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Sovietu Sąjungą pasiūlė pagalba Azijai ir Afrikai
Grįžtant prie vengrų pabėgėlių 

slaptų dokumentų
SALOMĖJA NARKĖLIONAITE

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose
JUNGTINĖS TAUTOS. — Atrodo, kad suspenduotasis sekre- 

tariato teisinio skyriaus pareigūnas danas Povl Bang - Jensen tu
rės perduoti Jungtinių Tautų gen. sekretoriui Dagui Hammarsk- 
joldui dokumentus, kuriuos jis prieš tai buvo pasilaikęs, bijoda
mas ,kad jie nepakliūtų sovietams.

Bent toks yra Vengrijos suki
limą tyrinėjusio JT komiteto 
sprendimas. Tą komitetą suda
rantieji penki nariai, anądien 
specialiai tuo klausimu susirin
kę, nutarė, kad visdėlto saugiau
sia vieta tiems dokumentams yra Bendras Cape C&naveral, Ha., raketų bandymo bazės vaizdas. Raketos yra iššaunamos iš Cape 

Canaveral, ir Ascension sala yna tolimiausia taikinio vietovė. Radaro stotys seka raketas kiek
vienoje išvardintoje West Indies saloje, ir Pietų Amerikos Noronha. šeši radaro laivai (ženk
lai) išsirikiavę palei Atlanto okeano kelius. (INS)

dingo visiems iš akių, kad nerei
kėtų jam bereikalingai aiškintis.

Savaime suprantama, kad to
kio fakto paskelbimas atkreipė 
jautriųjų dėmesį, ypač karštai 
šoko Pavergtosios Europos Tau-

Jungtinėse Tautose, jei jie bus tos, kurios reikalavo, kad šitie 
perduoti po antspaudu Gen. Sek- sąrašai nepatektų sovietams į 
retoriui saugoti. Komiteto ma- rankas ir kad tuo būdu būtų ap- 
nymu, to dokumento turinys ne- saugoti tie asmens, kurie liudijo 
bus niekam prieinamas, nes per su sąlyga, kad jų pavardės ne- 
ligšiolinius dvylika metų pana- bus skelbiamos.
šiai saugomiems JT dokumen
tams nieko neatsitikę. Dagtis užtikrina

Jau augščiau minėtoje spau
dos konferencijoje Gen. Sekreto
rius pareiškė, kad tokiu momen
tu, kaip dabartinis, kai jaučiamas 
taip didelis jautrumas, Jungtinės 
Tautos imsis žygių, kad susirū
pinusieji būtų visiškai užtikrin
ti, jog tie dokumentai niekam 
nepateks. Esą, jų niekas nėra 
matęs ir niekas nematys iš sekre 
tariato pusės. Net ir jis pats jų 
nematysiąs, ir Gen. Sekretorius 
jau yra pakvietęs vieną Vengri
jos komiteto narį bei vieną pa
šalietį, kad jie kartu su Gen. Sek 
retorium tuos dokumentus už
antspauduotų ir padėtų sekreta- 
riate saugoti. Girdi, šios neįpras 
tos procedūros jis imasi tik dėl 
to, kad nori išblaškyti bet kokias 
abejones.

Dvikovoj su žurnalistu

Prieš tai toje pat spaudos kon
ferencijoje Dagas beveik susiba
rė su vienu švedų žurnalistu. Čia 
manoma, kad jeigu toje vietoje 
būtų buvęs ne švedas (Dagas 
pats irgi švedas,, o kuris kitas, 
tai Dagas būtų buvęs dar pik
tesnis.

Taigi, tas švedų žurnalistas, 
pareiškęs, jog nesikišant į pa
čios investigacijos esmę, jis no
rįs Dagą paklausti kelių klausi
mų, ir tai, būtent: 1. ar tiesa, 
kad rugpjūčio mėn. Bang - Jen
sen kreipėsi į Dagą, norėdamas 

i su juo pasikalbėti ir kad jam ne
buvo suteikta proga, 2. ar tiesa, 
kad Bang - Jensen tik spalio 
mėn. buvo paprašytas perduoti 
komiteto darbo dokumentus ir 
3. ar tiesa, kad Bang - Jensen 

Į klausė Dagą memorandume, 
kaip jis turi pasielgti, jei jis kaž
kuriuos liudininkų parodymus 
yra gavęs su sąlyga, kad liudi
ninkų pavardės nebus rodomos 
niekam kitam, ir 4. ar tiesa, kad 
Dagas nieko jam neatsakęs.

Dagas net išraudo, tuos klau
simus išgirdęs ir pareiškė nusi
stebėjimą, kad, girdi, esą kaž
kaip neįprasta, kad sekretariato 
narys kalbėtų korespondento lū
pomis. Bet žurnalistas protestuo 
damas pareiškė, kad jis tų infor
macijų negavęs iš Bang - Jensen. 

i Tada Dagas leidosi į kalbas.
Dagas paaiškino, kad jis buvo 

paskyręs dr. Ralph Bunche tuo 
reikalu kalbėtis su Bang - Jen
sen, ir, esą, nieko ypatingo ten 
nerasta. Be* to, Dagas tvirtino, 
jog Bang - Jensen viršininkas'dr. 
Protitch pakartotinai jį kvietęs 
dokumentus perduoti, bet Bang - 
Jensen nepaklausęs. Girdi, anot 

j Dago, jis nekaltinąs Bang - Jen- 
' seno, bet, esą, Bang - Jensen tu- 
: rįs atsiminti, jog tokia yra tvar
ka, kad dokumentai negali pasi-

Nežinia, kur tie sąrašai
Ryšium su tuo Vengrijos ko

miteto posėdžiu, specialiai buvo 
iš Danijos atvykęs to komiteto 
pirmininkas ambasadorius Al- 
sing Anderson, kurį gen. sekre
torius Dag Hammarskjold buvo 
pakvietęs tų dokumentų reikalu. 
Ambasadorius Anderson turėjo 
ir tuos dokumentus identifikuo
ti bei dalyvauti jų perdavime 
Gen. Sekretoriui. Bet dar šiuo 
metu nežinia, kur tie dokumen
tai yra. Anądien įvykusioje spau 
dos konferencijoje, kai žurnalis
tai klausė Gen. Sekretorių, kur 
tie dokumentai yra, tai jis ir 
pats pasakė, kad ir jam būtų 
įdomu šitai žinoti.

Kiek iš kitur aiški, greičiau
sia tuos dokumentus turi tas da
nas, nes manoma, kad jis juos 
turėjo visą laiką nuo to, kai ven
grų pabėgėliai liudijo apie sovie
tų karinę intervenciją Vengrijo
je, kai jis jiems asmeniškai pa
žadėjo ,kad jų pavardės niekam 
nebus išduotos. Tie pabėgėliai 
liudijo anonimiškai, nes prisibi
jojo represijų savo artimiesiems, 
likusiems Vengrijoje. įdomu yra 
tai, kad apie tą susitarimą žino
jo ir pats JT komitetas, kurio 
vienu sekretorių buvo Bang - 
Jensen, ir tuo metu klausimo ne
kėlė.

Klausimas iškilo tik spalio 
mėn., kai Gen. Sekretoriaus dė
mesys buvo atkreiptas į faktą, 
jog Bang - Jensen atsisako per
duoti tuos sąrašus. Būdinga, 
kad tas danas tuos sąrašus savo 
globoje turėjo net nuo birželio 
mėn. pradžios, kada buvo užbaig 
tas sovietinės agresijos Vengri
joje tyrimo klausimas ir pareng
tas bei paskelbtas komiteto pra 
nešimas, apkaltinęs sovietus 
agresija Vengrijoje.

Pagal esančią tvarką, Gen. Se
kretoriui saugoti perduodami vi
si dokumentai. Paaiškėjus, kad 
Bang - Jensen atsisako perduoti, 
jis tuojau pat buvo suspenduo
tas, ir Dago Hammarskjoldo ini
ciatyva sudarytas trijų asmenų 
komitetas reikalui ištirti. Tam 
komitetui, kuriame yra du nariai 
iš JT teisinio skyriaus, pirminin 
kauja amerikietis, anksčiau bu
vęs JAV delegatas Ernest Gross.

Sukėlė pasipiktinimą
Tuo tarpu apie tuos įvykius 

sužinojo ir pasipiktino plačioji 
visuomenė daug anksčiau negu 
pačios JT. Tai, kas buvo žinoma 
tik siauram Gen. Sekretoriaus 
rateliui, manoma, kad padedant 
pačiam Bang - Jeneen, vieno ko
respondento dėka tapo viešu da
lyku. Paskelbęs tas žinias, tas 
korenpondentnr: keletui dieni’ pra

Sukamo nori aplankyti
7 Azijos valstybes

NEW DELHI, Indija, gruodž. 
27. — Indonezijos prezidentas 
Sukamo planuoja aplankyti sep
tynias Azijos valstybes.

Indonezijos ambasada Indijo
je prisiminė, kad Sukamo nori 
gauti paramos iš Azijos valsty
bių ekonominiame kare prieš 
Olandiją.

Sukamo atvyks į New Delhi 
1958 m. sausio 7 d. Sakoma, kad 
Sukamo taip pat vizituos Egip
tą, Pakistaną, Ceiloną, Burmą, 
Thailandą ir Japoniją.

Paneigė žinią
BONNA, Vokietija, gruodž. 

27. — Vakarų Vokietijos vyriau 
sybės pareigūnas vakar paneigė, 
kad vyriausybė pakvietė Egipto 
prezidentą Nasserį vizituoti Bon- 
ną.

Patvirtino biudžetą
PARYŽIUS, gruodž. 27. — 

Prancūzijos parlamentas vakar 
patvirtino 288 balsais (prieš 
233) premjero Gaillardo 1958 m. 
biudžetą.

Biudžete numatyta 5,295 bilio- 
nai — lieka deficito beveik 600 
bilionų (1.4 biliono dolerių).

Afrikos—Azijos konferencija eina 

į komunistines laikos šokį
KAIRAS, Egiptas, gruodž. 27. — Afrikos — Azijos konferen

cija, nuplėšusi neutralumo rūbą, eina į komunistų ir jų sekėjų 
taikos šokį.

Konferencija prasidėjo vakar 
Egipto sostinėje.Kairo mieste,

Konferencijoje dalyvauja lygio
mis teisėmis laisvųjų Azijos — 
Afrikos ir dar laisvės neturinčių 
tautų atstovai. Kairo konferen
cijoje dalyvauja apie 40 kraštų 
daugiau kaip 400 atstovų.

Į Kairo konferenciją delega
tus atsiuntė ir Sovietų Sąjunga, 
komunistinė Kinija, komunistinė 
Korėja, šiaurės Vietnamas ir ki
ti aiškūs komunistiniai kraštai. 
Prisidengusi taikos, laisvės ir 
neutralumo skraiste, konferenci
ja vyksta komunistinėje dvasio
je. Sovietų delegacijos tikslas — 
parodyti visiems konferencijos 
dalyviams, jog sovietai remia 
Azijos — Afrikos tautas ir, Mas 
kvos žodžiais tariant, siekia jom 
padėti išsilaisvinti iš Vakarų im
perialistų jungo. Į konferenciją 
pakviesti egziliniai atstovai tų 
kraštų, kurių vyriausybės yra 
provakarietiškos.

liniams delegatams iš sovietų pa 
vergtų kraštų Kaire durys užda
rytos. Kairo konferencija labai 
primena neseniai sovietų komin- 
formo organizuotus „taikos kon
gresus“, kurie šimtaprocentiniai 
vykdė Maskvos nurodymus.

Siūlo sudaryti Afrikos - Azijos 

bendros rinkos sutartį
KAIRAS, Egiptas, gruodž. 27. — Egiptas šiandien pasiūlė 

bendrą Afrikos ir Azijos rinką prieš naują europiečių bendrą 
rinką.

Siūlymas patiektas Afrikos—
Azijos liaudies konferencijos 
ekonominiam komitetui, kuris 
vakar pradėjo posėdį Kairo mies 
te.

Komitetas išklausė egiptiečio 
Abdel Razzakl Hassan pasiūly
mą už uždarytų durų. Kai kurie 
nariai protestavo, pareikšdami, 
jog jie pirmiau norėtų išklausyti 
sovietų ekonominį pranešimą ir 
tik tada pradėti svarstyti Azijos 
— Afrikos bendros rinkos klau
simą.

Rusijos pranešimas šiandien 
vėlai bus patiektas pilnaties se
sijai. Pirmiau sovietai bandė at
silikusias valstybes patraukti į 
komunizmą, piešdami gražiomis 
spalvomis savo ekonominę pa
žangą.

Europiečių bendra rinka, ku
rią sudaro Prancūzija, Vakarų 
Vokietija, Italija, Belgija, Olan
dija ir Luksemburgas, įsigalios 
1958 m. sausio 1 d ną.

Šių šešių kraštų bendros rin
kos sutartis duos jiems vieną 
bendrą tarifą, kuris atidarys ke-

jokių motyvų. Pasakykite ko 
jums reikia ir mes duosime pa
galbą pagal mūsų ekonomines 
galimybes”, pareiškė sovietai.

Bėga iš Jugoslavijos
VTENA, Austrija, gruodž. 27. 

— Šiais metais iš Jugoslavijos 
pabėgo 25,000 žmonių į Austri
ją ar Italiją. Daugumas pabėgu
siųjų yra jaunesni nei 25 metų. 
Tai studentai, darbininkai ir in
telektualai.

TRUMPAI IS VISUR
• Apie lJf milionų užsieninių 

turistų aplankė Italiją šiais me
tais ir praleido per 550 milionų 
dolerių.

• Gallupo instituto duomeni
mis iš 20 amerikiečių vienas pa
reiškė norą būti pirmuoju kelei
viu satelite apie žemę.

Lietus ir sniegas
PARYŽIUS, gruodž. 27. — 

Dviejų dienų smarkus sniegas ir 
lietus padarė daug nuostolių pie 
tinėje ir centrinėje Prancūzijoje. 
Pūgos sutrukdė susisiekimą Au- 
vergne apylinkėje.

Grįžo prie darbo

29 Afrikos — Azijos tautų su
važiavimas Bandung’e, Indonezi
joje, 1955 m. paliko istorijoje to
kį pėdsaką, jog ji nuo tada žino
ma kaip Bandungo konferencija. 
Tada buvo skelbiami laisvės šū
kiai. Sovietai Bandungo konfe
renciją panaudojo savo propa
gandai, Bandungo konferencijos 
nutarimai rado didelį atgarsį net 
sovietų ir jų pavergtųjų kraštų

SANTIAGO, Čilė gruodž. 27. Poezijoje ir beletristikoje. Dabar 
- Čilės prezidentas Carlos Iba- tinė Kairo konferencija yra drą- 

80 metų, pasveiko ir šian- sesnė- atviresnė, labiau nukreip
ta prieš Vakarus. Kairo konfe
rencija pradėta Lenino svajonių 
ženkle. Kadaise Leninas skelbė, 
jei Europos ir Amerikos negali
ma sunaikinti tiesioginiai, reikia 
laimėti Azijos ir Afrikos tautas 
ir į Europą ateiti per Aziją ir 
Afriką. Antrojo Pasaulinio karo 
metu ir po karo sovietai paver
gė Rytų ir Vidurio Europą, bet 
visos Europos užgrobti dar ne
įstengė. Per Bandungo ir Kairo 
konferencijas Maskva dabar sie
kia įgyvendinti Lenino antrąjį 
planą — sunaikinti Europą ir 
Ameriką Azijos ir Afrikos žmo
nių pagalba.

nez,
dien grįžo prie darbo stalo vals
tybės rūmuose.

• Centriniame Ccilone vakar 
potvyniuose žuvo 125 asmenys. 
Daugiau kaip 300,000 asmenų li
ko be pastogės.

KALENDORIUS
Gruodžio 28 d.: Nekaltųjų Ber 

nelių šventė; lietuviški: Rymas 
ir Permė.

Gruodžio 29 d.: I sekm. po Ka
lėdų, šv. Tomas Kanterburietis; 
lietuviški: Linksmuolis ir Gaju
te.

Saulė teka 7:17, leidžiasi 4:27.
OhM

Oro biuras praneša: Chieago- 
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apsiniaukę ir šalčiau; galimas 
sniegas.

likti privačioje apsaugoje ir kad 
dvylikos metų praktika parodžiu 
si, jog Gen. Sekretoriaus apsau- 

: ga po antspaudu yra saugi.

Neseniai, tik prieš Nato kon
ferenciją Paryžiuje, Lebano už
sienių reikalų ministeris įspėjo 
Vakarus, jog sovietai Artimuose 
ir Vidurio Rytuose artimiausio
je ateityje pradės didelį spaudi
mą tikslu įsigalėti visuose ara
bų kraštuose. Provakarietiški 
arabų kraštai sovietų spaudimo 
negalės atlaikyti, jei JAV nesi
ims kietesnių ir rizikingesnių 
priemonių. Dabartinė Kairo kon 
ferencija tam sovietų rengia
mam spaudimui paruošia kelius.

• Sovietų Sąjungoje naujai 
įsakyta visiems karininkams per 
metus išklausyti 50 valandų kur 

lią kaikuriems produktams iš su są apie komunizmą. Savo „politi- 
jais sujungtomis Afrikos sriti- nį išsilavinimą“ turi papildyti ir 
mis. generolai bei admirolai.

Kaikurios Afrikos valstybės,
baiminasi, kad joms bus sunkiau 
parduoti žaliavas šešiems.

Egiptiečių pranešimas sako, 
kad Afrikos — Azijos bendros 
rinkos sutartis galėtų pakelti 
bendradarbiavimą tarp tautų ir 
sėkmingai kovoti prieš europie
čių bloką.

Maskva vilioja Afrikos ir 
Azijos valstybes

KAIRAS, Egiptas, gruodž. 27. 
— Sovietų Sąjunga šiandien pa
siūlė dideles paskolas ir ekono

Jungtinių Amerikos Valsty
bių komunistų partijos vykdo
masis komitetas nutarė uždaryti 
savo dienraštį „Daily Worker“ 
išeinantį New Yorke.

Okupuotoje Lietuvoje
• Kauniečių krepšininkų „Žal

girio“ komanda buvo nuvykusi į 
Čekoslovakiją ir iš 10 susitikimų 
8 laimėjo.

