S Kasdien nuo 8 vai. ryto iki E 
S 6 vai. p p. Kitu laiku susitarus S
= TeL PRosoect 8-2013 =
= 8800 SO. CAMPBELL AVĖ, = 
ž Chicago 29, Illinois = 
Šunim nu minimu ii mini unn ii n«

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, IU.
Statome nauju* namus ir garažus. 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairins remonto darbus, skabiai, 
gerai Ir pigiai.
šaukite DAnube 6-2793 nno * vaL 

ryto iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLympic 2-5121 nuo 6 vaL 

vakaro Iki 11 vai. vakaro

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LUCT. AJPDRAUDŲ AGENITKA
Visų rūšių tpdraudos. Automobl- 

lų finansavtmas. Notarlata*. Valsty- 
>6* patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitu! 
sasitelrauklte pas mus.

JONAS KIRVAITI*, 
WAJbroofc A-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENC1 
6108 S. Ashland Avė- Chicago 36. IT1

REAL ESTATE
Paskolos. Nej. Turtų Valdymus 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI 

K. MALONIS,
Namų PRospect 8-2071

TIKTAI PAMANYKITE! $10,900 
piltin kaina. 2-jų būtų — 6 ir 0 
kamb. 2-jų hutų namukas kieme, už
pakaly. Palikimas. Apylinkėje 28th 
ir Kcelcr Avė. $4,500 įmokėti. SVO- 
BODA, 3739 W. 26th St. LAwndalc 
1-7038.

GERAS 2-jų hutų mūiinis namas 
— 4 ir 4 kamb. Arti 25th ir Saw\er. 
Gazu apšild. 2 autom, garažais. Mo
kesčiai tiktai $90. $12,900; įmokėti 
$3,500. SVOBODA, 3739 W. 26th St. 
LAwndale 1-7038.

PROGOS ^^oVri^TUPTlTIEŠ*

- ŠILDYMAS
A. Stanči&uskafl instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 S 49th OOtTRT, CICERO 
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vai

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

OLympic 2-6752

F LU M B I R G
Lieensed, bonded plumber*

Joks darbas nėra dideli* ar mažai 
laukite dabar. Kalbame Hetuviiki 

TeL REpoldie 7-0844 
WAlbmMk 5-8451

AUTOMOBILE* — TRLOK* 
Automobiliai — Hankvešlmlal

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

RESTORANAS-VALOYKLA 
Gausi klijontūra. Teirautis vie
toj ar telef. GRovehill 6-9304.

VIKTORO K O e 1 O O 8 
Ir auto

Ohl cstablinhcd rehtaumnt, near 
Se-irs & Roebuck tar aale.

Owner rct.iring Will soti at. good 
pricc. Very good investment for 
right party. iA/lrcss:

THE DRAUGAS.
| 2334 So. Oakley, A<1. 11635

iimmimmiiiimiiiiiimiiiiiiimiininiiH
Jei turite parduoti ar išnuomo

ti. paaiakclbkite amulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduoti 

telefonu: Vlrginla 7-6640.

illllllllllllltlllllilllllllllllllllllllliilllillllil

Ullekaml motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Ir keičiamo* daly*.

CAU-ME-MOTORS C0.
S75C g. WE8TERN AVĖ. PR 8-S3M

iInTomvojam a'
ISNUOM 4 kamb. butan 2-me

augšte. Telefonas — ROekwe11 
2-7502..į....... . .......—..... .............. Į

Marquette Parke Apyl. išnuom. 
5 kambarių butas auaugusiemH. 
Centralinia šildymas. Nebrangiai. 
________ WAIbrook 5-7991________

VYRAMS nr VfcDlSU, PO- 
KOMh išnuemuojami vienam 
ar dviem mieg. kambariai. Atski
ras įėjimaa. Nauji įrengimai. Ga- 
rąžan jei pageidaujama. Arti 651 h 
ir Kcdz.iv Avė., f d. YYAJbrooU 3- 
3172.
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Chicagoje
Moterų Sąjungos susirinkimas

Kalėdų eglutė
Lietuvių kalbos pamokas lan

kančių vaikučiams, tėvų komite 
tas ruošia Kalėdų eglutę vietos

... , pranciškiečių uz seimo dovaną.Moterų Sąjungos 21-mos kuo-1 L, . . . . T ««. * x• • i Taip pat nares Anna Lonns papas pnesmetinis skaitlingas su- r r

įvyko gruodžio 4 d. Nek. Pras.
Pan. Svč. parap. svetainėje. Bu-, gruodžio mėn.
vo padėkos laiškas iŠ seselių Programa25 d. 2 vai. po pietų. Programą 

išpildys patys vaikai: gyvas pa

mėn. 7 d. dalyvavo ir tautinin
kų atstovas.

— šeštadieninės Lituanistinės 
Mokyklos vakaras, įvykęs gruo 
džio 2 d. mokyklai davė $268 
pelno.

—• Šv. Kazimiero parapijos

sirinkimas įvyko gruodžio 2 d. 
Šv. Kryžiaus parap. svetainėje. 
Pirm. J. Čepulienė pranešė, kad 
gerai pavyko vakaras. Taipgi 
pranešė, kad serga S. Mickunie- 
nė, P. Doveikienė. Narės apsiė
mė jas aplankyti.

1957 m. valdybon išrinkta: 
dvasios vadas kun. P. Lukošius, 
pirm. Jadvyga Čepulienė, vice- 
pirm. P. Turskienė, fin. rašt. 
Sofija Bartkaitė, nut. rašt. K. 
Cijunelienė, ižd. Paulina Gudins- 
kienė ižd. globėjos S. Šimkienė 
ir E. Gedvilienė, tvarkdarė V. 
Bučnienė, koresp. Beneta Cicė- 
nienė.

dėka už aplankymą ir dovaną 
Daugiausiai buvo kalbėta apie 
rengiamą banketą 40 m. kuo
pos jubilėjaus proga, kuris 
įvyks gruodžio 30 d. 6 vai. Vy
čių svetainėje, 2451 W. 47 Str. 
Komisiją sudaro: M. Paukštie
nė, H. Širvinskienė, Valantinie- 
nė ir J. Klapatauskienė. Sąjun- 
gietės paskyrė Kalėdų dovaną 
10 dol. parapijai. Nutarė rengti 
Kalėdų pobūvį H. Širvinskienės 
namuose, 4541 Sc. Rockwell, 
gruodžio 12 d. 7 vai. vak.

Buv. pirm. A. Paurazienei at
sisakius, vienbalsiai 1957 m. vai 
dybon buvo išrinkta veikli He-

veikslas Eglutė, deklamacijos ir | veteranų būstinė gruodžio 7 d. 
baletas. Po programos pasiro- naktį buvo apiplėšta, tarp kitko

len Širvinskienė, vicepirm. Ma- 
Sekantis Moterų S-gos 21 kp. j rįjona Paukštienė, fin. rašt. Pet-

dys Kalėdų senis iš Lietuvos su 
linkėjimais iš tolimos tėvynės. 
Po to bus pravesti lietuviški 
žaidimai ir rateliai.

Tėvų komitetas

Philadelphia, Pa.
BENDR. SUSIRINKIMAS
Gruodžio mėn. 2 dieną šv. An 

driejaus parapijos salėje įvyko 
metinis JAV LB Philadelphijos 
apylinkės susirinkimas, kuris 
išklausė 1956 metų valdybos 
veiklos apyskait.inį pranešimą, 
apsvarstė naujiems metams veik 
los planą ir išsirinko naują, iš

buvo pavogti du šautuvai
— Naujų Metų sutikimas Ben

druomenės Balso parėmimui 
rengiamas Šv. Andriejaus para
pijos salėje.