• Vilniuje yra dvi troleibusų 
linijos. Dabar vyksta paruošia-

minę pagalbą visoms Afrikos ir mieji darbai trečiajai linijai (ku- 
Azijos valstybėms, ir paragino r* juSs Komjaunimo ir Basana-

TtniVc motne jas suvalstybinti užsieninius ver- vičiaus gatves). Iki šių metų pa
irUKS KeienuS metus gjUH Į baigos Vilniaus troleibusų par-

Tardymai Vengrijoj

VIENA, Austrija, gruodž. 27... . Sovietų Sąjungos delegacija kas padidėsiąs iki 26, o ateinan-
— Vengrijos komunistų vyriau- ekonominju pranejįmu pasiūlė «iaiB metais iki 50 troleibusų, 
sias valstybes gynėjas paskelbė, Afrjkw> jr A2jjos va,3.
kad praėjusių metų sukilimo da- 
lyvių tardymas truks kelerius y 
metus. Tarp tardomųjų ir pas
kiau teisiamųjų yra ir buvęs Ven . ekonominis pranešimas pagyrė,) kolektyvą, kad vieton nustatytų 
grijos ministeris pirmininkas i kad Egiptas nacionalizavo Sue- 10,000 kbm. kirtimo iškirto tris

• Iškirto 3 kartus daugiau 
miško, negu numatyta. Vilniaus 

Sovietų Sąjungos delegacijos radiJas PaSVrė Bi.ržM miškų ūkio

Nagy, kuris buvo išduotas ko
munistams Jugoslavijos diktato
riaus Tito. Valstybės gynėjas 
taip pat pranešė, kad pusė Ven
grijos teisėjų atleisti, nes jie at
sisakė dalyvauti teisme, kuris 
teis sukilėlius.

Vengrijos komunistai skelbia, 
kad 1,809 sukilėliai esą koncen
tracijos lageriuose. Kiti šaltiniai 
skaičių pakelia iki 20,000.

zo kanalą ir pelną naudoja Egip
to gerovei. Indoneziją taip pat 
paglostė, kad ji eina tuo pačiu 
keliu. „Indonezijos patriotai da
bar kovoja, kad. būtų suvalsty
binti olandų bankai ir kiti vers
lai“, pareiškė sovietų delegacija 
Afrikos — Azijos atstovų kon
ferencijoje Kairo mieste.

„Mes esame pasiruošę jums 
pagelbėti kaip brolis broliui be

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

kartus daugiau miško medienos. 
Žymiai daugiau negu pernai esą 
pagaminta ir miško medžiagos 
kolūkių statyboms. Iš kitos pu
sės, Biržų rajono girininkijose 
lapuočiais ir spygliuočiais mede
liais iš viso apsodinta naujai 
apie 500 hektarų.

• Tarpkolūkinės statybos or
ganizacijos. Jos pradėtos steigti 
nuo 1956 metų. Tai yra organi
zacijos, kurias steigia kolūkiai 
savoms statyboms vykdyti, iš sa 
vo lėšų. Valstybei to tik ir reikia, 
nes ji neprivalo investuoti į kolū
kinę statybą žymesnių lėšų. Ki
taip tariant: sovietinė valstybė 
iš kolūkiečių išspaudžia, kiek tik 
gali, bet statyba palieka jiems 
patiems rūpintis finansuoti.

Į Kairo konferenciją neįsileis
ti egziliniai atstovai tų Azijos 
kraštų, kaip Tibeto ir eilės kitų, 
kurie yra sovietų pavergti. Tas 
faktas rodo konferencijos pobū
dį ir nuotaikas. Egziliniai atsto
vai iš Britanijos ir Prancūzijos 
valdomų kraštų, kaip Alžirijos 
ir t.t., sutikti su garbe, bet egzi-

— Sovietų Rusijos 17 asmenų delegacija dalyvauja Afrikos —
Azijos atstovų konferencijoje, kuri užvakar prasidėjo Kairo mies
te, Egipto sostinėje.

— Afrikos — Azijos atstovų konferencija dar nė vieną pa
lankų žodį nepasakė Vakarams.

— Jungtinės Amerikos Valstybės išleido daugiau kaip 17 bi
lionų dolerių tyrinėjant, vystant ir gaminant įvairių rūšių raketas.
Raketų bandymai pradėti II Pasaulinio karo dienomis.

— Prezidentas Eiscnhoweris vakar išvyko į Gettysburg, Pa., 
savo ūkį, kur pasiliks iki sausio 2 d.

— Maskva vakar pasiūlė Vakarams priimti sovietų vėliausius m?S PU° ranto
nusiginklavimo pasiūlymus.

— JAV valstybės departamentas pranešė, kad jis studijuoja 
vėliausius sovietų pasiūlymus uždrausti atominių ginklų gamybų 
ir bandymus, karinių pajėgų mažinimų centrinėje Europoje ir ki
tus pasiūlymus.

— Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Dag Hammarsk- dėtas gaminti Šiaulių baldų kom
joldas vakar atskrido į Paryžių iš Egipto. Prancūzijos užsienių binate. Fabrikas modernizuoja- 
reikalų ministeris Pineau pakvietė jį j Paryžių. mas, gaunąs naujų mašinų.

• Skaudi nelaimė Trakų ra
jone. Vilniaus radijas gruodžio 
11 d. pranešė apie tokį nelaimin
gą atsitikįmą: Trakų rajono vie
no kolūkio vaikų būrelis rogutė-

ežero link. Tačiau ledas buvo plo 
nas, visi vaikai pitniro po ledu ir 
atskubėjusieji į pagalbą jų jau 
nebegalėjo gyvų išgelbėti.

Parketas iš atliekų bus pra-

♦
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Patogus baras bei bufetas, 
nuotaikingi šokiai, dainos, 
šampanas, gėlės ir puiki kul
tūringa lietuviška nuotaika! 
Gros visų mėgiamas Jurgio 
Akelio orkestras. Pradžia 9 v. 
vakaro, pabaiga 4 vai. ryto.

LIET. TAUTINIS AKADEMINIS SAMBŪRIS CHICAGOJ ŠIEMET RUOŠIA TRADICINĮ

Šauni) 1958 Nauji) Metu Sutikimu - Baliu
£ Gražioje Midwest Hotel salėje, 6 North Hamlin Avenue prie Madison Street -

Sambūrio Valdyba maloniai kviečia visus Lietuvius gausiai dalyvauti Sambūrio Naujųjų Metų Sutikime.

Prašome staliukus iš anksto užsisakyti ir kvie
timus įsigyti šiose vietose: Marginių krautuvėje, 
2511 W. 69 St., J. Karvelio kraut., 3322 S. Hal- 
sted St., Br. Siliūno maiste kraut., 460(1 S. Fair- 
lielil Avė. Stangenbergų maisto kraut., Cicero, 
prie šv. Antano bažn. M. Šimkus Iteal Fstate, 
425!) So. Mapleuood Ave.„ CL 4-7450, arba pas 
L.T.A. Sambūrio va,d. narius: V. Mažeika, PR.
6- 8206; St. Mankus, GR 6-2723; Pt. Vėbra, CR
7- 2478; J. Dauparas, IIU 8-4119.

Redaguoja redakcinis kolektyvas — INDRE PALIOKAITE, 
JUOZAS KONČIUS IR DALIA NOREIKAITE.

Medžiagą siųsti DALIAI NOREIKAITEI, 6831 So Tahnan Avė., 
Chicago 29, III. Telef. WAUbrook 5-3220.

MAS CV pirmininkę aplankius
Šiandien ir rytoj Jaunimo cen- beveik neįmanomas. Vienų ir ki-

tre. Chicagoje, vyksta visuotinis 
Moksleivių Ateitininkų Sąjungos 
suvažiavimas, kurio proga šio 
skyriaus redakcija kreipėsi į 
MAS Centro Valdybos pirminin
ką J. ?a/tpiki įrašydama pasi
sakyti aktu moksleiviu
ateitininkų reikalais.

“Ni rėd i as. 1 ad msno atsa
kymai j teiktus klausimus at
stovu utų k AS C. niro Vsldvbns 
nuomonę, kreipia įsi i ... . ratinį 
Pa jungos • į ių Vvtan+a šp-
liūną, su kuru o kartu atsako
me" pau'okė entro vaiduty'*’ 
pirmininkas.

— Kokios pa rudinės spra
gos yra Jaučiamos ir S”tinkamos 
šioje u pikniko m dirbau* su moks- 
Ichiais?

—- Al s ik ti į šį kl usi įa k--, 
tų galima ii vii nu sakiniu arba 
prirašyti išlikos .airiu*- V'nv- 
darni po ii ri ii laika suminė
sime keletą kurks. r ’"*u ma
nymu. yra o • r. • *yindmrr 
Pirmoj' tai tr”karnas vadov” 
ką labai akiv-'• '
lygindami kuopy ••eikinm Ant
ra — trūkumas bendro ii v u

I vesti mūsų Sąjungą į tikrai pla- 
I čios veiklos kelius. Šitas mūsų 
patarimas būtų visiems tiems,

1 kurie dirba arba žada ateiti dirb
ti su moksleivija. Šio reklaminio 
materializmo, greit kylančių ir 
gęstančiu “žvaigždžių” gadynė
je bet koks pergreitas sprendi
mas gali tik atstumti. Pasiro
džius tokioms netikroms “žvaigž 
dtms” mos turime dar labiau pa 
sistmgti ir ban’yti rodyti tą vie-

! n’ntr1*' .^vamžde kuri per am
žius šviečia žmoniiai.

Pax Romana Šiaurės 
Amerikoj

Gruodžio pradžioje Ottawoje 
įvyko Pax Romanos Šiaurės A

PAGERBTAS MUTUAL FEDERAL PAREIGŪNAS

tų reikalavimai išplaukia dau
giausia iš aplinkos, t. y. vietos metiniT įlanį

j.11” UOP°S Mūsų komiteto posėdis. Šiuose posė-
nus’statymas _ globėjas yra džiuoge yra na?rinėjami atUkti 
kuopos veiklos stebėtojas ir at- ir atliktini įvairūs darbai pro 
mna su savo patarimais ten ir bleraOg susiiusios su Pax Roma. 
"da, kada mato, kad kuopos vai nOg uždavi,n,iais. Pagrindiniu 

■ i rippate ra teigiamai išspręs Pax Romanos uždaviniu tektų 
•’ ar kitos veiklos proble- laikyti kataiįkybės plėtimą ir pa

uorpni turintį gerą ir veik- laikymą. Todėl šiuo momentu 
ą ’nbo-io pareigos dieniausias dėmesvs ir yra ski- 

/ “ r^a" riamas Pietų Amerikos ir Afri- 
, m ■mslaptis, kad yra kos kontinentams. Afrikoje at-
, u kuopų valdybų kurioms sjVerė plati dirva misionierių 
obėias turi buti ne tik patarė- veįkiaj. Sąlygos yra nepapras- 

m mokvtoju bei raginto- taj geros tik trūksta kunigų ir 
i ’ mibma sakyti turi paruoš- katalikų intelektualų. Pietų Ame 

ir įstatyti visą kuopos veiklą rįkoje tuo tarpu nepaprastai pa- 
o <ia s vėžes kad jis vėliau jau piįbo laisvamaniškumas ir ma- 

m nayi’isti ir būti tik tuo, grmįzmag Didžiausia šios kata- 
i norime matyti. Šis strofos priežastis — trūkumas 

kunigų ir katalikų intelektualų. 
Kaip matome, tiek Afrikoje, tiek 
Pietų Amerikoje reikia žmonių, 
nasiryžusių ir sugebančių skleis
ti tikrąjį Kristaus mokslą. Šiuo 
metu Pax Romana ir bando to
pe šalyse išvystyti stiprią katali
ku studentų veiklą. Pax Roma- 
nos Šiaurės Amerikos posėdyje 
svarbiausias klausimas ir buvo 
surištas su Pietų Amerikos stu
dentais.

Pietų Amerikoje yra ne tik 
karštas, tropiškas klimatas, bet 
ir žmonės yra karšto kraujo. 
Dėl to dažnuose idėjų bei ideolo
gijų sūkuriuose griūva valdžios 
ir keičiasi prezidentai. Studen
tai dažnai tokiose revoliucijose 
gana stipriai pasireiškia ir dėl

■» 1 p w-i <vr
T

pi

H
v

Paveiksle matome Mutual Fe-įsevičių ir teikiantį jam pagerbi- Juozas Misevičius yra kilęs iš 
deral bendrovės pirmininką John mo lapą 25 metų tarnybos su-1 Lietuvos, Telšių apskrities, Tve- 
J. Kazanauską, sveikinantį sek- kakties proga. Iš kairės į deši- Irų srityje esančio Gelžyčių kai-

‘Tvotas vrn toks daž- 
mes tą kaip tik turėjome 

’■ p'" minėdami vadovų trū-

retoriaus pavaduotoją Juozą Mi- nę pirmoje eilėje matome adv.
Antaną Lapinską, vicepirm. Pet
rą Kazanauską, sukaktuvininką 

nados universitetai. Sunku ras- Juozą Misevičių, bendrovės pir- 
ti Šiaurės Amerikos kontinente mininką J. J. Kazanauską, vice- 
universitetą, kuriame nebūtų pirm. John Zelį ir direktorių Wil- 
studentų iš Pietų Amerikos. Stu liam Duobą. Antroje eilėje yra 
dentai, atvykę į. šį augšto mate- kiti Mutual Federal pareigūnai
rialinio lygio ir svetimos galvo- ir tarnautojai, 
senos kraštą, pasimeta. Ameri-

reikalai. Jam buvo aišku, kad 
lietuviai, tiktai sutelkę savo jė
gas galės būti naudingi savo tau 
tai ir savam kraštui. Jis aiškiai 

j matė, kad tik organizuotu būdu 
lietuviai ir patys sau galės pa- 

1 gelbėti. Jis įstojo į visą eilę or
ganizacijų, dalyvauja jų veiklo
je ir kiekvieną kartą remia prak
tiškus ir naudingus sumanymus. 
Jis yra ilgametis Raudonosios 
Rožės Klubo Lietuvos Ūkinin- 

i kų Draugijos, Lietuvių Piliečių 
Klubo ir Chicagos Lietuvių Dr- 
jos narys.

Misevičius taip pat yra Ameri
kos Legiono Dariaus ir Girėno 
posto narys. Kai jis sutarė pasi
traukti iš tavernos, tai šiam pos 
tui atidavė savo barą, kurį le
gionieriai dar ir šiandien nau
doja. ,

Didžiosios depresijos metais 
jam pasidarė aišku, kad taupy
mo ir skolinimo bendrovės yra 
geriausia parama nelaimėg me
tu. šia sritimi jis seniai domė
josi ir prieš 25 metus įsitraukė 
į darbą. Pradžioje jis tik dalį lai 
ko skirdavo taupymo ir skolini
mo reikalams, o vėliau, kai lik
vidavo savo biznį, tai visą laiką 
skiria šiam darbui.

Jūsų korespondentas paklau
sė J. Misevičių, ką jis mano apie 
krašto biznio reikalus.

— Man atrodo, kad pasikeiti
mų nebus, — atsakė Misevičius. 
— Biznis ir toliau eis taip, kaip

mo. Amerikon' jis atvažiavo
1909 metais. Vyko tiesiai į Chi-
cagą. Pradžioje jis čia vertėsi1 £įo jkj §j0 meĮO Bet vjsj turime
įvairiais darbais, bet netrukus neužmiršti išmintingos lietuviš-
įėjo į biznį. I Pasaulinio karo kos patarlės, kuri sako: “Kaip
karo metu tarnavo JAV kariuo- pasiklosi, taip išmiegosi”. Kaip
menėje. kiekvienas rūpinsimės savo ir sa-

T1 , .. vo krašto biznio reikalais, taiIlgus metus jis pardavinėjo ei- ’
garus, vėliau turėjo sėkmingą 

Š. m. gruodžio. 14 d. Febo res-| mėsos ir kitų maisto produktų
toks bus ir biznis. * "

Juozas Misevičius yra ramaus

KMU i ra santykiai su apy- 
'»vrdomis?

«,,, npvgardomis yra 
i .gerinus: Veikimo tikslas — 

• ‘ii okHnsiveikimoplo-
tisos darbu ;; • i Hirn s pritaiky- ’as Sėkmingesnei veiklai vysty
tos šioms ''aiv oms. Trečia —1 ti ;r pagrindiniams Sąjungos už
tai permams raini javnlmp pn-1 daviniams 'geriau atlikti yra bū- 
žinimas. sa kvtv.ro <• čirio-Omar a- centro valdybai turėti savo 
pie tą kraštą k <ir. kl”, ;rk paaibinius ormtmis arčiau veik- 
mūsų darbo dalis ir yra skiria-įlos vietovių. Išeinant iš šio taš- 
ma. Ketvirta - tautinė nroble-! ko visa Sakinga yra padalinta į 
ma, kuri- ki li,! tk’- d ug rūnrs-
Čio. Jau J.-rad* pas'gcet'
gryno lietuvišk' "odšio Penk
ta — nenaudinga- a.p’!n’''os vei
kimas j jaunimą

— Ko labiausia5 moksleiviai

kiečių ir kanadiečių katalikų stu ,orane pagerbtas Mutua, krautuvę, o dar vSliau buvo įsi. ^do, simpatingas žmogus. Ei-
deutų sąjudzia. nepajėgia jų pa-1 F(,dera, gavj sekrctoriaus ir y u vj )a,k tei. damas sekretoriaus ir iždininko
traukti. Perdaug svetima gal-, ižJjninko vaduotojas Juozas, kė gerus patamivimus, buvo tei- Pavaduotojo pareigas, j,s atlieka
vosena ir l.gsiol amenkieca. stu MlscvičiU3 ;ražiai pavy2dingai) singas ir todė, įsigijo nepapras. naudingų darbų Mutual Federal

ir naudingai šioje įstaigoje ištari tai daug gerų draugų. Misevi- en r0TO1 lr visiems jos nariams,
navęs 25 metus. čiui visą laiką rūpėjo ir Lietuvos Korespondentas

dentai nenorėjo perdaug jų mo
kyti. Dėl to daug jų pameta sa
vo tikybą bei moralę. Problema 
yra labai kebli ir sunkiai spren
džiama. Religija yra tiek stip
riai susijusi su tautybe bei pa- & 
pročiais, kad svetimybių šalyje [J 
jos nebegali išlaikyti daugelis'^, 
tų, kurie savo šalyse buvo laiko- jmĮ

® , 1 . E , . XT mi pavyzdingiausiais katalikais,to uždaromi universitetai. Ne- ~ t; 1Greito teigiamo sprendimo šiamturėdami kur gauti mokslo sa
vame krašte, jie vyksta į JAV 
ir Kanadą. Be to žemas tech-

-"-Tro-arda.'' — Rytų, su cent- 
B^stone ir Vakarų, su centru 

H?'nagoje. Šių apygardų dirba
mas darbas yra didelis. Pvz., Ry 
tu apygarda šiemet suorganiza- 

ir pravedė moksleivių at-kų
laukia iš studentu ir sendrau- vasaros stovyklą Marianapoly- 

je, o Vakarų apygarda talkinin- 
— Kaip anksčiau minėjome, kavo centro valdybai pravesti, niškųjų mokslų lygis verčia stu- 

viena didž’gvsių kliūčių tikrai ’t-ku vasaros stovyklą ALRKF t dentus jieškoti universitetų sve 
sėkmingai veiklai :š”vstyti yra '•+n-'*vklaviet'ėje. Apygardos taip 
vadmai trūkumas. Tiek mokslei- nat stebi kuopų veiklą ir sten- 
vių tiek kuopų, tiek apygardų, g’asi surasti kuopoms tinkamus 
tiek ir pač:os centro valdybos vi- globėjus. Apygardas sudaryti 
sos viltys vadovu rcika’u vra nu "ari centro valdyba kviečia žmo- 
kreiptos į s'udentiia ir sendrau- nca ?r todėl stengiamasi surasti 
gius. Šiuo i-ln išimu v”a dau;

klausimui nėra. Posėdyje buvo ( 
nutarta bandyti prieiti prie Pie- jpJĮ 
tų Amerikos studentų kultūros , 
pasikeitimo būdų. Ne tiek steng- į [(J

v. .. itis juos persunkti amerikiečių irčia vėl jiems tinkamiau-’ J r
(Nukelta į 3 psl.)

tur
sias sąlygas suteikia JAV ir Ka-

ka.lb.4ft, daug kas ir ’ andvta da
ryti, bet. reikia prisipažinti di
delių’ rezult: tų nepasiekta. Rei
kalas kažkaip neišjuda iš mir
ties taško. Pageidaujama, kad 
visi sendraugiu vaikai priklau
sytų moksleivių at-kų organiza
cijai, kad visos sendraugių šei
mos skaitytų “Ateitį”, kad visų 
sendraugių vaikai lankvtu lietu
viškas pamalda., ir melstųsi iš 
lietuviškų maldaknygių, kad vi
si sendraugiai su sazo vaikais 
namuose kalbėtu tik lietuviškai. 
Tš sendraugiu taip pat laukiama 
didesnės mn"a1’uos lr materiali
nės paramos.

— Ro moksleiviai pageidau ja

"nkamuR vadovus ir palaikyti 
" ’ tais kmk galima artimesnius 
’VŠillS.

— Iš patirto darbo per šiuos 
dvejus metus, kokius pasiūly
mus ir patarimus duotumėte, 
žvelgdami > sekančių metų eigą?

— Moksleivių Ateitininkų Są
junga Ateitininkų Federacijoje 
laikome svarbiausia, ne8 iš jos 

studentai ir sendraugiai 
n'r'tinmkai Mūsų patirtis sa
ko, kad dar galima išgelbėti 
daug jaunimo nuo nutautėjimo. 
Mūsų patirtis taip pat sako, kad 
*eima visais laikais ir įvairiose 
sąlygose lieka amžinų idėjų tvir
tove. Mūsų patirtis, veikiant su 
moksleiviais, sako kad yra bū-

SHARKO’S RESTAURANT
6301 West 63rd Street

ATVYKITE PRALEISTI NAUJŲ METŲ 
ŠVENTĘ PAS MUS!

Also featuring Charcoal Broiled Steaks and 
Fried Chicken all you oan eat.

Privatūs kambariai bankietams, vestuvėms,
sukaktuvėms, krikštynoms, pobūviams ir t.t. Atdara 7 dienas sa
vaitėj nuo 11 v. r. iki 1 v. naktį. Rezervacijoms telef. PO 7-8207.

DRAUGAS
THE LITHUANLAN DAILY FRIEND

1545 West 63rd St., Chicago 29, Ulinoia Tel. LUdlow 5-9501

Entered as Second-Class Matter March 31, 1916, at Chicago, Illiools 
Under the Act of March 3, 1879

iš globėjų ir atvirkščiai, ir koki tina turėti kantrybės, pasisuko- 
yra jūsų pageidavimai šiuo at- jimo, na ir ištvermės pakartoti 
veju? tą ipatį prašymą šimtą kartų.

— Šis klausimas yra gana pai- Sakytume, kantrybė ir nepalau- 
nus ir nuoseklus atsakymas į jį žiamas užsispyrimas tegalės iš-

Mcmber of the Cathollc Press Ašs’n 
Publlshed d a 11 y. exept Sundays, 

by the
t.ithuanlan Cathollc Press Soclety

PRENUMERATA: Metams
ChlcagoJ lr Cicero! 112.00
Kitur JAV Ir Kanadoj >10.00
Užsienyje >12.00

8UB8CRIPTION RATES 
>10.00 per year outslde of Chlcagt 
>12.00 per year ln Chicago & Cicere 
>10.00 per year ln Canada 
Forelgn >12.00 per year
V4 meto 
>6.50 
>5.50 
>6.50

3 mfin.
>■3.50
>3.00
>3.50

ŠEŠTADIENI, GRUODŽIO žft
•

9 vai. — šv. mišios Ir pusryčiai.
i0:30 vai. — registracija.
tl vai. — kun. dr. Rimšelio paskaita.
1 vai. — pietūs.
2 vai. — C. V., apygardų ir

kuopų pranešimai.
4 vai. — centro valdybos rinkimai.

General Parcel & Travel Co., Ine-
Licensed by U.S.S.R.

135 W. 14th St., New York 11, N. Y. Tel. CHelsea 3-2583
(Tarpe 6th ir 7th Avė. Arti visų “subvvays”)

l;) Mūsų firma yra gavusi iš "Intourist" Moscow oficialų leidimą — “License" 

(}) tiesiog siųsti pakietus į:
iii USSR, LIETUVA, ESTIJA, LATVIJA, UKRAINA, BYELO - RUSIJA, BUKOVINA, 
> ARMĖNIJA IR 1 VISAS SOVIETŲ RESPUBLIKAS.

Siuntinius galite pristatyti asmeniškai, siųsti mums paštu arba kitom priemonėm. — kaip 
siuntėjui patogiau. Siuntiniai bus gerai supakuoti ir tuojau išsiųsti. Po kelių dienų siuntėjas 
gaus oficialų kvitą iš pašte — Post Office.
UŽMIESČIO KLIJENTAI GALI BCTI TIKRI, KAD JŲ PRISIŲSTI SIUNTINIAI BUS TUO
JAU SUTVARKOMI. GAVĘ JŪSŲ PAKILTA TUOJAU PAT PASIŲSIME JUMS DETALIA 
IŠLAIDŲ SĄSKAITA.

ARBU! VISOS PERSIUNTIMO IŠLAIDOS, IR MUITAS, YRA IŠ ANKSTO ČIA APMOKA
MI. JŪSŲ GIMINES IR DRAUGAI GAUS SIUNTINĮ BE JOKIŲ PRIMOKEJIMŲ.

v patogumui, mes turime neribuotą pasirinkimą medžia-
H Rėi}TT°Dcv AULINIŲ BATŲ IR BATUKŲ, LAIKRODĖLIŲ BEI LAIKRODŽIŲ, VAIKAMS

negALIMA SIŲSTI MAISTO PRODUKTUS KARTU SU KITAIS DAIKTAIS 
VIENAME PAKIETE.

Mūsų moto:
(iarantuojame greitą išsiuntimą ir pristatymą 

Speciali atyda bei asmeniškas patarnavimas kiekvienam klijentui.

ATDARA KASDIEN NUO 9 V. R. iki 6 V. V. SEKM. NUO 9 V. R. IKI 4 POPIET

1 m,n 
>1.5(<> 1.21 I
>1.6f I

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Neaunaudotų straipsnių ne 
'augo tuos gražina tik IA anksto susitarus Redakcija už skelbimu turi’-

• e Iminės nHniun

Mūsų klijentų patogumui atidarėme skyrius Clevelande ir Detroite, adresai:

900 LITERARY ROAD 
CLEVELAND 13, OH1O 

Tel. T0WER 1-1461

11339 JOS. CAMPAU 
l>l IRO IT 12, MICH.

Tel. TOWNSEND 9-3980

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ S-GOS VISUOTINIS SUVAŽIAVIMAS
1957 m. gruodžio 28-29 d. Jaunimo centre, 5600 South Claremont Avė., Chicagoje.

ŠEŠTADIENĮ 7:30 VAL. TEN PAT JAUNIMO VAKARAS SU LINXSMA PROGRAMA. Po to — šokiai ir žaidimai, grojant geram 
orkestrui. Vakaran kviečiamas visas Chicagos jaunimas, moksleiviai, studentai ir sendr. a»-kai. at-kų tėvai ir bičiuliai.

SEKMADIENĮ, GRUODŽIO 29
9 vai. — iškilmingos pamaldos

ir pusryčiai.
10 vai. — A. Šato paskaita.
12 vai. — Iškilmingas posėdis ir 

suvažiavimo uždarymas; po 
bendri pietūs.

kvtv.ro
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AMERIKIEČIŲ MISIJA
Didysis žurnalas "Life” žymią šios savaitės laidos dalį yra 

paskyręs įdomiam ir gana svarbiam klausimui, — kokį vaidmenį 
gali ir turi suvaidinti amerikiečiai, lankydamiesi užsienyje?

Toje pačioje laidoje skaitome ir valstybės sekretoriaus John 
Koster Dulles pareiškimą, kuriame tarp kitko yra pasakyta, kad 
šiandien iš užsienį lankančią amerikiečių yra reikalaujama dau
giau negu bet kada pirmiau. Esą šiandien, kai despotizmas ir 
vėl plačiai siautėja, kai dar yra labai daug neapsiiprendusių tau
tų, JAV politinis, visuomeninis ir kultūrinis gyvenimas yra aky
lai sekamas. Todėl sekr. Dulles ir sako, kad dauguma tų tautų 
žmonių bando apspręsti, ar toji laisvė, apie kurią mes tiek daug 
kalbame, iš tikro yra toks “produktas”, kurį verta importuoti.

Atsiliepdamas į sekr. Dulles pareiškimą, "Life” redaktorius 
savo vedamajame straipsnyje duoda tris pasiūlymus: rimčiau 
atsižvelgti į prekybą su užsieniu ir investacijų politiką; vesti 
kampaniją už teisingumo jausmo atstatymą ir moralinės teisės 
pritaikymą tarptautiniuose reikaluose; žmogaus teisių gynimą 
laikyti svarbiu tikslu — nacionaline politika.

"Life” pastebi, jog tokia politika turi turėti visų amerikie
čių paramą, nežiūrint, ar jie būtų namie, ar užsienyje.

Žurnale randame labai įdomios statistikos.
šiuo metu užsienyje gyvena 580,000 civilių amerikiečių. Jų

tarpe yra 98,700 JAV valdžios pareigūnų, 136,800 prekybininkų 
ir įvairių profesijų žmonių, 65,400 mokytojų ir studentų ir 279,- 
000 — kitų. Daugiausia jų gyvena Kanadoje (121,300), po jos 
seka Europa (78,600), Pietų Amerikoj — 52,500, Azijoj — 21,500, 
Australijoj ir Naujojoj Zelandijoj — 3,700 ir Afrikoj — 1,700.

Karinėje JAV tarnyboje užsienyje yra 681,000 asmenų ir 
307,000 jų šeimų narių. Daugiausia jų yra Europoje ir Tolimuo
siuose Rytuose.

1957 m. amerikiečiai atliko 6,504,300 kelionių į užsienį ir 
joms išleido $1,373,000,000. Daugiausia keliauta Kanadon ir ten 
išleista $341,000,000. Antroj vietoj Europa — 915,000 turistų 
išleido $588,000,000.

Jungtinės Amerikos Valstybės kariniams reikalams užsie
nyje tarp 1948 ir 1957 metų išleido daugiau kaip 36 bilionus do
lerių, kitokiems (nekariniams) reikalams išleista daugiau kaip 
28 bilionai dolerių. Viso — $64,700,000,000.

Tarp 1948 ir 1957 metų JAV eksportavo į užsienį prekių už 
208 bilionus, importavo už 127 bilionus dolerių.

Pateikęs šias įdomias statistikos žinias, "Life” rašo, kad 
nors ir ligšiolinė amerikiečių laikysena užsienyje nebuvo bloga, 
tačiau šie laikai iš jų reikalauja žymiai daugiau. Jie turi būti 
sąmoningi, taktingi ir išmintingi savo tautos, kaip laisvojo pa
saulio vadovės, atstovai. Jie turi galvoti ne vien kaip JAV pilie
čiai, bet ir kaip žmonės su atsakomybe pasauliniuose reikaluose.

Milionai amerikiečių, gyveną ar besilanką užsienyje kaip 
turistai gali ir turi atlikti svarbią misiją. Jie visi turi būti geros 
valios ambasadoriais.

BAIGIANT 1957 METUS ukrainietiško daug nėra. Ji ski- Viso to akivaizdoje Studentų darome lyg ir tiltą — pakanka-
Jau ne dienos, bet tik valan- jas). Taip lygiai būtų galima f**“"110 kitų Kanad°8 studentųJ Ateitininkų Sąjunga turi ypatin- mai gerai pažįstame Ameriką, t-

dog skiria mus nuo 1957 metų pasakyti baigiant ir pradedant 
užbaigos. Daugelis pereidami iš naujus metus. Tikro ir nekalto

džiausino, jei iš viso jo yra gy
venime, žmogus patiria tik pas
kutinėje mirštančiųjų metų mi
nutėje ir pirmoje gimstančiųjų 
metų. Tai viskas!

Naujieji metai prisistato su 
mįslės raktais, laikančiais pa
saulį neramume ir baimėje. Ir 
atrodo, jog 1958 metai ’bus sle
giami tų pačių grasinimų, tų pa- 

i čių pavojų, tų pačių suspaudimų.
1 Kiekvienu momentu galėtų būti 
lemiantis skaudžios istorijos po
sūkis į gera ar bloga,

Nauju Metų naktis — tartum 
durys į nežinomą likimą: gal į 
laimės šalį, o gal į tamsią be
dugnę. Krikščioniui nauji me
tai, išdygę ant senųjų kapo, at
veria naujas ir gilias mintis apie 
šio gyvenimo laikinumą ir busi
mojo gyvenimo amžinumą. Pa-

senųjų metų į naujuosius, tik 
lengvai atsidus; gi didesnė da
lis pagalvos: žinome, ką palie
kame, bet nežinome, ką rasime.
Vieniems ir kitiems senieji me
tai bus baigti ir naujieji pradėti 
simboliniu atsisveikinimu ir su
tikimu. Realybėje metai nėra 
joks tikslas, tik nedalinamos ir 
nesibaigiančios kaip amžinybė 
grandinės žiedai.

Ir sekantieji metai pradės sa
vo kelionę su neužbaigtų proble
mų našta prie kurios tuojau 
prisidės nauios problemos pagal 
laikų reikalavimą ir žmonijos pa 
žangumą. O kaip būtų gera, jei 
būtų galima tą senąją naštą pa
likti už durų, atsiveriančių į nau
jus metus! Būtų tikrai didelis 
stebuklas peržengti naujųjų me
tų slenkstį, nenusinešant jokios 
naštelės iš praėjusių 365 dienų! prastai žmogus nesidžiaugia pra- 
Tada nauji metai būtų tikras gy- eitimi, nes visada tikisi, kad at-
vemmas, turįs savo reikšmę ir 
prasmę. Deja, nuo amžių žmoni- 

■ ja, baigdama senuosius metus, 
pergyvena vis tą pačią iliuziją, 
tą svajonę, visada tikėdama į ge
resnę ateitį. Žmonija yra kaip 
kūdikis, pabundąs iš nakties sap 
nų ir, užmiršęs vakar dienos ne
malonumus, tikisi šviesesnės ir 
linksmesnės dienos.

1957 m. miršta. Sveikiname 
1958 metus. Kaip pasakų lai- 

Ikais buvo sakoma: “Mirė kara
lius, tegyvuoja karalius!” (nau-

eitis bus dar gražesnė ir laimin
gesnė. Todėl Naujųjų Metų nak
tis yra taip turtinga pasiryži
mais ir linkėjimais, o pačiame vi
durnaktyje užmiršta visą praeitį 
ir žiūri tik į ateitį. Ir visi nusi- 
stato nekartoti to blogio, kurį bu 
vo padarę praėjusiais metais. 
Duok, Dieve, kad ištesėtų!

M. Mikalauskas

« ATFITININKI 
GYVENIMO

(Atkelta iš 2 psl.)dą, bet reikia duoti savo geras
programas g-erą spaudą. Ypa- kanadWi kultūra kiek suda.
tirgai svarbi darbo dirva yra dari Amerikos stu
bminkiia. Kasmet 20 milionų , . . , ... 7. .. , . ,. » , . . , , . . dentui praktikuoti religną kieknaujų žmonių ateina j darbmin-1 J
kų eiles. O kokia kada bus dar-
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Pasauliečių apaštalų paruošimas
t VYSK. V. BRIZGYS

Būti pasauliečiu apaštalu ne 
tik maldos, bet ir veikimo būdu, 
gali ne kiekvienas pasaulietis. 
Nepakanka vien tik noro veikti. 
Tam reikia tikėjimo išsilavinimo 
kituose dalykuose, tinkamo cha
rakterio, takto ir t.t. Veiklieji 
apaštalai turi būti daugeliu at
žvilgių parinkti asmenys, tinką 
žmonėms patraukti ir daryti 
jiems įtakos. Dirbantiems dirb
tuvėse, įmonėse ir kitose vieto
se pasauliečiams apaštalams y- 
ra reikalingas ekonominis, vi
suomeninis ir politinis išsilavini
mas. Visų tų sričių žinios, tak
tas ir kt. nė vienam žmogui sa
vaime neateina. Pasiruošimas 
yra reikalingas ne tik kunigys
tei. Paruošimo reikalingi ir pa
sauliečiai apaštalai. Vis naujų 
ir vis daugiau tokių apaštalų pa
ruošti yra bendras krašto hie
rarchijos ir jau paruoštų pasau
liečių rūpestis. Šv. Tėvas, neį
vardindamas vietos, kaip pavyz
dį mini vieną “socialinę semina
riją”, kuri kiekvienais metais 
priima 300 klausytojų ir turi 20 
lektorių iš įvairių profesijų. Tai 
skaitant, man prisimena kelis 
kartus aplankyta viena amatų 
mokykla Toulouse, Prancūzijoje, 
kur jauni mokiniai kelerius me
tus yra ruošiami tapti ne tik pa
sirinktos šakos gerais amatinin
kais, bet išeidavo teologijos ir 
sociologijos beveik kunigų semi
narijos kursą. Tokių ar panašių 
mokyklų, ar nors trumpalaikių 
kursų, steigimo iniciatyva turėtų 
išeiti iš pasauliečių. Tiesa, kad 
ligšiol tuo daugiausia rūpinasi 
kunigai ir vienuolės, tačiau tik 
todėl, kad pasauliečiai nepakan
kamai domisi savo apaštalavimo 
pareigomis. Kaip Šv. Tėvas sa
ko, tokiam savo darbui pasaulie
čiai visada ras patarimų ir pa-! 
galbos pas kunigus ir vienuolius, 
tačiau reikia linkėti, kad jie ne
lauktų iki kunigai tokius darbus 
pradės ir patys juos dirbs.