— A. Gaigalas, Bendruome-

Lietuvių Studentų Sąjungos Los 
Angeles skyriui.

— Dalilė Valančiūtė surinko 
visus studentus ateitininkus į 
vieną būrį; dabar visą dėmesį 
skiria moksleivių at-kų atgai
vinimui. Įsijungia į Lietuvos 
Vyčių veiklą, įeidama į suvažia
vimui rengti komitetą.

— Antanas Polikaitis, prieš 
gerą pusmetį atvykęs iš Detroi
to, aktyviai jungiasi į lietuvių 
veiklą Los Angeles mieste. Taip 
pat jis tęsia ir savo studijas.

— Violeta Mitkutė, jau ant-

respublikonų pirm. L. Valiukas j Kai mylima, tai mokama į pa-
iš respublikonų partijos centro prasčiausius žadžius tiek šilimos
gavo padėkos laišką. įr švelnumo įdėti, kad to šir-

„ ., “ dis, kuriam tie žodžiai skirti, išSavitvarda yra nepakeičiama ’
, . .. .. džiaugsmo sudreba.kuriamoji gyvenimo jėga. I *

Foerster A. Raclnnanova

• • , • „„„„ižo - eilės jau sestą, Philadelphijosmet. susirinkimas jvyks sausiol sis Zakarienė nut rašt Juo ,• x v j x La t„ , „ . .. , • roneie ^aaariene, nut. rasi., juo iietUVių bendruomenes valdybą.R d aVnitlincrai mis,. Kįlkienė) ižd< Justina
Klapatauskienė, ižd. globėjos 
Valantinienė ir J. Barkauskie-

6 d. Kviečiame skaitlingai susi 
rinkti ir naujų narių atsivesti. 
Po susirinkimo bus dovanų pa
sikeitimas. Visos sąjungietės at 
sineškite po dovanėlę 1 dol. ver
tės. Sąjungiečių 21 kuopa ge
rai gyvuoja turėdama gerą ir 
darbščią, valdybą, ypač darbš
čią pirm. J. Čepulienę, kuri u 
atsidavimu dirba sąjungiečių ge 
rovei. Sąjungietė

Šv. Kazimiero seserų rėmėjų 
veikla

Šv. Kazimiero akademijos rė
mėjų I skyriaus skaitlingas su
sirinkimas įvyko gruodžio 2 d. 
Šv. Kazimiero parap. svetainėje. 
J. Čepulienė pranešė apie įvy
kusią Pentry Party seselių nau
dai, kubi gerai pavyko. Seselės 
visiems rėmėjams buvo dėkin
gos. J. Čepulienė pranešė, kad 
serga S. Mickunienė, P. Dovei
kienė, K. Petkelienė, Kevėnienė. 
Apie centro susirinkimą prane
šė V. Bučmienė. Sekantis centro 
susirinkimas įvyks gruodžio 16 
d. vienuolyne, narės apsiėmė 
skaitlingai dalyvauti centro su
sirinkime.

Valdybą 1957 m. sudaro: dva
sios vadas kun. F. Lukošius, 
pirm. V. Bučnienė, vicepirm. J. 
Čepulienė ir S. Mickunienė, rašt. 
Cijunelienė ir O. MartU3ienė 
ižd. S. Šimkienė, ižd. glob. E. 
Gedvilienė ir Turskienė, koresp. 
B. Cicėnienė.

Rėmėjos gerai gyvuoja turė
damos gerą ir darbščią valdybą. 
Rėmėjų metinis susirinkimas

ne.
Sąjungietės gerai gyvuoja tu

rėdamos gerą ir darbščią valdy
bą, sveikiname naują pirm. H. 
Širvinskienę. Sąjungiettė

Suvalkiečių draugijos žinios
Lapkričio 28 d. Hollywood sa 

lėj ' įvyko Chicagos lietuvių su
valkiečių draugijos susirinki
mas. Valdybos pirm. Adela Bur
ba pranešė apie mirusį narį An
taną Krusiną ir Sophie Ardzeck, 
M. Barniškio jauną dukrelę. A- 
bu buvo pagerbti atsistojimu.

Nutarimų raštininkas F. Bra
zaitis perskaitė nutarimus. F. 
Brazaitis, O. Švirmickas, S. Pu- 
niška, J. Balčius, padarė prane
šimus iš Chicagos Liet. draugi
jų suvažiavimo.

V. Utaras. A. Burba, J. Pu- 
niška pranešė, kad buvęs vaka- 
ars lapkričio 18 d. gerai pavy
ko. Liko gražaus pelno.

Lietuvių Studentų šalpos fon
do prašymą nutarta priimti. Se
kantis susirinkimas įvyks gruo
džio 26 d. Hollywood salėj. Vi
si dalyvaukit. Ona švirmickas

E. St. Louis, III.
Bendruomenės susirinkimas
1956 metais gruodžio mėn. 9 

d. įvykusiame ALB visuotinia-

Apylinkės pirmininkas M. Bi
gėms, trumpu žodžiu pradėjęs

nės Balso vadovas, gruodžio ^us ,metus studijuojanti peda- 
mėn. 13 d. atšventė 50 metų 
amžiaus sukaktį.

Los Angeles, Calif.
Ateitininkų sendraugių ir 

studentų susirinkimas
Gruodžio 9 d. pas Balsius,

1353 Edgecliffe Dr., Los Ange
les 26, įvyko bendras sendrau
gių ir studentų ateitininkų susi
rinkimas. Sendraugių pirminin
kas Juozas Tininis skaitė pa
skaitą “Prof. St. Šalkauskis, jo

susirinkimą ir pakvietęs susirin' gyveni111 as ir jo filosofija . Po
paskaitos prelegentas atsakinė
jo į klausimus; vieną kitą nau
ją mintį dar pareiškė dr. P. Rau 
linaitis ir kun. L. Jankus. Su
sirinkimo meninę programą at
liko studentai ateitininkai. Vio
leta Mitkutė padeklamavo savo
motinos parašytą eilėraštį 1 ltuniHlEREIII Trt PIVC II 
stauraria omnia in Christo”. į -1«
Dalilė Valančiūtė, Žibutė Balsy-(...and wouderful to receivef Tliat’sĮ 

ift from I’eggv’s I’

gogiką, yra pasiryžusi visomis 
išgalėmis padėti Dalilei Valan
čiūtei moksleivių ateitininkų vie 
neto atgaivinimo reikale.

— Rita Medziukaitė, prieš me 
tus su tėvais atvykusi iš New 
Yorko valstybės, turinti nemaža 
patraukimo muzikai, padeda at
likti parengimų menines prog
ramas, paskambindama vieną 
kitą dalyką pianinu.