Kalbant apie pasauliečių a- 
paštalų paruošimą, Šv. Tėvas ra
gina atkreipti ypatingą dėmesį 
į vaikus. Pirmieji jų auklėtojai 
yra jų tėvai — pasauliečiai žmo
nės. Jau tėvai turi pradėti, o 
paskui Bažnyčia ir mokykla tu
ri tęsti toliau. Vaiką reikia mo
kyti ne tik, kaip save išganyti, 
bet ir kaip jaustis Mistinio Kris
taus Kūno nariu; mokyti mels
tis ne vien tik už save, bet už 
daug ką, atmenant ir viso pa
saulio reikalus, nepraleisti pro
gų padaryti bendrai ką nors ge
ra. Vaiką reikia taip auklėti, 
kad vakariniame savo sąžinės 
kvotime jis klaustų save ne tik: 
“Ar padariau artimui ką blogo”, 
bet taip pat: "Ar parodžiau jam 
kelią į Dievą, į Kristaus Bažny
čią, į išganymą?”

Pasauliečių apaštalavimo dir
va pirmoje vietoje yra jo para
pija. Tiesa, kaikurių tarptauti
nių organizacijų ir patys pirmi
niai darbo plotai yra toliau ir 
platesni už parapijos. Visi kiti, 
organizuoti ar ne, pirmoje eilėje 
turi jieškoti apaštalavimui dir
vos savoje parapijoje. Parapijo
je pirmoje eįlėje yra savos baž
nyčios reikalai: jos aprūpinimas 
reikalingais dalykais, prideranti 
pamaldų puošnumas, gražus baž 
nytinis giedojimas. Šv. Tėvas ne
pagailėjo pagyrimo žodžio tiems 
užaugusiems, kurie dalyvauda
mi pamaldose patys joms ir pa
tarnauja. Tolesnis tos pačios pa 
rapijos apaštalų darbas yra su
sirinkti žinias apie kiekvieno pa- 
rapiečio dvasinę, dorinę ir socia
linę būklę. Kai tokių žinių nė
ra, tai nei kunigai, nei pasaulie
čiai nežino nei kam, nei kokiu 
būdu padėti.

Pasauliečių apaštalavimo dir
voms tiesiog nėra ribų: spauda 
radijas, televizija, kino teatrai 
ir t.t. Šv. Tėvas daug kartų yra 
katalikams priminęs, kad nepa
kanka tik cenzūruoti ir smerkti 
blogą kitų gamybą ar propagan-

bininkijos dvasia, tokia bus ir 
viso viešojo gyvenimo atmosfe
ra.

Visose tose srityse pasaulie
čiai turi patys imtis iniciatyvos, 
turi veikti dvasinėje hierarchijos 
vadovybėje, bet pilna savo at
sakomybe. Kaip Katalikų Akci
ja, taip ir bendrai visas pasau
liečių apaštalavimas yra ne tam 
ir turi eiti ne tuo keliu, kad ku
nigams vis naujų darbų ir rūpes
čių uždėtų, ne kartą nieko bend
ro neturinčių su kunigo pašauki
mu. Visa turi būti taip vedama, 
kad paimtų nuo kunigų darbo 
naštos tuos darbus, kuriuos ga
li padaryti ir pasauliečiai. Pagal 
šiandieninius žmonijos reikalus, 
yra tiek maža kungų, ir šv. Tė
vas neturi greitų vilčių, kad bū
tų geriau. Šv. Tėvas primena 
Afrikos, Pietų Amerikos ir ki
tus kraštus kuriuose žmonės pa 
tys šaukia ir neprisišaukia, kas 
juos mokytų Kristaus tikėjimo 
tiesų, kas jiems teiktų sakramen 
tus. Kai kunigai gaišinami prie 
ne jiems priklausančių darbų, da 
romą skriauda tiems, kurie yra 
reikalingi ir negauna dvasinės 
pagalbos. Reikia patikrinti ir su
prasti žmonijos reikalus, kiekvie 
nam suprasti savo vietą ir pa
reigas ir jas gerai atlikti.

galima jam artimesnėje aplinko
je. Taip pat bandyti paruošti 
čia atvykstančius studentus, dar 
esant jiems savame krašte. Tuo 
tikslu Washingtone yra įsteigtas 
komitetas, kurio pagrindinis tik" 
las yra supažindinti atvykstan
čiuosius su amerikiečių kultūra 
ir religine praktika. Problema 
yra tiek svarbi, kad kaikurie 
jos aspektai mums pasirodo net 
komiški. Pavyzdžiui, Pietų Ame 
rikos studentas negali suprasti, 
kad čia išpažinties atlikimui ym 
skiriamos tam tikros valandos. 
Jo nuomone, išpažintis neturėtų 
būti atlikta nuo 6 iki 8 vai. šeš
tadienio vakare, bet tada, kada 
žmogus papildo nuodėmę. Atro
do menkniekis, bet Pietų Ameri
kos studentui ši tvarka n'ėra su
prantama.

Kitas įdomus posėdyje iškilęs 
faktas — tai ukrainiečių stu
dentų katalikų organizacija “Ob- 
nova”. Dabar šiuo vardu ukrai
niečiai turi dvi organizacijas. 
Vieną — Europoje, o kitą — Ka 
nadoje. Abi organizacijos turi 
tą pačią praeitį, bet esminiai 
skiriasi. Europos “Cbnova” yra 
ukrainiečių egzilų organizacija, 
tuo tarpu Kanadoje “Obnova” 
yra Kanados ukrainiečių orga
nizacija. Čia reikia pabrėžti žo
dį “Kanados”, nes joje ko nors

Lietuviškosios "Palangos" 
tarnyboje

katalikų organizacijų tik tuo, 
kad stengiasi palaikyti Rytų 
apeigas bažnyčios funkcijose.' 
Net susirinkimuose kalbama ang 
lų kalba. Visa tai įgauna ypatin
gą reikšmę, kai sužinoma, ’jog 
tos organizacijos steigėjai ir di
džiausias procentas jos narių 
yra neperseniai į Kanadą atvy
kę ukrainiečiai — buvę “dypu- 
kai”.

Taip pat įdomu, kad tik lietu
viai tesugebėjo permesti svar
biausias savo kultūrines ir poli
tines jėgas į JAV. Nei viena ki
ta kita studentų egzilų organiza
cija neturi savo centro valdybos 
JAV, o tuo tarpu lietuvių studen 
tų veikla nėra perstipriai išsi
vysčiusi už JAV ribų.

gą reikšmę, šioje šalyje mes su- bet vistiek esame svetimšaliai.
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Laimingų Naujų Metų!
linkime savo parapijiečiams, giminės 

ir visiems bičiuliams.

KUN. I. C. VICHURAS,
klebonas

KUN. PETRAS CELIESIUS,

vikaras
3905 Fir St.

East Chicago- Indiana

NESIIMKITE RIZIKOS SIŲSDAMI DOVANŲ PAKIETUS
Į LETUVĄ AR KITUS SOVIETŲ SĄJUNGOS KRAŠTUS ,<

Siųskite savo siuntinius per patikimą firmą veikiančią pagal susitarimą 
su Intourist, Moscow.

Mr. Maurice Rifkin, Pirmininkas Globė Travel 
Service yra ką tik grįžęs iš U.S.S.R., kur jis 
vedė derybas naujai sutarčiai su Intourist. Jis 
tyrė dovanų pakietus siuntimo reikalus ir suži
nojo, kad tūkstančiai pakietų yra grąžinami į 
JAV dėlto, kad jie yra arba netinkamai supa
kuoti arba netiksliai įkainuoti ar netinkamai at
žymėti. Dėl to yra svarbu kad jūs turėtumėte 
reikalą su firma kuri turi dvidęšimts metų pri
tyrimo ir įsigyjusią geriausią reputaciją.

Mūsų štabas yra padidintas, mūsų priemo
nės pagerintos, nauji skyriai yra atidaromi ir

viskas yra daroma, kad išsiu’Uinins triumą pa
vestų dovanų pakietŲ būtų pagerintas. KIEK
VIENAS PAKIRTAS YRA APDRAUSTAS VIE
NOS IŠ DIDŽIAUSIŲJŲ DRAUDIMO BEND
ROVIŲ. Mūsų firma yra vienintele šiam< biz
nyje, kuri gali pareikalauti parodyti "c- rtified” 
kopiją šio poliso bet kuriam iš mūsų klijentų.

Gavę siuntinius paštu patvirtiname .jų gavi
mą bei pasiunčiame sąskaitas dvidešimties va
landų laikotarpyje.

DEL JŪSŲ SAUGUMO, SIŲSKITE PAKIETUS PER

GLOBĖ TRAVEL SERVICE
716 Walnut St., Philadelphia 6, Pa.

ADMINISTRACIJOS OFISAI WALNUT 2-0100
PAKIETŲ SKYRIUS WALNUT 5-3455

1991 Broadvvay 
New York 23, N. Y. 
Tek: LYceum 5-0900

4102 Archer Avė. 
Chicago 32, III. 

Tel.: FRontier 0-6399

Room 10, Ellis Bldg. 
409 W. Broadway

Bcbton 27, Mass. 
Tek: ANdrevv 8-8764

1165 E. 71st St. 
Cleveland 3, Ohio 
Tek: UT&h 1-0807

6446 Michigan Avė.
Detroit 10, Mich.
TAshmoo 5-7560

JŪRININKO ATSIMINIMAI
Inž. kap. Teodoras Reingardas 

(Tęsinys)

Kada garlaivis “Klaipėda” buvo apsistojęs Le- tikriau pasakius, gorilos totoriškomis kepuraitonus
jningrade, vakare bolševikai išviliojo į krantą vieną 
[jūreivį, jį areštavo ir pasodino į kalėjimą. Jis, ne- 
I pažindamas sovietinio “rojaus” gyvenimo sąlygų 
j panorėjo aplankyti savo giminaites—tetas. Šios, bi
jodamos bolševikų represijų už ryšius su svetimša
liais, jūreiviui apsilankius, sukėlė triukšmą, įtikinę - 
damos savo kaimynus, kad pas jas atvyko nepažįs
tamas aferistas. Buvo pranešta čekai ir ji jūreivį 
apkaltino šnipinėjimu. Lietuvos vyriausybė padėjo

Visur krito į akis barbaro antspaudas, o tos prie daug pastangų, kol jj išgelbėjo nuo gresiančio sušau- 
daugelio namų prikaltos raudonos iškabos labai dar- dymo. Visdėlt9 daugiau kaip pusę metų prasėdėjo 
kė miesto išvaizdą. Ekonominė gvardijos bendrovė Raiįjįme
buvo paversta į “Univermag”, t. y. universalinė par
duotuvė. Toli gražu ji nebuvo tokia, kokią teko Svetimšaliai jūrininkai, atvykę į Leningradą, 
anksčiau matyti. Tų prekių, kokios ten anksčiau bū- Į stengdavosi kuo geriausiai pasipuošti: pasivilkdavo 
davo, dabar nė kvapo nebeliko. Aš užėjau ten, kur geriausiais kostiumais, lakiruotais batais, puikiomis 
savo laiku .mano brolio kabinete buvo paslėptas aukai- skrybėlėmis ir pan., kad “Spass zu rnachen”, kaip 
nis, briliantais išpuoštas, kunigaikščio Nikolai Niko-
lajevičiaus kardas. Kada anais metais bolševikai 
pradėjo siausti po butus, jieškodami brangenybių, 
mano broliui buvo pavesta išsaugoti minimą kardą 
iki geresnių laikų. Tamsią naktį mano brolis su vie
nu pulkininku minėtą kardą užsiuvo kilime. Keršto 
sumetimais šis pulkininkas drauge su 502 karinin
kais vėliau buvo bolševikų sušaudytas vien tik už 
tai, kad žydas Kanigisseras nužudė čekistą žydą Uric- 
kį. Dabar tik vienintelis likęs gyvas mano brolis ' tėme su skrybėle. Tik retkarčiais praslinkdavo euro- 
žino vietą, kur paslėptas minėtas kardas. Ateityje piniais kostiumais apsirengę ir nusipenėję žydai su 
kas nors jį atras; tada kilimas atgyvens savo i portfeliais po pažastimi, o jeigu ne žydai, tai sovie- 
dienas. , I tiniai pareigūnai surūgusiomis fizionomijomis arba,

vokiečiai sakydavo, ir išsiskirtų iš sovietų minios. 
Sovietinių gyventojų išvaizda buvo pilka, vienoda ir 
nemaloni. Vyrai daugiausia buvo apsirengę iš mai-oi 

siūtais drabužiais ir persijuosę virvėmis; tokiomis 
pat kelnėmis ir keistomis kepurėmis. Moterys dau 
giausia būdavo be batų, vyžomis apsiavusios ir gal 
vas apgaubusios standartinėmis raudonomis arba 
baltomis skarelėmis. Kitokių spalvų nebuvo. Visa 
tai sudarė skurdų vaizdą. Nė vienos moters nem.i

ant pakaušio.
Krante mūsiškiai griežtai skyrėsi iš tos pilkos 

nemalonios masės. Bolševikai įsivaizdavo, kad jie 
mato tik kapitonus ir karininkus ir netikėjo, kad tai 
būtų paprasti jūreiviai ir pečkuriai. Me davo į mū
siškius, anot jų, tuos “fašistinius gaivalus”, savo 
piktus žvilgsnius.

Darbininkai iškrovinėdavo laivus po U valan
dų per parą, gaudami dienai tik juodos duonos kąs
nelį ir svarą vynuogių. Kartą pas mane į kajutę 
užėjo senas sovietinis darbininkas, brigadierluo, ir 
paprašė parduoti degtinės. Aš jam padovanojau bu
telį konjako ir mes išsišnekėjome.

— Na, kaip, — paklausiau jį, — ar jūsų liaudis 
laiminga nuvertusi monarchiją? Ar jūs patenkinti 
dabartiniu gyvenimu?

— Ar jūs turite supratimą apie baudžiavą? -- 
avo rėžtu paklausė darbininkas.

— Taip, aš žinau, kas yra baudžiava. Rusijos 
istoriją skaičiau, — atsakiau jam.

— Taigi, dabar tūkstantį kartų blogiau.
— Keista, — pabrėžiau jam. — Rusijos liaudis 

turi būti laiminga. Ji dabartinės būklės siekė 100 
metų ir, pasiekusi jos, fiziškai sunaikino navs inte
ligentiją. bajorija, aristokratija dvasininkiją ir ge
riausius darbininkus bei ūkininkus Liko tik lygi, 
vienoda ir pilka liaudies masė. kilusi i* žemutinių 
sluogsnių, iš kurių buvo sudaryta valdžia Ko dau
giau norite? Gavote tai, ko taip atkakliai siekėte.

(Bus daugiau)
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A Happy New Year To Ali!
------------------------------------------------------------------- '■

A Blessed & Happv New Year

Rl. Rev. Msqr.

DONALD M. CARROLL

A Blesscd & Happy New Year

R. N. Convalescent
HOME

DELLA SULLIVAN,
R.N. — Nursing Supervisor

MONICA LETARTE,
R.N. - Mgr.

6918 Windsor GU 4-5254
BERVVYN, ILL.

A Blessed & Happy Nevy Year

MAYFIELD 
CARTA GE

“RAY EMERICK’S LINE”

RIVER GROVE, ILL.

A Blessed & Happy New Year

P R I O R
MOTOR SALES♦

7819 So. Ashland Avė.

A Blessed & Happy New Year

P R O T E X 
SERVICE, INC.

RXTPRM1NATTNG 

Residential and Commercial

1901 No. Hermitage

•AL 2-3156

•A Blessed A Happy New Year

ANDERSON 
Construction Co. 

MR. EDWIN ANDERSON,
CONTRACTOR

PHONE ARMITAGE 6-5067

2033 W. Churchill St.

CHICAGO, ILL,

A Blessed & Happy New Year

F R E D’ S 
Chinese Laundry

Complete Laundry Service 

PHONE FLEETWOOD 2-2007 

721 West Hillgrove

LA ('.RANGE, ILL.

A Blessed & Happy New Year

A FRIEND

A Blessed & Happy New Year

L A D ‘E N D O R F
MOTORS, INC.

• * '»
PHONE VANDERBILT 4-5188

1628 Rand Road

DĖS PLAINES, ILL.

A Blessed & Happy New Year

NORTH SHORE
STEEL CRAFT, INC. 

Structural Steel Fabricators

GLENVIEW 4-4242

2051 No. Railroad Avė.
GLENVIEW, ILL.

A Blessed & Happy New Year

VAL & GEORGĖ S LOUNGE
Phone MErimae 7-9648 

7718 West Addison St.

.A Blessed & Happy New Year

VIC & PETE’S
STANDARD SERVICE STATION 
PO 7-9434 6700 So. Pulaskl Rd.

Chicago UI.

A Blessed & Happy New Year

Shiza Brothers Groeerland
Phone GRovehill 6-9786 

5700 So. Ashland Avenue

A Blessed & Happy New Year

HARRY’S STANDARD
SERVICE STATION 

Phone ABerdeen 4-8300 
7850 S. South Park Avė.

A BLESSED & HAPPY NEW YEAR

JOLIET LINCOLN 
PETROLEUM CO.

DISTRIBUTORS

SHELL GAS and OILS
Phone JOliet 3-9888 101 Fourth Avenue

JOLIET, ILLINOIS

A BLESSED & HAPPY NEW YEAR

L O B U E
COAL and FUEL COMPANY

Phone SKylme 4-1666 344 East I6th St.

CHICAGO HEIGHTS, ILL

4

J

A BLESSED & HAPPY NEW YEAR

NATIONAL DECORATING SERVICE
KART BROS. SYSTEM, INC.

Phone BOulevard 8-9700 4035 So. Michigan Avė.
CHICAGO, ILLINOIS

Y

Brown Castle Restaurant

A Blessed & Happy New Year 
8900 Ogden Avė. HU 5-9294 

Brookfield, III.

A Blessed & Happy New Year
DIVERSEY IGNITION
Phone MErrimac 7-7760 

4857 West Diversey 
CHICAGO, ILL.

A Blessed & Happy New Year

J & R Mechanical Plating
Phone SEeley 8-1542 

1633 West Roosevelt Rd.

A Blesed & Happy New Year
HEEREN’S BAKERY
Three Generation of 

Quality Baking
FAculty 3-6276 Grant Sąuare 

Hinsdale, III.
A Blessed & Happy New Year

CARL FISCHER, INC.
Everything In Music 

and Instruments
BE 9-2331,. 306 S. Wabash Avė.

Chicago, III.