— Kalifornijos lietuviai res
publikonai buvo labai aktyviai 
įsijungę į rinkiminę kampaniją. 
Šiai jaunai organizacijai pavy
ko užmegzti ryšius su visa eile' | 
įtakingų ir žymių Kalifornijos 
ir viso krašto politinio gyveni-1 
mo vairuotojų, sueiti su jais į 
artimas pažintis ir laimėti juos 
Lietuvos ir lietuvių reikalams.
Po rinkimų Kalifornijos lietuvių B

A. A.

JAMES R. CHERRY
(Vyšniauskas)

VIENERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS

kimui vadovauti, V. Mykolaitį 
ir V. Šalčiūną, padarė valdybos 
metinės veiklos pranešimą, iš 
kurio paaiškėjo, kad valdyba, 
metų bėgyje posėdžiavusi tryli
ka kartų, svarsčiusi visą eilę 
bendruomeninių problemų, nega 
Įėjo pasidžiaugti didesniais lai
mėjimais. Veiklos nesėkmingu
mą dar labiau sustiprino valdy- . .
hn. iždininko nunešimas iš ku te> Violeta Mitkutė, Rita Me-|» S'ft Irom I’eggy s Pet Shop! bos iždininko pranešimas, iš u. Antanas Polikaitis Xou’11 11,1,1 11 coni!'lpte line of brauno paaiškėjo, kad iki susirin- aziukaite ir Antanas Folikaitis ' Koi,jeil_tliroate<i cauarics, sas-Į
kimo dienos metų bėgyje tesu- Pirm4 kartą atliko Bern. Braz- j sv parrots an<j parakcets tliat will |
rinkta nario mokesčio tik 19 do- džionio neseniai paskelbtą “Vai- 'say Mcny Cbnstn.as for you; Mo..- Į

“ Nutarta imtis i keya, ]>omcraiuai’.s, Peeks ano baby 
rabbits, also nngol fisli, gohli'ish, 
beautifully eolored tropical fisli. . . 
cockcr spaniėls, Gerinau sliepherds 

tas Čia seniau veikė. To darbo 5 and boxer puppies. Give an out-of- 
imsis studentai ateitininkai gul tlic-ordinary spft bus ycar. Open 
dvasios vadu kun. dr. A. Buč-

dila Valiūnas”, 
iniciatyvos ir atgaivinti mokslei 
vius ateitininkus, kurių viene

lerių. Jau vien tas aiškiai pasa
ko, kiek dėmesio bei energijos 
sunaudota išnešti bendruomeni
nę idėją į plačiuosius Philadel
phijos lietuvių sluogčius. Šalia T i'kūly from 9 to 9, includh.g l.oli-
pirmojo iždininko, labai m3lo-' dvasios vadu kun. dr. A. Buc-(<1.iv^ ciiristnms j)iiv 
niai kiekvieną susirinkimo da- miu’ Padedant sendraugiams. į Peggy’s Pet Shop, 6752 S. Halsted, 

Diskusijose dalyvavo J. Andrius 
(neseniai atvykęs iš Bostono), į, ~
dr. P. Raulinaitis. kun. L. Jan- TĖVAS PIJUS

lyvį nuteikė 2-jo iždininko V. 
Bagdonavičiaus pranešimas, iš 
kurio paaiškėjo, kad nežiūrint 
įvairių sunkumų, Bendruomenės 

1 Balsas, didysis Philadelphijos 
lietuvių gyvybės ženklas, baigė

WEntv/orth 6-1677.

kus, kun. dr. A. Bučmys, Dalilė istorijoje 7/ra pirmasis kunigas 
Valančiūtė, Ant. Polikaitis, V. kurįg turj Kristaus žaizdas. Tė- Į
Mitkutė ir kiti. Susirinkimui po vas Pijus yra garsus nepapra-

metus su poros šimtų dolerių ^minkavo L Valiukas, sekre- ataig darbaig ir Dievo malonė
pelnu. Už tai B. B. iždininkuii °nav° 1 Ue a °.su’ mis. Knygoje aprašoma pra-
parodyta nuoširdi padėka ilgu I RU^rin imo ypatingą lietuvišką Qaš čių doVana, nuostabūs iš- 
nloiimu 1 va Vingumą parode seimininkai1 J
P J ' Balsiai.

Po revizijos komisijos prane- Į
Šimo, buvo iškelta visa eilė klau ru.npai
simų rodančių gyvą rūpestį to- — žibutė Balsytė, jaunoji stu *£200-

gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir t.t. Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 
vra įdėti 32 paveiks<ai. Kaina j

limesne energingesne ir sėkmin dentė, šiais metais pradėjusi J 
me narių susirinkime buvo iš- gesne veikla. Padiskutavęs veik- inžinerijos studijas, nepaprastai, 

įveinc luvLuno nuonHmiu.ua rinkta nauja aPylinkės valdyba. į los plano projektą, susirinki- aktyviai reiškiasi lietuviškoje! 
ivvksJ sausio'(J d. 1957 metateri 1 nauM valdybą išrinkta Sta-!mas, kuriame tedalyvavo 41 as-1 veikloje. Yra Šv. Kazimiero pa-
Kviečiame skaitlinei susirink-' py3 Gr,g°ravič;us, Veronika 1 mUo, išsirinko naują valdybą,
ti ir nau jų nariu atsivesti PoĮ Juodakienė, Julius Baltakis, Čes į kurią kandidatais buvo pasiūti ir naujų nanų atsivesti. ___ xr!,xs 1— „ , ,-t ____  -r ,___

Galima gauti “DRAUGO" 
Administracijoje 

2334 So. Oakley Avenae 
CHICAGO 8. ILLINOIS

susirinkimo buvo sukalbėta mali ^vas Vilčinskas, Antanas Stan- iyta 17 asmenų. Į kandidatų at-
, .. ... cius ir Jonas Kraniauskas.da uz sergančias rėmėjas. 1 _ ... , ............. ...Revizijos komisijon įeina VIaRėmėja

T. Marijonų rėmėjų 35 skyrius

Jau sukako vieneri' metai, kaip negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą a. a. James R. Cherry 
(Vyšniauską). Netekome savo mylimo gruod. 17 d.. 1955 ni.

Nors laikas tęsiasi, mes jo niekados negalėsime užmirš
ti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną atilsį.

Mes atmindami tą jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tar
po užprašėme gedulingas šv. Mišias už jo sielą gruodžio 15 
d., 7:30 vai. ryto, ir gruodžio 17 d., 7:00 vai. ryto su egzek
vijomis, Nekalto Prasidėjimo Panelės švenčiausios bažny
čioje, (Brighton Parke).

Kviečiame viesus gimines, draugus kaimynus ir pažįsta
mus* dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimels
ti už a. a. James Cherry (Vyšniausko) sielą.

Nuliūdę: žmona, motina, broliai, sesuo, švogerkos, uoš
viai ir giminės.

A. t

JO

JONAS VALENTINAVIČIUS
Gyveno 2039 Coulter Št.

Mii'c gruod. 13 d., 19.>(i, (i vai. ryto, sulaukęs 86 m. amžiaus.
Ginui Lietuvoj. Kilo iš Panevėžio apskr., Upytės par., Vaišvil- 

čių kaimo. Aųierikoje išgyveno 65 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Apolonija, (Adomaitytė), 2 

dukterys: tina Iiarovic, žentas Sylvester; ir Elena Darby, žentas 
AVilliani, 7 anūkai, 6 proanūkai, švogerka Barbora Vičienė,- jos 
vyras Kazimieras ir jų šeima, brolio duktė Kotryna Ulietiė su ,| 
šeima, gimines, Konstancija Zaura ir Stanislava Budaitis ii 
šeimos, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Liet. Piliečių Darb. Pašalpos klubui, Teisybės Mylė
tojų Draug., ('atliolic Order o£ Foresters —■ Holy Paco Court.