SS:

A Blessed & Happy Ncw Year

CICERO BOTTLING W0RKS
DAN1EL BEVERAGE 

OL 2-1133 3100 S. 48th Court
Cicero, Illinois

A Blessed & Happy New Year

M. A. Miller Funeral Home
Phone CApital 7-0915 
3314 West Armitage

__________ Chicago, III._________
A Blessed & Happy New Year

COMO INN
Phone HAyrmrket 1-5222 

546 North Miluaukee Avė.

A Blessed & Happy New Year

JAMES J. CHOCHOLA
PHARMACY 

Phone ROckuelI 2-9797
3758 WEST 26TH ST.

A Blessed & Happy New Year

CICERO 
STATE BANK 

2446 Cicero Avė.

OLYMPIC 2-2000

CICERO, ILLINOIS

A Blessed & Happy New Year

M0XLEY TRUCKING C0.
Phone TUxedo 9-6563 

3621 No. Oseeola
Chicago, III. .

A Blessed & Happy New Year
BARTECKI’S PHARMACY

For prescriptions 
Phone REliance 5-5868 

Free Pick up & Delivery Service 
4259 We»t 63rd Street 

A Blessed & Happy New Year

HIRSCH MEAT MARKET
Phone VIncennes 6-9835 

7021 South Halsted St.

A BLESSED & HAPPY NEVY YEAR 

SUMMIT SHEET METAL 
& HEATING COMPANY

MR. ROBT. KOZEL
Heating - Airconditioning - Ventilating - Fumaces

Ali Work Guaranteed
Phone GLobe 8-0573 7611 VYest 63rd St.

SUMMIT, ILLINOIS
J

Sveikina savo klijentus, draugus ir pažįstamus ir 
linki laimingų Naujųjų 1958 Metų

PALANGA
KUNIGUNDOS LIETUVIŠKA UŽEIGA

3212 So. Halsted Street

Tel.: CAIumet 5-4163

A Blessed & Happy New Year

PEOPLES COAL & 0IL 
CO., INC.

4913-17 S. Loomis YA 7-3340 |

A Blessed & Happy New Year

J & J ROOFING C0.
Phone FRontier 6-1351 

4748 So. Throop St.

A Blesed & Happy New Year

COPLETE AUTO SERVICE
MR. STANLEY DAPKUS, prop. 

CL 4-2241 4542 S. Westem Avė.
Chicago, III,

A Blessed & Happy New Year

DESSENT ROOFING C0.
Phone Michigan 2-0576

800 No. Clark St. 
CHICAGO, ILL.

A Blessed & Happy New Year

LOCAL ELECTRIC C0.
W. WEISENBORN, owner

1758 N. Rockwel| HU 6-2441

A Blessed & Happy New Year

BOCANEGRA GROCERY
Mr & Mrs Alfred Bocanegra 

1123 So. Morgan SE 3-8552

4

f

A Blessed & Happy New Year

CLAYTON F. 
SMITH 
MEMBER OF

BOARD 0F COUNTY

COMMISSIONERS

A Ęlessed & Happy New Year

STA R
Construction Co.

General and Mason Contractors 
Reme'deling - Reimiring

3825 Hayer St.
TU 4-1688 

CARY, IND.

Laimingų Naujų Metų linkiu visiems savo 

klijentams, bičiuliams ir draugams

KAZYS KARAZIJA
NAMŲ STATYTOJAS

4410 So. Califomia Avė
Tel.: Blshop 7-6132

s
%

Laimingų Naujųjų Metų visiems savo 
klijentams ir draugams linki

JOANA ir ZIGMAS ŠEFLERIAI 
> 1500 So. 49th Avė. TO 3-9695

SVETAINE PARENGIMAMS

J

Our Sincerest Wishes 
For A

HAPPY NEW YEAR 
To Our Many 

Friends and Neighbors 
Courtesy of

A FRIEND
A Blessed & Happy New Year

LOOMIS BROTHERS
GENERAL AUTO REPAIRING 

19 N. Brainard FL 2-9830
La Grange, III.

A Blessed & Happy New Year

MAGNAFLUX
CORPORATION

UNDERHILL 7-8000

7300 West Lawrence Avė.

A Blessed & Happy New Year

Bob & Earl’s Meadow Lark
PHONE 774

Ogden Avenue a,nd Fender Road
______ Naperville, Illinois_______
A Blessed & Happy New Year

SHORELAND
Delicatessen and Restaurant 

2238 E. 7Ist St. MU 4-4357

A Blessed & Happy New Year

COURTESY LIQUORS
FRANK M. WAGNER, owner 

7251 Touh.v SP 4-2999

A Blessed & Happy New Year

TED GEE’S SNACK SHOP
Phone SUperior 7-9299

112 East Hubbard

Our Sincerest Wishes 
For A

HAPPY NEW YEAR 
To Our Many 

Friends and Neighbors 
Courtesy of

Flowers by TRUDY
Phone Wocdland 8-5336 ....

4956 Main Street

DOVVNERŠ GROVE, ILL.

Our Sincerest Wishes 
For A

HAPPY NEW YEAR 
To Our Many 

Friends and Neighbors 
Courtesy of

SAINT ANTHONYDEPADUA
HOSPITAL

2875 W. I9th St.
A Blessed & Happy New Year

GEORGE
HOFBAUER, INC.
PHONE DEARBORN 2-6437

15 So. Desplaines St.
CHICAGO, ILL.

A Blessed & Happy New Year

JOHN JOHNSON
Landscaping Contractor

PHONE ORCHARD 3-4403

6825 Carpenter St.

SKOKIE, ILL.

A Blessed & Happy New Year

SOUTH TOWN 
LAUNDRY

MR. W. DAVIS

1410 West 69th St.

Our Sincerest Wishes 
For A

HAPPY NEW YEAR 
To Our Many 

Friends and Neighbors 
Courtesy of

KUTTEN OIL CO.
FUEL OIL AND OIL BURNER 

SERVICE
Phono ALpinc 6-0011

3510 Wilmette
WILMETTE, ILLINOIS '
Our Sincerest Wishes 

For A
HAPPY NEW YEAR 

To Our Many 
Friends and Associates 

Courtesy of
WEST SIDE AWNING C0.

Phone AUstin 7-8166 
.... 5443 West Divislon St.

Chicago, Illinois

A Blessed & Happy New Year

STANDARD
Dental Laboratories

225 N. Wahash WE 9-5577

Our Sincerest Wishes 
For A

HAPPY NEW YEAR 
To Our Many

Friends and Neighbors 
Courtesy of

K AND M BODY W0RKS
Phono HUmboldt 6-9665 

2761 NO. ELSTON AVĖ.

HAPPY NEW YEAR

From

SIXTA’S BAKERIES
5405 S. Kedzie 

6229 S. Kedzie 

4279 S. Archer

A Blessed & Happy New Year

CORNELL HEATING C0.
Seles, Service and Parts

1904 W. 51st HE 4-2541

A Blessed & Happy New Year

WALLICH COMPANY
J. M. VALENZA, Mgr.

4738-40 So. Wentu«*th BO 8-2218

Our Sincerest Wishes 
For A

HAPPY NEW YEAR 
To Our Many 

Friends and Neighbors 
Courtesy of

BURNS CATERING SERVICE
MRS L. BURNS, Owner 
Phono STeuart 3-9472 

1311 WEST 89th STREET
Our Sincerest Wishes 

For A
HAPPY NEW YEAR 

To Our Many 
Friends and Patrons 

Courtesy of
GOLDSMITH DRUGS

Phone BIttersweet 8-5479 
3358 NDRTH PAULINA

Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai* 
karna paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKIENfiS 
□ašakų knygą —

KARALAITĖS GINTARĖS 

ILGESYS
Be to, šioj knygoj atspauadinU kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir
šelį ir iliustracijas piešė Sės. Merce
des. 48 pusi. Kaina 11.25. Pinigus ir 
užsakymus siųsti:

‘'DRAUGAS5
1545 W. 63rd Street. Chicago 29, UL

Platinkite “Draugą”.

Maloniai kviečiame Jus atsilankyti j Lietuvių Stude ntų Sąjungos Čikagos skyriaus ruošiamą

NaujM Mėty Balki
kuris įvyks THE DEL PRADO, Hyde Park Blvd. at 53rd Street, Chicago, Illinois

ŠOKIAMS GROS M. LINIONIO ORKESTRAS. VEIKS TURTINGAS BUFETAS IR DĖL ĮVAIRUMO “SKRAJOJANTIS PAŠTAS“.

STALIUKUS PRAŠOME REZER
VUOTI IŠ ANKSTO PAS:

KAS.5 BETKA|ISKAITĮ£, TO 3-5555;
STAKKUTę, RE 7-2780;

VILIJĄ VILIPAIT^, IIE 4-7808.

Laukiame Jūsų atsilankant
RENGIMO KOMISIJA
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BUY W ITH C O N F I D E C E!
MARQUETTE P ARK - BRIDGEPORT - BRIGHTON PARK SHOPPING CENTERS

The firms listed in this section are your guarantee for dependability, Service and customer 
satisfaction. For the finest in ųuality merchandise at the lowest possible prices, shop today and 
every day with these merchants, whose primary interest is to build a steady trade with satisfied 
customers.

KEEP THIS SECTION FOR HANDY REFERENCE

APPAREL — MKN’S

AARON SHERMAN CLOTHING 
4650 So. Ashland Avė.

The Finest in Men’s Clothing
Large selection of Men’s & Boys Suits, 

Topcoats & Overcoaits for the 

Holiday Season.

GOLDYN’S MENS SHOI’
3505 W. 63rd St.

Van Heusen Shirts, New Style Champ 
Hats, Suburban Jackets, Life-O-Ease 
Sport Slacks, Pioneer Jewelry and all 
other Mens Gifts. — For the Holiday

Season.

APPAREL — VY'OMEN’S

ROSA DRESS SHOP 
3339 So. Halsted St.

Now under New Ovvnership 
Frances & Melvin Schaeffer 

Newest selection of Dresses for the 
Holidays. Coats & Shorties for all 

occasions.
FRontier 6-2440

BICYCLE SHOP

A’HERN’S CYCLE SHOP 
4540 W. 63rd St.

TRADE IN YOUR OLD BIKE 
on a 1958 SCHWINN — $32.95
and up. Lifetime guarantee. 

LIONEL TRAINS.
2,000 sguare feet of Toys

automobh.es

MIKE McCARTHY EDSEL 
2300 W. «3rd St.

MęCarthy exleii<lH to bis rruin.v 
neighbors and Eriends a Happy Holi
day Season.

See the New Edsel now.
Auttiori/ail Sales & Service 

YVAlbrodk 5-3200
GEORGE W. BOWERS CO. 

6430 S. VVestern Avė.

We are vvheeling and dealing on 
the new PLYMOUTH & DODGE. 
Trade that old buggy in now on 

the best deal in town.
GRovehill 6-4400

CAMPBELL FORD 
827 W. 35th St.

4
, Big Discounts on 

' New 1957 FORDS NOW
IN STOCK.

(,THE BEST IN TOWN 
YArds 7-6080

FRANK KISSEL
Sėlis more Buicks to Lithuanians 

than anv other Salesman at 
VAN M,ALE BUICK 

See FRANK at
VAN MALK BUICK 

71st & VVestern

BEAUTY PARLOR

CALIFORNIA BEAUTY 
& BARBĖK SHOP 
2751 West 71 st St.

Specializing in Ladies’ & Children’s 
Htiir Cutting & Styling. The finest 
Permanent Wave for the Holiday 1

Season. Only $7.00 to $10.00, 
Including Styling.

__ ______Call HE 4-0271

CLEANERS & TA1IX)KS

PASTF.L CLEANERS 
2753 VV. 71st St., ,

Bring your Cleaning in now for the 
Holiday Season. Minor Repairs Free. 

VVe Give S & H Green Stamps 
VVith all I leanillg. Free l’irk-Up & 

Delivery
Call VVAlhrook 5-3513

DEHT. STORES
HARDVVARE

MF.YF.R BROS. DF.PT. STORE 
4805 So. zSshland Avė.

Do your Holiday Shopping now. Iri 
addition to our low prices we give M»ycr 
Bros. stam,>s with < ai h puri base. Thcy 

are tnoney to you.

YArds 7-4900

Labiausiai besiatengią žemin
ti kitus, tuo pačiu labiausia ke
lia patys save. Tos abi blogy
bės turi vieną ir tą pačią vers
mę.

CLEANING & TAILORING

LOK - IJN CLEANERS 
2501 W. 71st St.

Bring your Cleaning in Now for 
the Holiday Season. Try us once.

Our Work sėlis itself.
Pick - Up and Delivery Service

GRovehill 6-0623

MARQUETTE LAUNDRY & 
DRY CLEANING 

2416 West 69th St.
CASH AND CARRY 

Save 20% - 30% on your Laundry. 
Bring your Laundry & Dry Clean- 
ing in now for the Holiday Season

and save.
PRospect 6-7160

FOOD SHOP

BILL’S MEAT MARKET 
3452 W. 63rd St.

•
Choice Meats and Chichens and Ducks 

for the Holiday Season.

FOR FREE DELIVERY 
Gali REpublic 7-9445

l»E 1.1X1. l'OOD
0210 So. VVestern Avė.

Lloyd Harris Punipkin & Minee Pieš. 
I tresteTh Wliipp<-it creani eakes de- 

eorated for all occasions 
l'nder new Management
ANN * BUD LIBERTY 

Call PRospect 6-4114

ASHLAND POULTRY MARKET 
4928 So. Ashland Avė.

Live & Cut-Up Poultry and Fresh Eggs 
for the Holiday Season.

All merchandise strictly Fresh-Live 
Free delivery — Call 

PRospect 8-9498 

SHOP AT NEISNER’S 

For Your Finest Quality Cut-Up Poultry
4723' S. Ashland Avė.

See Louis VVilk, Manager 
BĮ 7-6159

NOVAK’S STOCKYARD MARKETS

4820 So. Ashland Avė.
3059 So. Halsted St.

A romplete Line of Poultry for the 
Holiday Season at the lovvest Prices.

BILL’S MEAT MARKET
3452 W. 63rd St

Order for your Holiday Season 
Hutus, Turke.vs, Cliickens, and Ducks.

For free delivery call
REpublic 7-9445

Harry P.

FURN1TURE

Rayinond J.

SULLIVAN’S FUNERAL HOME 
. 2701 W. 63rd St.

COMPLETE CASKET DISPLAY 
and Private Parking for your convenience

PRospect 6-8300

FUELS

STRACHAN COAI. & FUEL OIL 
2209 W. 63rd St.

Merry < ’h ristinas and Happy 
Ntnv Year

Uuality and Service is our Motto
( all Itl.poitlic 7-3000

FURS

F. De FAY CLEANERS & FURRIERS 
2525 W. 63rd Si.

Specializing in Eurlana Coats, Leathcr 
Gannents, DraĮM'rics, Formals antį Rūgs. 
Dying and Repą ir Service. Pick-Up and 

Delivery Service — Call 
PRospect 6-9511

MAILŲI I .TIT, 1’AIiST Jfe 
IIAItllVVARE 

2112 U esi 03rd St.
In% nuolaida su šiuo sk'lbimii. 

Kalėdų dovanos Ir namų reikmenys. 
I’aslnaiidokite mūsų luy-a-day planų.

Atdara iki 9:30 šiokiadieniais Ir 
HckiiiarilentaiN Iki I vai.

Tel. GR 6-9416

Kas duoda iš savo rankos, 
tas duoda dvigubą išmaldą.

Žmonės dažnai pasmerkia 
šykštumą žodžiais — retai dar
bais.

LAUNDRY

ENGLEVVOOD VVASHERETTE 
1039 W. 63rd St.

VVashed, Eluff Dried, Folded & VVrapped 
all in šame day. Drop your Bundle off, 

do your Holiday shopping & coine 
back — your Bundle will be ready.
Specializing in Large Shag Rūgs.

VVA 5-2688

LIQUORS

ZIG-ZAG LIQVORS 
0720 Ko. VVeetern Avė.

ZIG-ZAG Straight Bourbon 
$3.69 a fifth

Meister Brau, 6 Gan Pack 98 c 
Hrewry’s Beer, no Dep. 12 —

12 Oz. bottles, $1.69 
CALL PROSPECT 8-9215

K & K L1QVORS & TAP 
2433 VV. 7lst St.

Outstanding values. K & K 5 years 
old Straight Kentucky Bourbon $3.3tt. 
K & K 8 years old Straight Kentucky 
Bourbon $3.98.

Call HEmlock 4-7225

KNOTTY PINE LIQUORS 
2535 VV. 03rd St. 

HOLIDAY SPECIALS
L W. Harper Bonded $4.98 a fifth. 
Ancient Age $3.69 a fifth. Three 
Feathers $3.79 a guart.

RAINBO LIQUORS
658 W. 35th St.

The Friendly nrighborhood Tavern 
for your Holiday Season

Josephine (Jessie’s)
YArds 7-6175

6343 S. VVestern

Outstanding Service — 26 years in 
business — spells quality work

1 r
PRospect 6-2600 - 1

REAL ESTATE
SOUTH SIDE LIQUORS’

6054 So. Halsted St.
1 — House of Stevvart Scotch 

$3.98 a Fifth
2 — Arcadia 6 Year Old Straight

Bourbon $2.98 a fifth
3 — Hannah - Hoag Gin 90 Proof

$2.98 a fifth.
WE 6-7620

E. T. MITCHEIL REAL ESTATE

Mortgagcs — Sales — Insurance
We ari always vvilling tu serve ynu. 

CHES'l'ER AUSTON — Sales Manager 
SALESMEN

Ghas. Biknis Joe Dryįa
Leo Biliūnas Geo. Greune

2501 W. 69th St. — WA 5-5431
LIQUORS

K. & K. REALTY CORPORATION 
3511 W. 57th St.

One full block of 2 and 3 flt. brk. bldgs. 
Oak cabinet & trim, vanity baths, built- 
in ovens and rangės, baseboard hot water 
ht., tiled rear staire. De luxe features 
throughout. See these outstanding values 
now.

LUdlow 2-1700

JOE GRILL’S FOOD AND 
LIQUOR MART
2748 W. 59th St.

Purchase your Holiday Liquor now at 
the most reasonable Prices. — Ice Cold 

Beer available at all times.
Open unitl 11 P.M.

GRovehill 6-9880
RENTALS

RUSSEL’S UQUOR & TAP 
2555 Weot 71st St

Come in and get aeąuainted with 
our Tap Room. Meet some of your 
old friends. A complete Line of 

Liquors-Bee Wine for your 
Holiday Season.

Call PRospetrt 8-9312
FOR HOME DELIVERY

WALS TRA1LER SERVICE 
4227 W. 63rd St.

Movė it yourself. 2 & 4 VVheel Trailers 
rented by the hour, day. Spe< ial rates on 
the week. Lement Mixers, Roto Tillers 

and appliance Dollies r<*nted, very 
reasonable.

Call PO 7-2128

PIONEER LIQUOR & TAP ROOM 
4418 W. 63rd St.

Buy vvhiskey here a« low as $2.88 a fifth. 
Take home a gallon of draft beer for 97c. 

A gallon of milk only 75c.
Free Delivery

Call POrtsmouth 7-9431

RADIO & T.V.

ROY’S RADIO & T.V. SERVICE 
2607 W. 63rd St.

All work & Parts Guaranteed. Radios. 
Batteries ano all Name Brand tubes 

available now.
GROVEHILL 6-6614WALLY’S PUB

3159 So. Halsted St
The most friendly place in town 
to relax and enjoy yourself with 
the ręst of your friends.

See you soon -WALLY.
VI 2-9127

SEWING CENTER

ABC SF,WING MACHINF. CO. 
(Chicago Largest Sewing Center) 

3034 W. 63rd St.
Save $100,00 tu $200.00 ori Necchi, 
Pf.iff, Phor-nix, Viking and Singer Setving 
Machines, during this Special Holiday 

Season Offer.
WAH»rook 5-7812

VERN & ANN’S TAVERN
4654 W. 63rd St.

Bring your family and friends for 
a pleasaut evetdng. Sjieeial holiday 
prices on Bourbon antį Scotch.

REliance 5-5219
D ft M E 8 I O t
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Liet. Kadlo Programa U atoHen 
WI,YN, 1360 kll. ae|<inH<i|e„taiH 2:80 
— 3:00 vai. popiet: liet. muzika, dai
nos ir Magdutės Pasaka. Biznio rei
kalais kreiptis | Steponą Minką. 
Haltlc Klorlst, GCIIų ir Dovanų Krau
tuvė, 503 E. Broadway, Ho. Boston 
27, Mass. Tel. So 8-O4S9. Ten pat 
gaunama lalkraAtis “Draugaa”.
............................ .

OPTICAL

UHLEMANN AKINIAI / |
Naujausios mados. Prieinama kaina. 
Matykite savo akbj gydytoją, ir at

vykite — tuojau patarnausime.
31111 VV. «3rd St. 2nd Fluor

Plt4M|M1-t 0-0000

Skelbtis “DRAUGE" apsimoka, 
neg jis vra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų kai- 
yra prienama visiems.

Klausykite

LITHUANIAN MELODIES
Ana Arbor — WPAG — 1060 kin

‘DRAUGAS” PAYS.
cyclea

8ekmadieniaia 1:00 — 1:30 p. p 
Vedėjas - RALPH VAI ATE

15766 Ix»ure — Detrolt 27. 
MiobigaaGIVE IT A TRLAL!

PHARMACY MŪSŲ KOLONIJOSE
REMBLAKE - ROCHKES 

PRESCRIFTIONS 
'2421 W. 63rd St. *

Prescription Specialists 
Vitamins, biaulin & baby needs

HEmlock 4-1500

JABLONSKĮ PHARMACY 
2557 West 71st St.

1— —Prescription Specialistą
2— We have all of your

Baby Needa
3— Cosmetics for your Holiday

Gifts as well.
4— Free Delivery Service

Call REpublic 7-2450

PIZZERIAS

LINO’S PIZZERIA 
3342 So. Halsted St.

Italian Pizza 50 c. & Up 9 inch Italian 
submarine sandvviches with Green Pep- 
pers & rich red sauce. Finest in Ravioli, 
Spaghetti, Chicken & Steaks. Corae in

or Call
BIshop 7-9221

PLUMBING

Chicagojc
Vilniaus krašto lietuvių veikla

Š. m. gruodžio 7 d. Lietuvių 
Meninininkų Klube įvyko gausus 
Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjun
gos Chicagos skyriaus narių su
sirinkimas. Skyriaus valdyba 
pateikė praėjusių metų savo 
veiklos apžvalgą. Suruoštas tra
dicinis Joninių vakaras — lau
žas, kartu susitarus su Mažosios 
Lietuvos Bičiulių Draugija ir L. 
Šaulių 'Sąjunga. Rudenį suruoš
tas -linksmavakaris, sutraukęs 
palyginus daug lietuviško jauni
mo. Pravestas spalio 9 d. mi
nėjimas per lietuviškas radijo 
valandas. Dirbta, kiek jėgos ir 
aplinkybės leido. Skyriaus iždas 
šiuo metu yra puikiame stovyje. 
Susirinkusieji pageidavo daž
niau šaukti susirinkimus ir dau
giau bendrauti savo tarpe.

Senosios valdybos kadencijai 
'pasibaigus, buvo išrinkta nauja. 
Šalia senųjų ir patyrusių, išrink
ta jaunų ir energingų žmonių. 
Valdybos sąstatas tikrai pasigė
rėtinas: A. Stankus — vienas 
pirmųjų sąjungos steigėjų, daug 
sąjungai nusipelnęs simpatingas 
dzūkas: A. Dundulis — visur su 
spėjąs darbo ir pareigos vyras; 
irž. Gaižutis — jaunas ir ener
gingas, daug žadąs vyras; S. Bla 
žienė — darbšti ir rūpestinga s- 
gos narė ir rimtas, simpatingas 
Venciūnas.

Susirinkimo metu buvo iškel
ti mūsų kenčiančių tautiečių rei
kalai. Kartu su naudingais pa
tarimais buvo pavesta valdybai 
kooptuoti tris narius specialiai 
šalpos reikalams. Vokietijoje e- 
sančioms vargo mokykloms čia 
pat susirinkime buvo suaukota 
apie 30 dol., kurie Kalėdų šven
čių proga, kaip ir kasmet, bus 
persiųsti lietuviukams, lankan
tiems mokyklas, sušelpti. Be to 
susirinkimas įgaliojo valdybą Ka 
ledų švenčių proga paaukoti žur
nalui “Lituanus", Vasario 16 
gimnazijai, Altui ir per Balfą 
anapus kenčiantiems broliams 
— 100 dolerių.

Chicagos skyriaus specialiai 
sudarytas komitetas galutinai 
jau baigė aukų rinkimo vajų dr. 
A. Šapokos veikalui “Vilnius Lie 
tuvos gyvenime” išleisti anglų 
kalba. Kaip numatoma, veika
las pasirodys artimoje ateityje. 
Visi aukų lapai ir prenumerato
rių sąrašai pasiųsti į centrinį 
vajaus komitetą J. Cicėnui. 136 
Shaw St., Toronto, Ont., Cana- 
da. Nuo šiol negrąžintus aukų 
lapus ir papildomą prenumeratą 
paprašyta siusti centriniam ko
mitetui augščiau nurodytu ad
resu. Chicagos skyriaus vajaus 
komitetas išreiškė padėką vi
siems aukotojams ir prenumera
toriams.

Besvarstant ir besitariant 
skyriaus veiklos reikalais, mū
sų darbščiųjų moterų dėka, visi 
stalai buvo padengti skaniais už
kandžiais ir kava. Žinoma, prie 
taip laiku ir skaniai paruoštos 
vakarienės skyriaus nariai nė 
nepajuto, kaip išsprendė visus 
susirinkime kilusius klausimus 
ir skirstėsi namo tik po 12 vai.

Vilnelė

Chicagojc
Suvalkiečių d raugi jot* veikla

I.snkričio 27 d. Hollvwood sa
lėje buvo Chicagos Lietuvių Su
valkiečių Draugijos susirinki
mas. Priimti 7 nauji nariai. Ko
misijos pranešimą skaitė Estelle 
McNamee. Pirmininkė Adeė Bur 
bienė dėkojo viaienut buvusiojo

vakaro darbininkams ir sve
čiams už dalyvavimą.

Po susirinkimo buvo vaišės 
EI. Rudauskienei, kuriai sudai
nuota “Ilgiausių metų”, jos gim 
tadienio proga.

■įr

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Mūsų Koštumeriams ir Pažįstamiems

Gurauskas Beveriy Hilis Florai Co.
“KAS TIK ĮMANOMA GĖLĖSE”

2443 W. 63rd St. Tel. PRospect 8-0833

? v ’z

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
LINKI

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

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

CHICAGO 29, ILLINOIS

Linkiu Draugams ir Pažįstamiems

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Duodam pietus pagrabų dalyviams arba kitiems parengimams 
už nebrangią kainą puikiose mūsų patalpose.

ANN’S HILL TOP INN 
$274 KEAN AVEMUE, WILL0W SPRINGS, ILL

Tel. TErminal 9-2767

Savininkė ANNA BRUZGULIS

Suvalkiečių draugija niekad 
nepamiršta gražių lietuviškų 
darbų. Mažai būna tokių susi
rinkimų kad kam nors nepaau
kotų. Draugija žengia dvidešim 
tus metus ir pakartotinai remia 
lietuviškus ir labdaringus tiks
lus aukomis ir darbais.

□na švirmickienė

4*

automobh.es


DTFTNBASTTS DRAUGAS HTlCAGO TT/LTNOTS Šeštadienis, 1957 gruodžio 28

MALONI KELIONŪ

Marcele Valibus (lietuvaitė, apie ją esame rašę ir jos nuo
trauką įdėję Draugo gruodžio 3 d. laidoj) yra išrinkta Orange 
Bowl karaliene, Miami, Fla. Ji Naujų Metų dieną dalyvaus 
parade. Ją čia gabena du Duke universiteto sportininkai.

(INS)

I Vadovaujantys asmenys prašo 
! atsiųsti liet. maldaknygių, kurių 
j yra labai didelis trūkumas. Padė
kime lietiniams vadams kultūri
ninkams! Sustiprinkime ju pozici- 

i jas. Paremkime juos. Kai dalins 
liet. maldaknyges lietuviams, tai 
bus realus atsakymas lenkams ir 
sudvejojusiems lietuviams.

Religinio turinio knygas ir mal
daknyges siųsti privačiu adresu. 
Privatus Liet. Kult. draug. iždiniu 
ko Vinco Vėlinėjo adresas yra šis: 
‘•VVolyniec Wjncenty, Wies \Voly- 
ne, Pocz. Punsk, Pow. Šeiny, Woj. 
Bialystok. Polska-Poland.”

Visas kitas aukas ir mokslinės 
lx»i grožinės literatūros knygas 
siųsti Liet. Kultūros namams 
Punske. Adresas: *‘Litewskie To- 
warzystwo Spoleczno Kultūra Ine 
Zarząd Glowny w Punsku. Pow. 
Sejnv, Woj. Bialystok, Poška 
Poland.”

Lietuvių progimnazijos adresas: 
Liceum, Punsk. Pow. Sejny, Woj. 
Bialystok, Polska-Poland.

Norint daugiau informacijų, ga
lima gauti rašant šiuo adresu: 
Bronius Krokys, 10 Dudlev St., 
Rochester 5, N. Y.

Lietuvi, perskaitęs šį straipsni, 
nenumesk laikraščio neryžtingai, 
bet ryžkis bent mažyte savo auka 

j prisidėti ir padėti kovojančiam 
! broliui lietuviui. Jei daugelis mū- 
‘ sų bent mažyte auka prisidėsime, 
tai bus viena didelė auka Suval- 

' ku krašto lietuviams. Jie pajus 
, mūsų brolišką ranką, žinos, kad 
ių darbas yra įvertintas Amerikos 
lietuvių ir jie įgaus naujo ryžto 
tolimesnei kovai lietuviui likti lie
tuviu.

CLASSIFIED & HELP WANTED ADS
KKAL ESTATE R E AL ESTATE

MAR14IKTTK l’MiKi:. 2 mūriniai n kamb., 3 ndeg., garažus. *13,700 
namai po 3 uugšto. l-us na inaa 2 bu- 0 kiliuli, mūr., 3 mlcg- gar. *13.500 
lai po U Uanil,. ir 2-uh nuimta 2 bu- 5 kiliuli., mūrinis naujus. *18,500. 
tai po 5 kiliui, Prie ūbieji) namo , 2 po i kiliuli., mūr., iliil. sk. *23,000. 
2 aulom, gai.įžni. Namui giriniu- 1 l'iiriinv ir daugiau namų |iuslrinkiniul

Simne, “Su,T : &A. AGLINSKAS Real Estale
Marųuettc Parlu* f, kumb. mūrinis ( 2130 W. no St, HE. 4-U202

liiingalow. ntraliiiis Šildymas ap- i
kurenuinas nlytn. VtrtuvB išklotu AUTI NABISCO
plytolPiniM (’i'lle kitehen). 2 autom. ! •> kumb. 10 metų mūr. naniaa. šil-
garažan. Pilna kainu tik $18,500. dymaz alyva. Dvigubi aliutu, landai 
įmokėti reikia nedaug. i •*' 'luryn. 2 karų garažui). $22,500. A.

Mūrinis I kambarių — c\pan<lubl<*. ' Katiliim.
8 meta senumo. VirtuvB ir vonia iš
klotos kokllnGnils plytelfimis. 2 au
tomobilių garažan su įvalžaviinu iŠ 
Šono, Namas atrodo visai kaip nau- 
ias. |neftti tik $4,000.

0 kiliuli, nnnuis, i V, vonios. Pasta
tytas ant didelio sklypo Automatinis 
karstu vandeniu iipšildyinoH. Arti ge
ro susisiekimo. ) nešt i tik $3,nuo.

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

Jei norite parduoti savo namą, mes 
jums mielai patarnausime: turime 
klijentų, norinčių pirkti. Prašome 
kreiptis ) mūsų rastinę —

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

PRIE 56-os IK įfOMAN AVĖ.
skubiai parduodamas 4 m. mūr. 
bungalow su 2 dideliais mieg. k. 
Modern. įrengtas, galima dar 
įrengti 2 kamb. 2 mašinų garažas. 
Kaina tik $18,300. Skambinti — 
REpuMic 7-9401.

di
Te širdis jaučia plakančią šir- _______MISCELLANEOUS

PALAIKYKIME LIETUVYBĘ PUNSKO - 
SEINŲ APYLINKĖSE

B. KROKYS, Rochester, N. Y.

Lietuviai, pajuskime broliškų Jei kova yra teisinga ir kil-j
širdžių plakimą Itin toli, plakan- nūs .jos tikslai, tai Amerikos lie-' 
Čių Punsko, Seinų, Smalėnų apy- tuviai turi ją paremti. Paremkime 
linkėse. Atspėkime tų lietuvių no- savus brolius lietuvius. Jų prašv- 
rus, išgirskime jų balsą, išklausy- mai labai kuklus: lietuviškos mal
kime brolių ir sesučių skundą. daknygės, liet. knyga. Be to, jie

prašo Amerikos lietuvius užtarti
Jeigu dideliame to krašto lie- juos Romoje, kad lietuviškose pa- 

tuvių susirinkime paklaustume, ko rapi.įose būtų atsiųsti lietuviai ku- 
norite, seneliai atsakytų: norime nįgai.
•melstis iš lietuviškos maldakny- Bet ar tai neperkuklūs prašy- 
gės„ norime girdėti lietuviškus mai? Jei pavergėlis prašo tik duo- 
pamokslus mūsų tėvų statytose nos įr druskos, mes žinome, kad 
bažnyčiose. Tėvai sakytų: norime, dar reikia ir vandens, nors to ir 
kad mūsų vaikai mokytųsi lietu- neprašo. Bet ar ir savo tikrą bro- 
viškose mokyklose, norime, kad jie jį lietuvį tik tuo pavaišinsi? To- 
būtų lietuviškai priruošti prie pir- dėl Suvalkų lietuviams reikia pa
mos šv. Komunijos, nes kitos kai- siųsti ne tik maldaknygių ir kny- 
bos jie nesupranta. Norime^ kad gU, bet jr rūbų, vpač lietuviškoms 
mūsų vaikai pasiektų augštesnį mokykloms ir progimnazijos mok- 
mokslą taip pat lietuviškoje augs- sleiviams, o taip pat ir pinigų 
tesnėje mokykloje (turima gal- šioms mokykloms ir Liet. Kultū- 
voje lietuviška Punsko progim- ros namams Punske.
nazija). Todėl Amerikos liet. kolonijose

Jaunimas atsakytų drąsiai, iog' r?*kja organizuoti rinkliavas spe- 
norime giedoti lietuviškai mūsų cialiai ,feuJalM krašto lietuviams 
bažnyčiose, nes ten mūsų susiren- paremti Turėtų vadovauti Balfas. 
ka absoliuti dauguma. Norime gir Bet niekas nedraus taip pat mdi- 
dėti lietuviškai skelbiant Dievo:' įdualiai ir organizuotai iš lietu- 
žodį Norime lietuviškos malda- ,vių kolonijų pasiųsti parinkus au- 
knvgės, turėti gražiu lietuviškų kb- T»i palyginus nedidelis darbas, 
knigų, kad ilgais žiemos vakarais Jąvvzdvs yra Rochesteno lietuviai, 
galėtume pasiskaitvti. Norime tu- Liet. bendr. valdyba paskyrė ben- 
reti vaidinimams veikalų ir dainų druomenes vicepirmininką specia- 
knvgelių, kad nauių Hetuvišku dai- j Kai rūpintis šiuo reikalu, ir aukos
nų aidais nuskambėtų lietuviškos 1ai’ siunčiamos. ______
apylinkės Lenkijos ribose. - ............................. .......... ..........

Tai šventi norai, ir, juos susu- 
mavu's, galime pasakyti, kad lie-1 
tuviai Suvalkų trikampyje nori iš
laikyti lietuvišką kultūrą, kadangi į 
jie patys jaučiasi lietuviais ir tik 
tokiais nori išlikti. Jie nori mels-, 
tis į Dievą sava lietuviška kalba 
ir tą kalbą perduoti ir saviems 
vaikams.

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 80. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 6-7670 ti 
Olbeon 8-4038

e Oener&lla kontrak torius nau 
jų namų statybai, {vairiems re
montams Ir namų pertvarky 
mama e Turime didelį patyri
mų namų statyboje, e Patys 
atliekame cemento Ir medžio 
darbus e Apkalnavimal nemo 
karnai

ŠILDYMAS
A. Stanciauskan instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazr 
ir alyva kūrenamus pečius fur 
naces), visų dydžių oro vėsintu 
vus (Air oonditioners) ir atlieki 
visu# skardos darbus
1546 S. 49th Court, Cicero
Tel. OLympic 6*0775 nuo 8 vai 

ryto iki 6 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 5 vai. vakaro: 

OLympic 241752

LIET APDRAU1MJS AOF.NTTIIA
Vipų "-ŪSIų ipdrauflon > utoniob. 

ių finansavimas Notarlatas Valsti
nitv i-tltio* kalno.

PrleS darydami apdraudė* kitu' 
pasiteįraukite pas tune

JONAS KIRVamn 
VVAlbrook 3-5471

INTEKNTATE ) N Si RANGE AGENCY 
6108 S. Ashland Avė.. Chicago Sfl. IR

ĮSIGYKITE DABAR

8TATYBAJ 
IR NAMU 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rftftlų 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWINAS. Pres
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2*1272

Apkainavimą Ir Prekių Pristatę 
mą Teikiame Nemokamai.