Kūnas pašarvotas Laekawiez, koplyčioje, 2314 IV. 23 Plaeo.
Laidotuvės Įvyks piriuad., gruod. .17 d., 8:30 vai. ryto bus at

lydėtas į Aušros \ arti} jiarapijos bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos ]>a.]iialdos už velionies siellj. Po pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, dukterys, žentai, anūkai ir proanūkai.
Laidotuvių direktorius Steponas laiekarviez. Tel. VI. 7-66P2.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

rapijos choro narė, veikia skau
tuose, priklauso ateitininkams,! JlHimHiMHiii
vadovauja Lietuvos Vyčių kuo-! PER PASAULI KELIAUJA

sisakinėjimus nekreipiant dėme 
šio, buvo išrinkti į naują val
dybą: R. Aleknaitė, V. Maci
jauskas, A. Danta, A. Bura, J 
Česonis. B. Šalčiūnienė ir B 
Raugas. Pastarasis raštu įtei
kė atsisakymą įeiti į valdybą, 
kaip apsigyvenęs gyvenvietėje, 
neįeinančioje į Philadelphijos a

das Matulevičius, Alfonsas Ger- 
čys ir Z. Grybinas.

Vasario 16-tos Gimnazijos rė
mėjų būrelio vadovė Ona Pet- 
rikien'ė, visiems apgailestaujant, 
po dviejų metų kruopštaus, są
žiningo ir taip kilnaus darbo,
paprašė leisti jai atsilsėti. Bū- J pygardos ribas. Į revizijos komi- 
relio nariai, kurių deja tėra vos!giją išrinkti P. Jonkus, A. Rama 
22 (o jų galėtų būti žymiai dau-! nauskas ir P. Balčius, 
giau) dėkoja Petrikienei ir lin-
ki pailsėjus vėl grįžti ir tęsti tai. i Klausimų ir sumanymų metu 

atsidavimu vyravc mintys, liečiančios pas-1
., ‘ kutinio laikotarpio bendruome-du metus dirbo. .. 5 .

Būreliui vadovauti nuo atei- gyvenime stipriau bcsireis-!
, . s. , .. nančių metų sutiko Zigmas Gry- k,ant! Pollt'n! momentą ir ilg«<-

jos svetainėje, taipgi praneze,^.nas niais svarstymais jieskota būdų
kad gauta 50 laimėjimų knygų- 'nsauS8irinki nutarta surcngli' apsisaugoti nuo žalos, kurių pa- 
ėių ,r b,lėtų. Galima jų gaua,.^ R tiria bendruomene, kai , jų įsi-

Metų sutikimų, steigti Lietuvių meta politines aistros Katkum,
scenos darbuotojų skyrių. tuo k‘“ui,imu P*™“'™“''; b“’

Grįžęs iš atostogų Europoje vo reiškiama nuomone, kad sm- 
kunigas klebonas dr. Antanas mc re“alc buaiųa laba. požity-

Tėvų Marijonų 35 skyriaus 
priešmetinis susirinkimas įvyko 
gruodžio 9 d. Nek. Prasid. Šv.
Marijos parap. svetainėje.

Pirm. H. Širvinskienė prane
šė, kad buvęs vakaras gerai pa
vyko.

Nutarė dalyvauti Tėvų Sale
ziečių rengiamoj vakarienėj.
Pirm. H. Širvinskienė pranešė,', . .. ,., , ..... ... \ ... ką su visa širdimi irkad apskričio kauliukų žaidimo , ...
vakaras įvyks sausio 13 d. 1957
m., Nek. Pras. Pan. Šv. parapi-

pos kultūros komisijai ir yra 
Lietuvos Vyčių suvažiavimui 
rengti komiteto narė.

— Rimtautas Dabšys, 1957 
metų pradžioje bebaigiąs inži
nerijos studijas ir priklausąs 
studentams at-kams, vadovauja

ŽMOGUS

Bernardo Brazoiiomo poezijo- 
rinkinys. Nedidelis skaičius šiof 
knygos gautas šiomis dienomir 
“Drauge”, 2334 So. Oakley Avė 
CHICAGO 8, ELL. Knygos kaim 
kietais viršeliais 32.
Ullllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllll*

Mielai JUZEI AUGSITYTEI ir p. KAZEI PLIUŠ- 
KONIENEI, SAULIUI ir KĘSTUČIUI PLIUŠKONIAMS,

A. A.

SIMONAS KUIZINAS
Jau sukako vieneri metai kai negailestinga mirtis at

skyrė iš mūsų 1 arpo mylimą vyrą ir gerą tėvelį a. a. Simo
ną Kuiziną.

Netekome savo mylimo Gruodžio 18 d. 1955 m.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už

miršti. Lai gailestingas Diev:s suteikia jam amžiną atilsį.
Nuliūdę: Žmona ir Vaikai.

A. -J- A.

AGOTAI O. AUGAITIENEI mirus,
bei jų giminėms, jų mylimai Mamytei ir Senelei 
reiškiame gilią užuojautą.

i Birutė ir Juozas Briedis
pas Hclen Širvinskienę, 4541 
So. Rcckwell St., tel. LA 3-4841. 
Priimta nauja narė Marijona Ja 
kaitienė. Apsvarsčius einamuo
sius reikalus, eita prie valdybos 
rinkimų. Liko ta pati ir 1957 m. 
Valdybą sudaro: dvasios vadas 
prel. D. Mozeris, pirm.. Hclen 
Širvinskienė, vicepirm., A. Skra 
butienč, rašt. finansų, A. Jara- 
lavičius, nutarimų rašt., P. Za- 
karaitč ir ižd. J. Kcrulis.

Tėvų Marijonų 35 skyr. gerai 
veikė praeitais metais, daug ir 
gražiai pasidarbavo naujai sta
tybai, įrengė kambarį 35 skyr. 
vardu už 500 dol. Išrinkta ko
misija knygų patikrinimui pas 
Garalavičių, gruodžio 15 d.

Rėmėja
Motery Sąjungos kuops 

Moterų Sąjungos 20-Los k uo
lios priešmetinis susirinknnas

A. A.

rų , M 14 .. __ _ ; vus veiksnys prasidėjęs PhiladelDeksnys papasakojo apie gyve-, ... / .... .. , .r . 1C phijos lietuvių politines vicny-nimą ir sąlygas Vasario 16 gim-i * J .. * 1 J
nazijoje. Pasak jo, prasidėjus, cs s^u ls'
šalčiams, jis matęs savo akimis Susirinkimas baigėsi palikda- 
mokinius berengiančius pamo- mas nauj4ja> valdybai daugybę 
kas į skaras susuktomis kojo
mis, su apsiaustais. Nesant pa
kankamai lėšų, mokyklos vado

rūpesčių ir sunkių darbų, ku 
riuos sėkmingai atlikti tebus ga 
Įima, jei viri bendruomenes na- 

vybė negali tinkamai apšildyti i r*a* nuoširdžiai jungsis į ben 
patalpų. Jau vien tik šis mažas! druomenimo gyvenimo srovę, 
vaizdelis lietuviuko, susisupusio

Mielą p. Juzę Augaitytę ir p. Pliuškonienę su šeima, dėl jų 
mamytės ir senelės

A. | A.
AGOTOS AUGAITIEN6S mirties,

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
II. Llpčienč ir Nijolė

į skarą berengiant pamokas, tu
rėtų mūsų širdis suminkštinti 
ir paraginti, kad iš kiekvieno 
čia Amerikoje gyvenančio lietu
vio perkaitinto namo butų pa
siųsta pakankama suma pinigų 
nupirkti bent vieną toną an
glių.

T KUMPAI
Pliila. Ralfo valdyba pra

neša, kad per ją galima pasiųs
ti į Lietuvą medikamentų labai 
pigiomis kainomis.

Pliiladel pili jos Lietinių po 
litinės vienybės sąjūdžio pasi-

Z. <irybinas tarime, įvykusiame gruodžio

DĖMESIO, 1 UEL OIL VARTOTOJAI! 