Raštinė atidarė kasdien nno 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakare 
Seštadienais iki 3 vai. vakaro

2 x-I IR DAR I BI TAS 
NEĮRENGTAS

Nuomos už 2 Imtu $200 j mūri. 
Karštu vandeniu-alyvos šildymas. 32 
tiedu sklypas. Vaisiniai medžiai. Ne
toli Marų. Pk. $21,000. A. Sirutis.

30 AKRV MIŠKO PRIE EŽERO 
tiražus 7 kumb. (5 miegamųjų) 

mūro namas. Rūsys. Dvigubas mūro 
garažas. Prie PS 6 kelio, apie 140 
mylių j Rytus nuo f'ikagos. $17,000. 
A. Rėklaitis.

P. LEONAS
RBAT PR^ATT 

2735 West 71st Street 
Visi telefonai: WAlbrook 5-«015

CICERO. $19,900 PILNA KAINA.
MŪRINIS BUNGALOW. 6 kamb. 
Apylinkėje 22nd ir Austin. Naujas 
gazu apšild. Garažas. 33 pėdų skl. 
Spintos virtuvėje. Gongo sienos. 
Našlė turi parduoti. Įmokėt $5,500.

SVOBODA, 6013 Cermak Rd. 
Blshop 2-2162.

Klebonijai reikalinga virėja-šeimi- 
ninkė. 3 kunigai. Reikia kalbėti ang 
liškai. (iyv. vietoje. Pietvakari)

mūr. 3 ,bt. išdek. c. S. gar. — 24,500 miesto daly. Rašyti DRAUGAS, 
m.Ml. 2 l»t c. š gar g stovy — Adv No 3613 4545 w g3 , s,
m u r. b k b. nauju*, Iki. lot. — pikiui.
ira pigių Ir pcluiugų namų sųrnAas Ghicagi 21) Illinois. .

A. BUDRECKAS, Realty Reikalinga prityrusi ŠEIMININ- 
4081 Archer Avė., LA 8-8384 Kfi-VIRŪJA. Atvykstanti 5 d. sa- 

MAROVOTK PARKE: " vaitėį. $50J sav. Reikia nors kiek
Mūr. bung. C kamb. aiti parko. L ai D< ii angliškai, 

centr. gazu šildyin .reikia purduoti Tel. (.Kacelaial 7-2400
ftių savaitę.

Riti«H'lT)N PARKE: Reikalinga moteris , VALYMO
Mūr 2 po 4, centr. Šildymas, arti į DARBUI raštinėje. Turi būti tvar

kinga, patikima. Nuolatinis darbas 
dienomis. /

__ REAL ESTATE

niūr. 3 bt. kraut. «-. A. gar. — 23,400

HiiHisiekimo. Nebrangus.
GACE PARKE:

Mūr. 5 butai, po 4 kamb, centr 
Šildymas. gražiai atrodo iš lauko 
modern (rengti imtai. Geros paja
mos.

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

ŠIMAITIS REALTY.
2737 W. 43rd St, CL 4*2390

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, JU 
sų laukia greitas Ir teisingas pa ta r 
navltnas

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2BOO W. 50tb St. Tet PRospeet 8-5454
................................................. ... -a. .^iiiminumiin'

2524 S. Bliin įsiauti Avė.

HELP U’ANTFD - MEN

APZICREKITE SU OS NAMTJS 
PRIEŠ NUSIPERKANT SAU NAMĄ

5 gražus 100 Plūs mūriniai namai, 
3 mieg., l blokas nuo St. Bede baž
nyčios ir mokyklos. 3 blokai nuo 
viešosios mokyk.,. SiaurSs rytų kam p. 
X4 gatv. ir Kostner. Atdara 1-5 aek- 
madlen).

J. P. O’CONNELL & SONS. 
BUTbDERS OP BETTEK HOMES 

Essex 5-3878.

CO<XXKXXKXX»<XXXXXX>00{X>000

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

7-—4—S k. Nauja gazu radljatorials 
šild. s.vstema.. 2 mašinų gar. Su 75 
pėdų sklypu. Tik $28,000.

MAKŲUETTE PARKE
2-Jų augštų mūr. 2 po 5 k. Alyvos 

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

GAGE PARKE
GražuB 5 kamb. mūr. bungalow su 

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

I nių. Gat-ažas su "overhead doors"
: $20,900.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše ir įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS
Real Estate — Insurance — Rentals 

N'otary Public
5916 So. Westem Avė.

PRosp. 8-2234
ooooooooooooooooooooooooo^

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

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpabUc 7-9400

SALE8MEN. N« paprastai gera pro
ga budriems vyrams kalbantiems lie
tuviškai arba lenkiškai. Nuolatinis 
darbas su gera ateitim. Atlyginimas, 
komisas ir apmokamos atostogos.

Durimi duodamas automobilis.

NIN'GER SEW1NG MACHINE CO. 
3115 S. Ilaistisl St. PR 0-3UO5

MNUOMUOJAMA — EOR BENT

NAMU SAVININKAI I
Tarpininkaujame butų tšnuomavi 

mui. Patarnavimas veltui Turime 
Isukiančiųių surašą

VARPAS Real Katate 
5916 So. Western. PRnepect 8-22S4

ISnuom. kambarys mažoj šeimoj.
Galimybė naudotis virtuvę. 31(01 So.
('iiinphell Avė. 3-čias augšbis.

Apylinkėje ūt)-os ir Mapleu'ooil Avė.
išniiom. 3 kamb. imtas (2 mieg. ir 
virtuvė). Po sausio 15 d. taippat iš- 
nuom. 5 kainli. imtas. Aliu butai

KAS JIEŠKO GERŲ NAMŲ 
ar nori greit parduoti prašome 
pranešti telefonu arba atvykti pas ki"'sll‘ V!in<1- apšild. wailu-opk5-9187. 
K. Volodkevičių i T 7 " 7 "

K. VALDIS REAL ESTATE uo'”‘ ° *r vlrtn
2655 W. 69th St.

PR 8-6040 arba RE 7-8534
Visai naujas 0 kambarių mūrinis I 

namas, moderniškai įrengtas, 8 dideli j 
miegamieji. 30 pėdų sklypas, arti į 
naujos Draugo redakcijos. $18,000.

ve. Atskiras įėjimas. Teirautis šešta- 
ilienį nuo ii v. vakare, kitomis die
nomis visą dieną.

71142 S. ARTF.SIAN AVĖ.

iMiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiniiiiiiriiiiiiiiiiiiiiininiiiiimiiiiiiiimiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiii Prieš pirkdami ar parduodami na-!
mus, biznius, sklypus ar ūkiuBAr Marija apsireiškė Lietuvoje, 

Atsakymą rasite J. Budzeiltos 
knygutėje.

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų 
Ją galite gauti 
“DRAUG E”

I

atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 W. 51 St. VVAlbrook 5-5030 
PRo«pect 8-3579 (vak. ir sekm.)

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

Išnuom. pilnai apstatytas 4 km.
. kambarių apkaltas medinis, rei- i {?Utas angliškame rūsyje. ApŠil- 

kalingas išdekoruotl. Centrinis šiidy- Q\mas, ~ gazas, elektra, 
mas, modern. vonią. alum. langai. 2 i 5734 S. Talman Avė.
auto garažas, netoli 83-čios j vak. I -- ------------
nuo Kedzie. Tuoj galima užimti. I Išnuom. šviesus 2 kambarių butas.

, ... .... Centrinis apšild., karštas vanduo.Geriausia vieta lietuviškam bizniui. n » L r. -l.
Maisto parduotuvė gražiame name, ('lažus porėtus. 6447 S. Washtenaw 
tinka didelei mėsos prekybai. Nauji i Avė. PRospect 6-4275.
įrengimai kainuotu $12,000. Dėl ligosi 
parduoda už $4,900.

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

PR 8-6040 arba RE 7-8534

GRAŽUS mūrinis namas. 3 bu
tai. Pusė bloko nuo 26th ir Ridge- 
way. 4-4-4 kamb. Gazu apšild. Ga
ražas, iš priekio įvažiojamas. Už
dari porčiai. $18,900; įmokėti —
$5,000. SVOBODA, 3739 W. 26th 
Street LAwndale 1-7038.

MŪRINIS. 2-jų butų namas. A- 
pylinkėj 26th ir Homan. 4 ir 4 k.
Garažas. 33 pėdų sklypas. Mokes-

BUILDING & REMODELING

JKMS3SSS£S8SKSX3KSS3S3t$SSS3S3SSSX$SS3S3Sy
Nauį; narnai, garažai, įvairūs pataisy
mo, pertvarkymo (remodeling) darbai

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

093B So. Maplewood Av., ClilcagoįJ 
Tel. HE 4-7482 arba CL 4-7450 S 
-- --------- )SKJKSS3K«3SSS3k3tMt$saaK3«S»^«

Lietuviška kultūra dabartinės1 
Lenkijos ribose yra kartu įnašas j 
ir Lenkijos kultūrai, todėl Lenki
jos valdžia nedraudžia lietuviams 
kultūriškai pasireikšti. Lietuviai 
anksčiau minėtose vietovėse netu
ri lietuviškų mafdaknygių, nors 
jiems lietuviška maldaknygė nuo 
neatmenamų laikų yra ne tik mal
dų knyga, bet ir elementorius jų 
vaikams lietinių kalba. Grynai lie
tuviškose parapijose (Punske) baž 
nyčiose pamokslai sakomi tik len
kų kalba. Parapijose su didesne 
lenkų priemaiša, kaip Seinų, nėra 
nei vienų lietuviškų pamaldų, nors 
žymiai didesnė parapiečių dalis 
yra lietuviai. Pvz. Smalėnų para
pija — 80U lietuviai. Šiose vieto
vėse lietuviai pasitenkintų bent 
vienomis lietuviškomis pamaldo
mis sekmadienį, kai Punske lietu
viai būtinai reikalauja lietuvio ku
nigo ir daugiau lietuviškų pamal
dų, nes tai yra grynai lietuviška 
parapija. Rochesterv.je gyvenančio 
Ant. Žiemio pareiškimu, jo laikais, 
prieš I Pas. karą, kai Ant. Žie
mys priklausė Punsko parapijai, 
visoje parapijoje buvo tik trys lcn 
kiškos šeimos.

Atkakli kova eina lietuviškose 
apylinkėse už mokyklas su lietu
vių dėstoma kalba. Sunku šiame 
straipsnyje išvardinti visas smulk 
menas tos sunkios kovos, kurią' 
Suvalkų krašto lietuviai koyija 
vardan lietuvybės ir liet. kultūros 
išlaikymo. Jų kelias yra teisingas. 
Ir mes, Amerikos lietuviai, mūsų 
brolius, gyvenančius Lenkijos ri
bose, savose žemėse, galime pagir
ti ir imti juos pavvzdžiu, kaip rei
kia gyventi ir veikti, kad išliktu
me lietuviais.

Tą, tikiu, puikiai supranta ir 
lenkai, nes ir jų daug svetimuose 
kraštuose ir patriotų lenkų troš
kimas yra, kad svetur gyveną len
kai išliktų lenkais.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ
Rengia —

CICERO NAŠLIŲ, NAŠLIUKIŲ IR PAVIENIŲ KLUBAS

Antrad., gruod.-Dec. 31, 1957 m., Liberty Svetainėj, 
1403 S. 49tb Ct.„ Cicere, Ilk

Gros pasižymėjęs Antano Samoškos orkestras. Pradžia 7:30 v. v.
Pirmos rūšies gėrimai ir valgiai. Mandagus patarnavimas. 

Kviečiame visus dalyvauti ir su našliukais linksmai praleisti 
Liką.

RENGĖJAI.

SPALVOTO VOKIŠKO KRISTALO 
Galima gauti pas —

BALYS RADIO & TELEVISION SALES & SERVICE
PRospect 8-53742646 West 71 st Street

y

MALONI STAIGMENA,
Kati įvairių pažiūrų rašytojai, žurnalistai vispusiškai knygą 
rekiMnendtictų, tai —

TOMO ŽIŪRAIČIO, O. P.,

2ODIS IR GYVENIMAS
Religinei - tautinei rimčiai

"Gražiai, sugestyviai, įdomiai paradyta knyga” (Bern. Brazdžio
nis). "T. Žiūraičio knyga yra nauja teologija, naujas žodis mo
derniam žmogui” (Dr. A. Baltinis). “Mums krenta į akis auto
riaus rašymo meistriškumas bei kūrybinis sintetiškumas: dai
niaus, išminčiaus ir karžygio . . . Linkėtina, kad žodis ir Gyve
nimas būtų išverstas į anglų kalbą” (Prof. Dr. A. Ramūnas). 
“Vikriai parašyta knyga” (A. Rimvdis). “Daugiau panagios ver
tės knyga!” (D. Penikas).

Knygai įvadą parašė Prof. Dr. A. Maceina.
Viršelis dali. V. K. Jonyno.

Knyga gaunama "DRAUGO" Administracijoje: 4545 

W. 63rd St., Chicago 29, Illinois. Kaina tik $2.75.

Gerai einantis biznis Brighton Park 
centre. Prie kraut. 4 k. butas.

4545 W. 63 St., Cbicaco 29, Iii. Mūr 2 a. po 6 k. cent. Alki. sklyp.
31 pfidų, garažas. 128.000

Himiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1 m m ■ am
M. S I M K U S

REAL ESTATE
4259 So. Maplewood Avė.

Tel. ClJirrside 1-7)50;
Ris. VAnls 7-2040

čiai tik $90. 1 kamb. pastogėje, 
tuve. a»iKonn. ;_ co kaa uiznDnKampinis mūr. namas ir krautuvė. $15 200; įmok^ti $3,500. SVOBO-

DA, 3739 W. 26th St. LAtvndale 
1-7038.

$8,900 PILNA KAINA. Mūri
nis namas — 4 ir 3 kamb. Paja-

YIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOB

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

Namą tel. Blstaop 7-3840 
2787 YVent 4Srd Street

Namų statyba, jvalrūi, pataUymal 
Ir paribį v imas. jei ncrlte pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai -iš

Tolimosios Australijos egzotiką ir 
ten įsikūrusių lietuvių vargus pa- 

I žinsi perskaitęs

.1. M IK EI,JONIO

BENAMIAI
| Tai pirmieji tremtinio išgyveni
mai, vargai ir skausmai, išemigra
vus į Australiją, kur ir klimatas 
skirtingas, ir gamta žmogui nepa
lanki, ir žmonių papročiai svetimi, 
ir patys žmones atšiaurūs, ši kny- 

1 ga yra viena tremties iškarpa, iš 
kurių bus rašoma luto bolševikų pa
bėgusių lietuvių istorija. Stilius 
lengvas ir paprastas, kalba labai 
aiški.

Knyga turi 215 puslapių, išleista 
Buenos Aires, Argentina, kaina tik 
$2.00.

Užsakymus Ir pinigus siuskite

“DRAUGUS”

4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III.

KOKIO DYDŽIO IR KADA 
IR KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
Siame leidinyje ir 8 pu3l. priede at
spausdinta .lAV-blij Soeln'inln Drau
dimo (Sočiai Seeurtty) įstatymas su 
naitlniisinls l*5fl metų ,Hipililymals. 
būtent: 1 ) OfletalPs pensi'u Ir pašal
pų lentelSs, 2) Moterims pensiju

, rrnkJHImns nuo «2 metų amžiaus. !)
Į Nedarbingiems asmenims pensijų* 
i mokčllmas nito Rn metų amžiaus.

Be tu. šiame leidlnvle atspausdtn 
tas Nelaimingu at-ltlkinui (statymą*- 
(Workin<-n's Com,»«-nsatlon), su len- 
»eiSp,(q nurodant už kuklus kūnu su 
r,žeidimus kiek mokama pašaipus 
I eldiniu kaina tik 80 centų.

Pinigus su už.sskvmals siųsti: 

••DRAUGAS"
4545 West 6Srd Street 

Chicago 29, Illinois

PROGOS OPPORTUNITIES

Parduodama batų ir dry goods
krautuvė ir namas, 1735 S. Halsted 
St., Chic., III. Teirauti asmeniškai.

Parduodama GROSERIŲ KRAU
TUVE. Įsigyvenęs biznis, švarūs, 
modernūs įrengimai 5 kamb. butas 
užpakaly. Įkainuota skubiam par
davimui. Savininkas turi kitus in
teresus. FRontier 6-5366. 

Pardavimui VALGYKLA. Gausi 
klijentūrą, didelėj lietuvių koloni
joje. Teirautis 2447 W. 69th St., 
arba Telef. GRovehill 6-9504 nuo

ĮSIGYKITE DABAR ’

Naujasis Testamentas-
šventas Raštas

Vertė lietuvių kalbpn JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida. Iš- 

I leido “LUX” 1947 m. Štutgarte. 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

“DRAUGAS” 4545 W. 63rd St.. 
CHICAGO 29. ELc

lllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllll

• Kiškučio Vardinės
> STASYS DŽIUGAS 

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

Užsakymus kartu su pinigais 
siųskite

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29. III.
iiiiiiimimiiiiiiiiimiiiiiitaiiiHiiiiimmiii

iru, $40 i mėn. 2 autom, garažas. , planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
Apylinkėje 28th ir Sa.wyer Avė. i pirkite ar užsisakykite pas 
Įmokėti $2,000. SVOBODA, 3739
\V. 26th St. LAwndale 1-7038.

CICERO. Pajamų namas. 4 ir 3 
kamb. Apylinkėje 58th ir 22nd St.' 
Karštu vandeniu gazu apšild. Ga
ražas. Spintos virtuvė. Mokesčiai 
tiktai $110. $15.500. SVOBODA. 
6013 Cermak Rd. Blshop 2-2162.

REAL ESTATE
Paskolos Nej. Turtų Valdymas 
VTSTT RUSTŲ APDRAUDIMAI 

K. MALON1S.
Namų PRospect 8-2071

Atdaras apžiūrėjimui kasdieną 
de luxe 8-jų butų namas

MODELIS ADRESU
3712 W. 59th St.

$45,500. Žemas (mokėjimas arba 
mainys į namus. Daug pagerinimų.

----- o-----
Vienos šeimos namai

60th ir Rutherford Av.
$18,506

Wm. T. TUNNEY
BUILDER

LUDIJ)W 5-3060

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 9-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien tr sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515
Nolton, W11low Springs, m.

STANKUS’’
CONSTRŪCTION CO. (Į

Atlieka panavimo ir statybos 
darbus gydytojų ofisų, gyvena
mųjų ir prekybols pastatų. Jū
sų pasirinkimui turime virš 300 
įvairių standartinių projektų. 
Ofiso ir namų teefonas 

PRospect 8-2013 

7 103 SO, WESTFJIN AVF„ 

Clileago 3A, III.