Užsisakykite Dabar

BLUE FLAME ALYVOS
Augiausios rūšies — Greitas pristatymas

4919 So. Paulina St. PRospect 6-7960

WALTER KAVALAUSKAS
(KAVAI.)

Gyveno Twin Lakęs, \Visconsin 
Anksčiau gyvenęs 1535 S. Kockwell St., Chicugo, III.*

Mirė gruod. 12 d., 1956 m., 2:50 vai. j^piet Burliutonc, Wis. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskr., Raguvos parapi

jos, Kinkų kaimo. Amerikoje išgyveno 50 m.
l’asibko dideliame nuliūdime žmona Marcele (Matusevičiū- 
2 Mintis: \Vnlter, Ir., maiii Dorothy ; ir Bumo; brolis M*-

leušas; pusbrolis Antanas \ aičiukonis su šeima; giminė Juozas 
\ iisaiti- su šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Keist
klubai ir Lii

Kūnas pašarvotas Jolu
(iililoi'iiia. Avė.

Lnidotihis į\\ks pi rimui., gruod. 17 d., iš koplyčios 1:30 vai. 
Įsipirt bus nulydėtas į kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vilius: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šio.-e laidotvese.

Nuliūdę: Žmona, liūnūs ir marti.
Laidoluvių direktorius lobu F. Eudvikis. Te!. LAfavctt • 3-0440

■iė Keikūno Klubui, Chicagos Liet. Druugijai, Suval-‘ 
iel. Piliečių Dmb, Pašalpos klubui.

F. Eudeikio koplyčioje, 4330 So.

I

nuonHmiu.ua
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/ mv
X Tautinis

X Brighton Parko Lietuvių
moterų klubo atstovės apsi
lankė Oak Forest senelių na
muose ir apdovanojo ,viflus po 
1 dol. Ruvo išdalinta 101 dol. 
Buvo atvažiavę Julė šačiaus- 
kienė, 7222 S. Richmond st., ir 
Budrikienė, 3035 W. 53 PI.

Moksleivių an-'Joma dalinti pinigus padėjo

CHICAGOS ŽINIOS
Atskrido 71 vengras

Katalikų organizacijų pa
stangomis, vadovaujant kard. 
Stritch, j Chicagą atskrido pir
mas transportas vengrų pabė
gėlių — 71 žmogus. Jie atskri-

Šoferio laukia 
tūkstantine

L. BENDRUOMENES SUVAŽIAVIMAS KAS KĄ IR KUR
Rytoj, sekmadienj, Chieagoje JAV Lietuvių Bendruomenės .... „ ._ .. , ,'^nė?piAV Liet“Vių B,'ndru°- Chicagos Apygarda rėmė Pir-'iio 18 

! menės Chicagos Apygardos vi- mąją JAV ir Kanados Lietuviu 
suotinis suvažiavimas. JAV LB Dainų šventę. Chicagos apy

mąją JAV ir Kanados Lietuvių čių sendraugių Kalėdinis pobūvis 
— ------- Dainų šventę. Chicagos aipy- tOinstmas party); kunon gavo

yarda y’a'Eardos valdyboa darbu irrts.
pau mažiausia, todėl ir jos su- stangomis praėjusią vasarą bu- prašomi atnešti dovanėle ne ne

samblis ruošia Lietuvių audito- ^ia esantis J. Petraitis, kuris, do iš Camp Kilmer, N. J. Aero-
žiūrėjo, kad pinigai patektų 
tikriem lietuviam. Moterų klu
bui vadovauja Adela Burba. 
Augštai pagirtinas Brighton 
Parko Lietuvių moterų klubo 
žygis nepamiršti lietuvių eene-

. ne

rijoje tradicine vaikų šventę —
Kalėdų eglaitę.

šįmet ansambliui vadovauja 
muz. Ant. Skridulis, metus Ro
moje specializavęsis muzikoje.
Jis paruošė net du vaikų cho
rus, kurie pasirodys per Kalė
dų eglutę. ( J X Vincė ir Juozas Baužai,

Kanklininkai, vadovaujant Marąuette Parke, sutaupę rei-
Kirvaitytei, pasirodys su nau- kiamą sumą pinigų pagrindi- 
jais dalykais, dar negirdėtais, niam įmokėjimui, neesniai per- 
kaip Lietuviškoji rapsodija ir sikėlė į savo, kontraktoriaus 

Viktoro šarkos pastatytus, 
naujus namus, 2608 W. 69th 
Str. Jų naujas namas yra 2-jų

pan.
Bus parodytas Vyt. Tamu- 

laiėio parašytas scenos vaizde
lis Teismas po obelim sureži-

drome juos pasitiko pats kar 
dinolas, korespondentai, Chica
gos vengrai kunigai ir eilė ki
tų. Aerodrome buvo netgi 
arkiv. O’Brien, neseniai pasvei
kęs iš sunkios ligos. Iš aerodro
mo vengrai tuojau buvo nuga
benti į Palroer viešbutį, kur 
jiems buvo paskirta 65 kamba
riai. Jie labai džiaugėsi, gau
dami patogiai išsimaudyti. Bu
vo jiems suruoštos puikios vai
šės, tačiau vengrai neperdau- 
giausiai valgė, kadangi nevisi 
gerai jautėsi po ilgesnės kelio
nės lėktuvu, o be to sakė, kad

Jeigu bus susekta? šoferis, 
kuris birželio 17 d. telefonu
pranešė policijai, kad Regai važiavimas labiau pabrėžtinas.į vo įgyvendinta lietuvių kultu- 
Currency Exchange patalpose, Nuo suvažiavimo dalyvių skai- rininkų svajonė — sušauktas’"
4335 W. Roosevelt, Chieagoje, Įeiaus, darnaus darbo, išsamių Pirmasis JAV ir Kanados Lie-i Pradžia~7:30 vit
vykdomas apiplėšimas, jis gaus diskusijų, išsiaiškinimų ir nau- tuvių Kultūros Kongresas Kul- Rengimo komisija deda pastan
$1000. Mat Chicagos Pinigų jų sumanymų priklausys Lietu- tūros kongreso rengimas parei- gų’ kad viskas bQtų gražiai ir ka*
Keitimo Kontorų sąjunga būvo^ių Bendruomenės stiprėjimas.
paskyrusi $2 500 atlyginimo

rašomi atnešti dovanėlę ne ma- 
$1 vertės. Po pasikeitimo do-

cnJanVfoa vanėl®mis> bus užkandis, kūčių 
susauKias papročiai ir kalėdinės giesmės.

augštų. komercinis su patalpa ~r . pasiekę Ameriką per eilę dienų

tam, kas duoa informacijų, ve-'.. .. /
dančių pne areštavimo plėšiko. I - 
Busantro tūkstančio pasidali
no trys plėšiką suėmę polici-

kalavo didelio darbo ir pasišven- 
Lietuvių Bendruomenė yra tim°’ ° j° gražus Pasisekhnaa

niekai. Jeigu neatsišauks ir

.’ čioms organizacijoms ji nėra 
konkurentė: ji nieko neatstu
mia ir nieko riė nesisavina. Jai 
terūpi lietuvybės išlaikymo, lie

paliko šviesiu pavyzdžiu dabar
čiai ir ateičiai.

Mažesni laimėjimiai bendruo
meninės minties sąmoningumo

ledinėmis nuotaikomis paruošta.
Į šį parengimą nariai galės pa

sikviesti savo draugus, drauges ir 
bičiulius. R. K.

— Chicagos Lietuvių Draugijos 
nariams. Artinasi mūsų draugijos 
priešmetinis narių susirinkimas. 
Jį nevertėtų praleisti kaip eilini

tas apie plėšimą pranešęs šo- tuvybės stiprinimo ir lietuviš 
feris, tai policininkai gaus dar kos kultūros reikalai. Tokius
$333.

$112 mil. susisiekimo 
pagerinimui

Chicagos miesto viešųjų dar 
bų komisionierius Georgesuotas Elenutes Blandytes, ma- parduotuvei ar įstaigai. Vince £ . . . •

zųjų ir vyresniųjų tautiniai šo- Baužiene vakarais dirba miesto ° DeMent pareiškė, kad per 1957
kiai ir kt. ['centre įstaigų valytoja, o Juo-, Jau vakar i viešbutį atsilan- metug miestas išleis

Ši vaikų šventė įvyks gruo- zas Bauža įmonėje ir namuose, ks tų vengrų eponsoriai ir dau- » u 2 700,000 susisiekimo nage- 
džio 23 d., sekmadienį, 2 vai. kaip vyrų rūbų siuvėjas. j SeH pasiėmė pas save, pažade- r^^ui Tai bus Chicagos da- 

1 darni jiems duoti butą ir mais-
X Albert širvinskas gruo- tą, kol susiras darbą. Gerašir

džio 13 d. šventė savo gimimo džių, norinčių pasiimti savo 
dieną. Ta proga'jo žmona Cla- giobon vengrus, atsirado Chi-

L.

p. p., o vaikučiams dovanas au
ditorijos šeimininkas pradės 
priiminėti nuo gruodžio 17 iki 
22 d. (Pageidautina atnešti 
tarp 5—:8 vai. p. p., o šeštadie
nį nuo 12 vai. iki 8 vai. p. p.).

L. Tautinio Moksleivių an
samblio mokytojai ir tėvai ti
kisi, kad mūsų lietuviškoji vi
suomenė nuoširdžiai parems 
pastangas išlaikyti gyvą lietu
višką širdį mūsų priaugančioje 
kartoje — atsilankydama į šią 
vaikų talentais ir uoliu darbu 
paruoštą Kalėdų eglutę.

X Marijona Pachankis, mo
tina Jono Pachankio paminklų 
pardavėjo, mirė Spring Valley, 
III., turėdama 86 metus am
žiaus. M. Pachankis buvo viena 
iš pirmųjų ateivių į Spring 
Valley. m. Tuo laiku kai ji at
vyko į Ameriką dauguma He

ra ir motina Helen iškėlė šau- ( cagoje daugiau, negu reikėjo, 
nią puotą. Helen Širvmskienė Centrinė atvykusių vengrų glo- 
yra žymi visuomenininke( bos įtaiga yra: Bishop’s Set- 
Brighton Park kolonijoj. Jos ^lement Committee of the Ro- 
dukrelė yra vienuolė seselė Co-jman Catholic Archdiocesę of 
lėta Šv. Pranciškaus kongrega- Chicago, 228 N. La SaUe. 
eijoj.

X Kun. P. Gedvilą, mokslei
vių ateitininkų Marijos tyuopos 
dvasios vadas, gruodžio 16 d. 
9:50 vai. Nekalto Prasidėjimo 
Švenčiausios Panelės Mirijos 
bažnyčioje pasakys pamokslą 
per pamaldas, šventinant kuo
pos vėliavą.

X Naujas romanas Draugo 
atkarpoje bus pradėtas spaus
dinti sausio mėn., o kas jo au
torius sužinosite atsilankę į

tuvių vykdavo. į kasyklų mies- prernįjos įteikimo vakarą, ku
telius. Velionė paliko 8 vaikus: ris |vyka gausio 12 d 7;30 yal

JAV kariuomenė 
pakankama

Chieagoje kalbėjo Kariuome
nės Sekretorius Wilber M.

' ■■ 1 '■

Brucker. Jisai pąreįškė, , kad 
JAV kariuomęnė yra pakanka
ma. Dabar yra 19 divizijų ir 
12 pulkų, paruoštų kautynėms, 
ir nemažai rezervistų, šiuo me
tu vyksta armijos persitvar
kymas, prisitaikant prie eto-\ ’i/vrrrr + •
minių ginklų. Armijos Sekre- 
torius pareiškė, kad karo mė

lis ekspresinių kelių tiesimui 
bei gatvių taisymui ir automo
biliams statyti aikščių įrengi
mui. Bus nutiestas Calumet 
iškeltasis kelias, kuris en» nuo 
Indianos sienos į 63 ir State 
gatvę Chieagoje. Taipgi bus 
nutiesti Šiaurvakarių ir Pietų 
ekspresiniai keliai.

Atbudo vagies ąąžinė

Laurie Saviano, 23 m. Trave
leną Aid įstaigos sekretorė, la
bai apsidžiaugė, kai jai buvo 
grąžintas rankinukas, kurį va
gis buvo nudžiovęs. Rankinuky 
buvo 20 centų, neindorsuotas

graižius tikslus turi dauguma 
mūsų organizacijų. Lietuvių 
Bendruomenės i š s k i rtinumas 
glūdi tame, jog jo jei ne tik gali, 
bet ir privalo tilpti visi lietu
viai ir visų lietuviškųjų organi
zacijų nariai, nežiūrint jų poli
tinių ar ideologinių įsitikinimų. 
Lietuvių Bendruomenės tikslai 
yra aiškūs, žinomi ir visiems lie
tuviams vienodai svarbūs. Te
reikia juos mokėti suprasti, į- 
vertinti jų svarbą ir tinkamai 
vykdyti lietuvių viešajame gy
venime.

Beveik per dvejus metus da
bartinė Chicagos apygardos val
dyba yra daug nudirbusi. Įsteig 
tos kelios naujos apylinkės, .su
rengtas Chicagos chorų koncer-

Petrą, Mrs. Lawkin3, Mrs. A. 
Koyak, Mrs. A. Nerico, Juoza
pą, William, Mrs. R. Vassen ir 
Joną. Laidotuvės įvyksta šeš
tadienį, gruod. 15 d., 1956 m., 
iš Šv. Onos parapijos bažny
čios, Spring Valley, UI.

X Sophie Barčus, kuri grį
žusi iš ligoninės sveiksta na
muose, ruošią specialią Kūčių 
ir Kalėdų radijo programą. 
Šiai^ metais Kūčios yra pirma
dienį, tad vakaruškų programa 
ir bus paskirta šiai šventei. Ra
dijo klausytojai, kurie sės prie 
savo šeimos Kūčių vakarienės 
7 vai. vakare, turės progos iš
klausyti šią didžio dvasinio su
sikaupimo valandėlę ir nusikels 
mintimis į savo gimtuosius na
mus. Rašyt. Stasys Tamulaitis 
ir žurnalistas Vytautas Kasniū- 
nas šiai Kūčių radijo progra
mai ruošia specialų vaizdelį.

X Lietuvių Bendruomenės 
Chicagos apygardos visuotinis 
suvažiavimas įvyksta ateinantį

vak., Sokolų 
Kedzie avė.

salėje, 2345 So.

X Adv. dr. Kazys Šidlauskas
ir Elena Saudargaitė neseniai

ugdyme. Dar daug yra pasyvu-' susirinkimą nepriduodant jam 
mo, abejojimų, bendruomeninės reikšmės. Kiekvieno nario pareiga
minties nesupratimo ar neiver- Slame susirinkime. Su-

_ -i . , prantama, visiems nariams yra netinimo. Dar reikės laiko, didelio įmainoma susirinkti, tačiau bent 
takto ir daug darbo ir daug vienam nariui iš šeimos nėra per-
darbo rankų, kol Lietuvių Bend- sunku dalyvauti.
ruomenės mintis iiks vim.otto*' n
visų lietuvių tarpe. mas ir rinkimas valdybos bei ko-

Ateinantieji' metai iš naujo- “Hsijų ateinantiems metams, o
sinn Phieaana nnvrrrn/iA, L,i <oitra — tai budžeto bei kontrolės , , g pygrados vai- komisija pateiks kruopščiai pa-
aybos pareikalaus nemažiau pa- ruoštą pranešimą. Pranešimas gy

vybiškai kiekvienam svarbus, kad 
paskiau netektų apgailestauti, jog 
man dalyvaujant gal kitaip reika
lai būtų pasvirę. Be to, teks ap
tarti labai svarbūs draugijos rei
kalai sąryšy su komisijos pateik
tomis rekomendacijomis.

Taigi, snigs ar lis, šalta ar šil
ta, pasistengkime pasiekti Chica
gos Lietuvių auditoriją, kurioje 
bus minėtas susirinkimas trečia
dienį, gruodžio 19 d. 8 vai. vaka
re. Be rimtos priežasties tenepa- 
silieka nė vienas narys nedalyva
vęs. Antraip jausis nusivylęs.

Chicagos Liet. Draugijos 
Budžeto bei Kontrolės 

KOMISIJA

sišventimo ir nelengvo darbo. 
Prieš akis stovi artėjanti pir
moji JAV ir Kanados lietuvių 
tautinių šokių šventė ir pirma
sis Hetuviškojo jaunimo kopgre- 
sas. Darbo naštą pirmoje eilėje 
pajus naujoji Chicagos apygar
dos valdyba. Užsimojimai di
deli, gražūs ir jiems įgyvendin
ti nesigailėtina nei laiko, nei pa
stangų.

Suvažiavimui linkime geriau
sios sėkmės, našaus darbo ir

tUs, surengti keli vaidinimai, geriausių nutarimų. St. Dus.

$150,526 už riešutus
Kitvanis klubas Chieagoje 

buvo suorganizavęs riešutų 
(peanuts) pardavinėjimą, ku
ris atnešė $150,526 pelno. Tos 

čekis 104 dol., dokumentai. At? lėšos bus panaudotos jaunimo
siėmus rankimiką, rado, kad iš 
jo paimta tik 20 centų, bet va
gis grąžindarpas pavogtus da
lykus išleido <27 centus, tai vis- 
tiek baigė su nuostoliu. Pridėk 
tame laiške vagis atsiprašė,tu vienoje vietoje gali vykti ... . , , . .

atominės kautynės, kitoje ga- Guldamas,-kad j.m tuo me-
H būti vartojami ankstybesnie- 
ji ginklai. Kalbėdamas Illinois

tu labai reikėję pinigo. Grąžin
damas . rankinuką vagis pasi-

Manufaktūros sąjungos .paren- naudo3° Pa»tu-

ir neturtingųjįi vaikų globai.

Griaus susenusius .namus
Plačiai planuojamas Chica

gos atstatymap. Norima nu
griauti ištisus susenusius blo
kus. Tam reikės daug milionų 
lėšų. Kalbama apie $100,000,- 
000 paskolos bonų išleidimą.

dena persiskyrimas, jo stovin
čios sienos ir užliejimas farao
no kariuomenės. Filmas tęsiasi 
ketvertą valandų (su pertrau
ka vidury), bet visą laiką 
įstengia pagauti ir išlaikyti 
žiūrovo dėmesį. Pastatymas 
ypatingai turtingas.

ros meile. Jo gyvenimas tarp 
piemenų genčių ir šeimos sukū
rimas, gautoji misija išvesti 
žydus iš Egipto vergijos, ste
buklai, kuriais jis paveikia fa
raoną, žydų kelionė, aukso ver
šis, Dešimt įsakymų tarp au
drų, griaustinių ir žaibų, ugni
mi į plokštes įrašyta. Ypač
žiūrovą giliai pagauna ėjimas ĮKVĖPIMŲ KNYGA
per jūrą ir faraonų kariuome
nės žuvimas jūroje. Techniškai 
nuostabiai pavaizduotas van-

Jurgio Gliaudos

Raidžių Pasėliai

gimė Armijos Sekretorius pri-
priėmė moterystės sakramen- minė, kad dabartiniai įvykiai

Artimuosiuose Rytuose ir Ven
grijoje yra perspėjimas, kaip 
ląbai rusai stengiasi įsistiprin
ti tose srityse. “Tačiau, kalbė
jo Sekretorius, — laikąs mums

.. .. padeda. Komunistų diktatūra,
X Universal Savngs kaip tlronijoB,

turi gedimo pradus, kurie at
neš jos sugriuvimą.” Tuo gi 
tarpu JAV armija yra pasiruo
šusi visokiems galimumams.

tą. Dr. Kazys sėkmingai ver
čiasi advokato praktika Chiea
goje. Yra žinomas visuomenės 
veikėjas ir laikraščių bendra
darbis.

Ix>an bendrovė, kuri yra 1800 
So. Halsted St. ir kurios reika
lus sumaniai tvarko sekreto
rius T. Rypkewicz, operos “Ri- 
goletto” išlaidoms sumažinti 
paskyrė 50 dol.

X Zita ir Bronius žvirzdžiai,
gyv. Cicero, IJ1., susilaukė pir
magimio sūnaus, o Marija ir 
Juozas Rimkai, kurie turi like
rių parduotuvę 3234 S. Halsted 
st., aštunto anūko.

X Juozas Būga, tautosakos 
rinkėjas, kuris šiuo metu gy
dosi Oak Forest Infirmary Ii-

sekmadienį, gruodžio 16 d.. Ue- perkeltas į kiti,
tuvių auditonjos patalpose. Su- kambarj Ward
važiavimas pradedamas 9 vai.
30 min. Apygardos valdyba
kviečia suvažiavime dalyvauti x Joms Degutis, iki šiol gy- 
LB Tarybos narius, mokytojus, venęs Detroit, Mich., dabar 
kultūrininkus ir lietuvių visuo- persikėlė nuolatiniam gyveni- 
menę. Suvažiavime bus renka- mul i Chicagą. Dabar gyvena 
ma nauja apygardos valdyba. Marąuete Park rajone, 5633 S.

. Maplewood Avė.
X Jadvyga ir Jonas Moctai-

čiai, 6223 S. Green St., susi- x Antanas Uksas, Bridge- 
laukė pirmagimio sūnaus, ku- P01^0 senas gyventojas, didelis 
riam davė Vytauto-Jono var- &en* darb,I rėmėjas, išvyko į 
dus. Abu tėvai džiaugiasi svei- Arizoną praleisti visą žiemą, 
ku sūneliu. J. Mockaitis jau ei- Uksas yra ilgametis Draugo 
lė metų dainuoja Vyrų chore skaitytojas ir rėmėjas, 
antruoju bo.su. Jo mamytė la- x Kun. dr. Antanas Juška 
bai gražiai audžia tautinius dabar turi privatų telefoną sa- 
rūbus ir visokias juostas. vo kambaryje. Tel. yra: AR-
------------------------------------------ - mitage 6-1310.

X AWrd« Uorenta,. vienin- 
janitorius. Pageidaujama vedusi po- telis Antaninos Urbaitės ir Juo- 
ra arba ir pavieniai asmenys. At- ZO Liorentų sūnus, gimęs 1936 
lyginimas ir . darbo sąlygos geros. m.( nužudytas 1956 m. rugsėjo 
Skubiai rašyti: Bev. J. A. Kučin- .. . V ... 7®.
gis. 2716 St Goorgs St., Los An- 11 d' Mordovėje (Rusiojje) dar- 
gslas 87, Californl*. ' bo stovykloje.

Praras darbą, jei 
* nepersiŠvies

Įstatymas reikalauja, kad 
mokytojai ir kiti tarnautojai, 
kurie turi reikalų su vaikais, 
privalo būti peršviesti rengt- 
geno spinduliais, kad nebūtų 
pavojaus vaikams užsikrėsti. 
Tačiau net 187 tos rūšies Chi
cagos tarnautojai šio reikala
vimo neįvykdo. Labai galimas 
dalykas, kad jie bus atleisti.

LIETUVIŠKŲ KORTELIŲ
KALĖDŲ SVEIKINIMAMS

GALIMA GAUTI “DRAUGE*
16 korteliu už #1.00

(su persiuntimu)
Jau laikas užsisakyti Kalėdines 

sveikinimą kortelęe. D R A U G A b 
tuojau Jums pristatys gražiausias 
kalėdines korteles su atatinkamais 
lietuviškais sveikinimais.

Nesivėlinkite užsisakyti, nes kor 
telfs siunčiamos k etvirtos klasta 
paštu, todėl kelionėje užtrunka iki 
2 savaičių.

Sveikinkite savo prieteiins lietu
viškomis kortelėmis ir jas pirkite 
DRAUGE.

Užsakymus su pinigais siųskifc- 
šiuo adresu:

“D RAUGAS”
2834 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8. ILL.
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Dešimt Dievo įsakymų
Chieagoje McVickers teatre 

Chemikų draugi- (Madison ties State) šiuo metu

Narvelių augimas filme

Amerikos
jos posėdyje, Chieagoje, 5001 rodomas spalvotas, vistavision 
žmonių »u dideliu susidomėji-1 būdu pertiekiamas didžiulis fil
mu stebėjo ekrane, kaip žmo- mas “The Ten Command-
gaus kūno narveliai atakuoja
mi slogos metu, kaip auga vė-

Lietuvių Tautinis Akademi
nis Sambūris Chieagoje rengia 
Unksmą tradicinį Naujųjų Me
tų sutikimą Westem Ballroom 
salėje, 3504 So. Westem Avė. 
Gros Jurgio Akelio orkestras.

Staliukus iš anksto užsisa-* T f
kyti ir pakvietimus gauti gali
ma bus nuo gruodžio 1 d. se
kančiose vietose: “Marginiuo-

ments”; Paramount bendrovės 
pagamintas, vadovaujant Ceci- „ ... ..

žao ligos apimti narveliai. Fil- Ūui B. DeMille. Filmas sutrau- 86 ’ 2511 69 St‘ Mar"
mus padarė John Nash Ott, kia gausiai lankytojų. Iš pra-
naudodamas mikroskopą ir fo-, džių žiūrovą sudomina Egipto 
to aparatą. To metodo ištobuli- j faraono rūmų prabanga ir 
niman įdėta ketvirtis miliono pramogos, giliai nuliūdina ano
dolerių. meto vergijos baisumai, ypač
... . . .. ... ryškūs masėms statant mies*
Ii kur susisiekimo nelaimes tus. Toliau - Mozės pasiseki-

Susisiekimo Policijos biule- mai faraono tarnyboje, jo tau- 
tenyje pranešama, kad auto-1 ^nės sąmonės atbudimas ir 
mobilių nelaimių priežastys bū- Vldaus kovos su fa^ono duk- 
na tokios: kliūtys matymui
(nešvarūs priekiniai langai ir 
kt.) — 13.6#, nedavimas ke
lio kam priklauso — 12.1%, . Pakvietimai ir staliukai į stu-
voK.irimą. .1-H iAor ,centu ateitininku ruošiamą tradi-važiavunas per arti — 10.9 n, įcinj ]vBajų Metų Sutikimo Balių 
netaisyklingas lenkimas —, rezervuojami:
7.5%, pergreitaa važiavimas ■

KAS KĄ IR KUR

6.7%.

Prieš nepadorią spaudą

Chicagos miesto vadovybė, 
jausdama, kad bloga spauda 
demoralizuoja nepilnamečius, 
jau nuo anksčiau ruošia nuo
statą, kuris draustų nemora
lios spaudos platinimą. Pirma
dienį šitokio nuostato projektą 
svarstys Miesto Teisinis komi
tetas.

Ar jis nužudė senutę?

Kūdikio laukianti motina 
Virginia Cass, 36 m., per spau
dą šaukiasi, kad grįžtų kažkur 
dingęs jos vyras Robertas, 37 
qw Jis dingo iš savo namų 1023 
N. Laramie, Chieagoje. Ten 
Virginia rado kaklaryšiais nu
smaugtą 82 metų močiūtę. Ro
bertas dingo su automobiliu ir 
pasiėmęs turėtą revolverį.

A. Valavičiaus Krautuvėj, 4369 
S. Campbell, BLshop 7-9475, A. Šle
žo krautuvė, 2543 West 69th St., 
lVAlbrook 5-9691, Manigirdas 
Motekaitis, 714 W. 30th St, VIc- 
tory 2-4324. Giedrė Kazlauskaitė, 
1437 S. 48th Court, Cicero, OL- 
ympic 2-9335, Povilas Kilius, 3915 
Euclid, East Chicago, Tel. East 
Chicago 3998R

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

miiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia
STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
nflsą
<eill

Tai gražiausia dovana ml 
mažiesiems skaitytojams. Meili 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai Ii 
dali. VI. Stančikaitės gražios lliu 
stracijos šią knygą padarė dau 
glausta mėgiama mažųjų akaity 
tojų tarpe. Kaina $1.50. 

nžaakymus kartu au plnlgala apiakite

“DRAUGAS’’ 
2384 So. Oakley Ava. 

Chicago 8. HL 
iiimiiiiiiuiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ųuettė park; J. Karvelio pre
kybos namuose, 3322 South 
Halsted, Br. Siliūno maisto 
krautuvėje, 4600 So. Fairfield 
ir Stangenbergų maisto krau
tuvėje Cicero, prieš 5v. Antano 
bažnyčią.

PUTINKITE “DRAOar

Be

Romanas
SI knyga, pasakodama kovos ui 

spaudos laisvę žygius, yra JkvSplmų 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai
kyti lietuvifiką žodi. Ji yra pulki do
vana Jaunimui.

UetavUkos Knygos Klubo leidinys, 
Sll psl., Broniaus Mūrino vlrSelia, 
kaina S3.00.

IdetuvISkos literatūros ugdymas 
yra visu susipratusiu lietuviu darbas. 

Užsakymus su pinigais siųskite:
“DRAUGAS”

2884 So. Oakley Avenne
CHICAGO 8, ILL.

Skelbtis '‘DRAUGE” aosimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis o 'kelbimu 
Ir»i-n » yra prieinama visiem.

KAS BUS NAUJAS “DRAUGO”
ROMANO KONKURSO

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

7:30 vai. vakaro
SOKOL SALEJE 

2345 South Kedzie Avenue,
Ghlcage, Illinois

Amerikos visuomenė bus supažindinta 
su nauju laureatu.

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

Paskelbus laureatą, įvyks koncertinė dalis. Dainuo
ja Al.DONA STF.MPU2IENR, garsi Clevelando daini
ninkė.

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

J

bo.su