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Telef. — HEmlock 4-5881

HELP WANTED — FEMALE

PERMANENT ROSITIONS!
EXCELLENT STARTING SALARY FOR

MEDICAL LAB. TECHNICIANS
Start At $325 Per Month Pilis Extra Pay For Galis, Fa m As 

Hlgh As $400 Per Month.
ALSO NEED AT ONGE!

REGISTERED NURSES
Start At $260 Per Month. 40 Ilour Week, Exceltan4 Opportunity. 

I,ow Gost Living Expenses In This Area.

LEVERING HOSPITAL
HANNIBAL, MISSOURI
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Philadelohia. PaJJaltimore, Md.

Pavyzdingas parengimas

“Kovoje jūs kritot, mielieji ka 
riai”, tyliai giedojo už scenos ok
tetas, kai buvo minimi žuvusieji 
už Lietuvos laisvę, ir publika sto 
vėjo susikaupusi, pagerbdama 
žuvusius. Tai vyko Lietuvos ka
riuomenės minėjimo metu Balti- 
morėje.

Minėjimas praėjo dideliu pasi
sekimu. Jj suruošė L. V. S. Ra
movės Baltimofės skyrius didžio 
joje liet. svetainės salėje š. m. 
lapkričio 30 d.

Oficialiąją dalį invokacija pra
dėjo kun. A. Dranginis. Po JAV 
ir Lietuvos himnų paminėti ir pa 
gerbti atsistojimu žuvusieji už 
Lietuvos laisvę. Po to sekė pulk. 
Pranckonio trumpas pranešimas 
iš Lietuvos kariuomenės kūrimo 
laikų;

Antrąją dalį — koncertą — 
atliko New Yorko skautų vyčių 
oktetas, vadovaujamas Mykolo 
Liuberskio. Programą- oktetas 
atliko pasigėrėtinai.7 Gražiai pa
dainavo daug liaudies dainų, par

Ralfas veikia

Balfo 52 skyriaus metinis su
sirinkimas įvyks 1958 m. sausio 
12 d. 4 vai. (sekmadienį) lietu
vių banko patalpose.

Skyriaus valdybos suruošta
me koncerte š. m. lapkričio 16 
d. gryno pelno gauta $490; taip 
oat koncerto metu aukų surink
ta apie 100 dolerių.

L. B. ŽENGIA SAVUOJU KELIU
Chicagoje įvyko svarbus JAV ti JAV Lietuvių Bendruomenė 

Lietuvių Bendruomenės veikėjų pradėjo leisti spausdintą biulete- 
pasitarimas, kuriame dalyvavo nj, kurio prenumerata smarkiai 
JAV LB Centro Valdybos pirm. kyla. Bet biuletenis netaps laik- 
St. Barzdų kas, Chicagoje gyve- raščiu. Lietuvių Bendruomenė ir 
nantieji LB Tarybos nariai, LB toliau glaudžiai bendradarbiauja 
Chicagos apsygardos valdyba, su lietuvių spauda.
Chicagos ir artimesnių vietovių 
apylinkių valdybos, švietimo Ta- Švietimo reikalu pranešimą
rybos, Kultūros Fondo vadovy- ** ŠV'et“° J‘7^08 pir
bės ir lietuvių spaudos atstovai. ™n,nka9 KnksJ.unas,
T ... : j - t r. Chicagos lituanistinėse mokyk-Jungtinj pasitarima pradėjo LB , , . , , <m; i i i u lose mokosi daugiau 1,000 moks-Chicagos apygardos valdybos ... B
pirm. Jonas Jasaitis. Pasigendama didesnės 

centralizacijos. Reikia raginti 
JAV LB Centro Valdybos pir- tėvus, jog savo vaikus leistų ji 

. mininkas Stasys Barzdukas dvy lituanistines mokyklas. Jauni-
i Tj0 n;s’R, ^ITPO Celedinams, liktą kartą Lietuvių Bendruome- mo nutautėjimas eina smarkiu 
kleb. J. čepukaiciui kun. J. De- nės reikalai.3 atvy-.ęs j lietuviš. 
gučiui, prel I. Valančiūnui, prof. kąją ęhicagą, padarė išsamų ir 

dokumentuotą pranešimą visais 
aktualiaisiais Bendruomenės rei 
kalais. St. Barzdukas pažymėjo, 
jog jam miela lankytis LB Chi
cagos veikėjų tarpe, nes čia dir
bamas gražus bendruomeninis 
darbas. Šį kartą jis atvyko iš
klausyti sumanymų ir pageida
vimų visais JAV Lietuvių Bend- 

| ruomenės reikalais, ypač PLB 
seimo ir artėjančių JAV LB Ta-

pa. ..................... .. . ; rybos rinkimų reikalais bei pa- , . . ,. .. . . .
tizanų dainą ir kt. Porą pasauli- ?el’ e -ienei-Jaroslenet Čepu- įnformuoti, kas yra daroma. Iš- anmai PraeJ° .1O-,T vie^in‘ 

Wnei, Norvaišienei, D. Irapule- 3iaiškinimas mintimis pasidali- gU'"° bendradarbiavimo dva- 
vičiūtei. Z. ir M. Čikotait'ėms R. > „„„ ’ sloJe- Skirstydamiesi pasitan-
Burnytei, L. Rozmekaitei V. Ro- Lietuvių Bendruomenės gyveni-
manauskaitei, Raksmams, Sadi- me> nes Bendruomenė yra demo- 
nauskams, Karaliui Gaigalui, kratinė organizacija.
Dilbai, A. Jankauskui, Šileikai Pranešimo pradžiojo pirmi- 
A. ir V Romanauskams, Krikš- ninkas kaitė kaikuriuos LB 
ciunui, Jakaičiui, Vigeliui, Stan-n ut pakeitimus> papiidymus ir

paryškinimus. Vienas įstatų 
Taip pat nuoširdi padėka vi- punktas papildytas ta prasme, 

siems aukotoiams, biletų platin- jog į LB gali įstoti organizaci- 
tojams ar kuo kitu prisidėju- jos, draugijos ir klubai. Dėl įsta 

i siems. tų pakeitimų ar papildymų nie-

nių kompozitorių kūrinių solo pa 
dainavo Leonardas Ralys. Okte
tui ir solistui akomponavo pats 
okteto vadovas M. Liuberskis.

Publikos prisirinko pilna salė. 
Plojimams ir šaukimams nėbuvo 
galo. Minėjime dalyvavo Balti- 
morės pašto viršininkas W. Lau
kaitis, dr. A. Želvis ir visa vieti
nė šviesuomenė.

Po koncerto okteto dalyviai ir 
svečiai — rėmėjai buvo pavaišin 
ti kavute, kurios metu oktetas 
savo dainomis gražiai palinks
mino dalyvius.

Iš to parengimo liko šiek tiek 
pelno, kuris pasiųstas Lietuvos 
karo invalidams šelpti (apie 40 
dolerių).

Minėjimo siela buv<> L. V. S. 
Ramovės Baltimorės skyriaus 
pirm. J. Jakubauskas, kuris pri 
dėjo daug darbo ir iniciatyvos, 
ruošiant šį minėjimą. K. P.

Valdvha nuoširdžiai dėkoja 
V'sicms pris’dėiusiems prie va-

A. Jurskiui radijo vai. ved. Pet
raičiui, Bendruomenės Balsui, 
Balfo direkt. A. Bachui, prancū
zų baleto studijos absolventei Li
nai Skučaitei, bufetui aukoju
siems ar darbu prisidėįusiems — 
M. Vasienei. Markauskienei. Da- 
mulevičienei, Čebatorienei, Vasi
liauskienei Mušinskienei, Kre- 
vienei. Sparkienei. C’kotienei, Im 
pulevičienei Surkevičienei, Tra- 
kinienei, Žukauskienei, Surmie-

Naujų Metų sutikimas

Naujųjų Metų sutikimas įvyks 
Šv. Andriejaus parapijos salėje 
(19 ir Wallace Str.). Sudaryta 
komisija sutikimui pasiruošti; į 
ją įeina Gaigalas. Impulevieius, 
V. Šalčiūnas ir Bagdanavičius.

Šmeižtas yra moralinė žmog- 
žudybė. z — B. Constant

SO. BOSTONO ŽINIOS
DU LITUANISTINES 

MOKYKLOS PARENGIMAI
Bostono šeštadieninė lituanis

tikos mokykla 1958 m. sausio 
12 d. So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos salėje rengia me
tinį banketą su įvairia progra
ma.

1958 m. vasario 2 d. So. Bos
ton High School salėje bus gra
žus vaidinimas. Hartfordo ak
torių grupė, režisuojama Ipolito 
Tvirbtrto, vaidins “Pažadėtoji 
žemą”.

Lietuviškoji visuomenė yra 
kviečiama abiems vaidinimams 
skirti daug dėmesio ir gausiai 
lankyti parengimus.

VISAS PUSVALANDIS 
KALĖDOMS

“Laisvės Varpas” š. m. gruo
džio 22 d. visą lietuvišką radijo 
pusvalandį skyrė Kalėdoms. P. 
Viščinis pasakė gražią kalbą; bu 
vo duodama kalėdinė muzika. 
Iš plokštelių transliuotos solis
tų Iz. Motekaitienės ir St. Liepo 
lietuviškos kalėdinės giesmės. 
Buvo tikrai ko paklausyti.

PARAP. CHORO KONCERTAS 
JAU ČIA PAT

Muziko Jeronimo Kačinsko va 
dovaujamas parapijos choras, 
anksčiau yra surengęs eilę pui
kių koncertų. Dabar jau kurį 
laiką tokių koncertų nebuvo. 
Choro vadovybė pasiryžo tokį 
koncertą surengti 1958 m. sau
sio 5 d. Tokį pasiryžimą reikia 
sveikinti ir linkėti, kad So. Bos
ton High School auditorija būtų 
perpildyta žiūrovų. Be paties 
choro, programoje dar numaty
ta sol. Juzė Augaitvtė ir bosto- 
niškiams gerai pažįstamas akt. 
Henrikas Kačinskas.

TEBEATSIMENA STASĮ 
BARANAUSKĄ

1957 m. lapkričio 24 d. buvęs 
“Laisvės Varpo” koncertas bos- 
toniškių dar gyvai atsimenamas. 
Tame koncerte turėta pirmoji 
proga pamatyti ir Išgirsti solistą

Stasį Baranauską, grįžusį po dai 
navimo studijų Italijoje. Iš tik
rųjų solisto balsas skambėjo ža
vingai, ir jo dainavimaą buvo 
sutiktas tokiu entuziazmu kokio 
pastaraisiais metais nėra buvę.

Bostoniškiai linki sol. St. Ba
ranauskui geros sveikatos, il
giausius metus žavėti savus ir 
svetimuosius reto pajėgumo ir 
grožio balsu.

TRUMPAI

kas prieš nepasisakė, nes tą iš
šaukė pats gyvenimas.

Toliau Bendruomenės pirmi
ninkas sustojo ties rengiamu pir 
muoju PLB seimu ir kaip jame 
turėtų būti atstovaujama JAV 
Lietuvių Bendruomenė. Seimo 
rengimo darbai žengia pirmyn. 
Sudarytas brandus paskaitų ir 
pranešimų ciklas. Bus meninė 
dalis, lietuviškosios knygos ir 
lietuvių pašto ženklų parodos. 
Seimo atžymėjimui gaminami 
specialūs ženkliukai. Pirmasis 
PLB seimas įvyks New Yorke 
1958 metais. Jame bus Lietuvių 
Bendruomenės atstovai iš viso 
pasaulio kraštų. Dėtinos pastan-

buvo apdovanoti dovanėlėmis. 
Salėje dalyvavo itin gražus skai
čius mažųjų su savo tėveliais ar
ba mamytėmis. Prieš pradedant 
programą žodį tai*ė Irena Vaičių 
lėnaitė - Kairienė, o dovanėles 
mažiesiems išdalinti padėjo mo
kyt. J. Širka.

Torontiečiai lietuviai yra dė
kingi seselėms už suruošimą to
kios gražios pramogos vaiku
čiams ir jų tėveliams. Pr. Alš.

A. t A.

ONAI ČARNECKIENEI mirus, 
jos vyrui Stasiui Čameckui ir šeimai reiškia
me nuoširdžiausių užuojauta ir drauge liū
di

J. Z. ir V. Budrevičiai

žingsniu.
Švietimo klausimais diskusi

jose dalyvavo visa eilė mokyto
jų ir Bendruomenės veikėjų. Pa
dėtis sunki, bet dar nėra bevil
tiška. Mokytojai rodo didelį pa
sišventimą. Būtų džiugu, jei to
kį pasišventimą parodytų ir lie
tuvių vaikų tėvai.

Oficialiąją pasitarimų dalį bai
gus, dar susirinko pasitarti LB 
Tarybos nariai.

Reikia pasidžiaugti jog pasi

PAJ1ESKOJIMAJ

Adelė Gražytė, kilusi iš Vana- 
giškių km., Ušpalių parap., įieš
ko savo dėdžių: ANTANO, JUO
ZO ir NARĘOS MIKULENŲ ir 
JONO PAKALNIO iš Maneičių k.„ 
Sudeikių parap. Prašoma kreiptis, 
ar žinantieji pranešti: Alb. Rep
šys, 21 Thorne St., Worcester 4, 
Mass.

Jieškomas JONAS ŠLEPERIS. 
Yra labai svarbus reikalas. Atsi
liepti adresu: Juozas Tarosas, 944 
W. 35th Place, Chicago 9, III. Tel. 
YArds 7-8761.

Jieškomas JONAS GALBUO- 
GIS, sūnus Kazimiero, gyv. Skirs
nemunėje, Raseinių apskr. Yra 
žinių iš Lietuvos. Atsiliepti — J. 
Radavičius, 14025 ,Cherrylawn, 
Detroit 38, Michigan.

Mums taip brangiai
A. t A.

ONAI ČARNECKIENEI mirus, 
jos vyrufi Stasiui Čameckui ir šeimai reiškia 
gilių užuojautą ir kartu liūdi

Malčiausku šeima

nio dalyviai visi džiugiai kalbė
jo, jog Lietuvių Bendruomenėje 
labai gražiai sutelpa visų poli
tinių įsitikinimų žmonės, atėję 
lietuviškojo darbo dirbti, kuris 
visiems lietuviams yra vienodai 
brangus ir svarbus. J. Žilvytis

Toronto, Ont.
Lietuviško vaikų darželio eglutė

Jau šeštus metus Toronte vei
kia lietuviškas vaikų darželis. 
Pirmiau jį vedė ir tvarkė sese
lės kotrynietės, o dabar jis yra 
vadovaujamas Nekalto Prasidė
jimo seselių.

Nekalto Prasidėjimo seserys 
darželio vadovavimą perėmė 
1955 m. Nuo tada darbščiosios ir 
energingos seselės savame dar
želyje auklėja lietuviukus ir lie
tuvaites grynai lietuviškoje dva
sioje.

Be viso to, Švč. Mergelės Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo sese
rys, talkininkaujant darželio rė
mėjams, kasmet ruošia po pen
ketą gana turiningų pobūvių

gos, kad seimas geriausiai pasi- priešmokyklinio amžiaus vai- 
sektų. Atstovavimo klausimas kams. Pobūviuose ne tik vaiku- 
paliktas išspręsti Tarybai. čia.i, bet ir jų tėveliai turi puikią

Pirmininkas plačiau pasisakė progą praleisti sekmadienių po- 
ir kvietė pasisakyti artėjančių pietes’
LB Tarybos rinkimų klausimu. Vienas tokių seselių rengtų pa
JAV LB Tarybos rinkimai įvyks 
1958 m. balandžio 27 d. Pirmieji 
Tarybos rinkimai buvo įvykdyti 
balsuojant už asmenis, bet ne už 
sąrašus. Balsuojant už pasirink- 

— Parapijos mokyklos paren-itus asmenis’ išjungiamas iš Lie-
gimas įvyko So. Boston High 
School salėje š. m. gruodžio 15 
d. Buvo lietuvių kalba vaidini
mas “Sidabro ragelis”, kuriame 
vaizduojamas Kristaus gimimo 
metas. Vaidinimo metu gražiais 
drabužiais pasipuošę mokyklos 
mokiniai atskirais skyriais šoko 
ir dainavo. Publikos buvo pilnu
tėlė salė.

— So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugi ja gruodžio 19 d. iš
rinko naują valdybą 1958 me
tams. Pirmininku išrinktas inž. 
Al. Chaplik, vicepirm. — Alb. 
Neviera, protok. sekr. J. Lekys, 
fin. sekr. — Ad. Druzdis, ka- 
sin. — J. Arlauskas, maršal
ka — K. Juška, direktoriais — 
adv. J. Grigalius, dr. A. L. Ka- 
pochy, St. Griganavičius, Ad. Na 
maksy, F. Zaleckas, Br. Kont- 
rim ir Anthony Durnas. Kontro
lės komisija — John Roman, dr. 
Antanėlis ir St. Jakutis. Rinki
mai vyko gyvai, viso dalyvavo 
apie 600 balsuotojų.

— Dr.'G. Bvlaitis, specializa
vęsis Lahey klinikoje, prieš Ka
lėdas grįžo į Chicagą, kur gyve
na jo šeima.

— Dr. Juozas Girnius, Lietu
viškosios Enciklopedijos redak
torius, prieš Kalėdas persikėlė 
gyventi į savo namus. Dabarti
nis jo adresas yra 27 Juliette St., 
Dorchester, Mass. Telef. CO- 5- 
6692.

Platinkite “Dranga

tuvių Bendruomenės politinių 
grupių dominavimas Lietuvių 
Bendruomenės veikloje. Bend
ruomenė nesikiša į jos narių sro
vinius įsitikinimus, bet laukia, 
kad Bendruomenėje visi sutilp
tų ir į ją ateitų ne kaip srovių 
delegatai, bet kaip Bendruome
nės darbininkai. Paskutiniuoju 
laiku, rinkimams artėjant, pasi
girdo ir kitokių balsų. New 
Yorke socialdemokratai pasisa
kė už proporcinę rinkimų siste
mą. Pirmininkas kvietė pasisa
kyti, duoti naujų minčių, kad 
centro valdyba galėtų jomis va
dovautis. Diskusijose dalyvavo 
visa eilė kalbėtojų. Visi reiškė 
vieną tvirtą įsitikinimą, jog Lie
tuvių Bendruomenė turi žengti 
savu keliu. Bendruomenė atėjo 
į gyvenimą ne politikuoti, bet ki
to darbo dirbti. Bendruomenėje 
yra visiškas sutarimas ir gražus 
vieningumas. Rinkimai turi bū
ti pravesti pirmųjų rinkimų pa
vyzdžiu, taigi balsuojant už pa
sirinktus asmenis. Svečias iš I- 
talijos kun. dr. Vaišnora pareiš
kė, jog Bendruomenė yra vienin
ga ten, kur balsuojama už asme
nis, o suskilusi ten, kur susidaro 
politiniai blokai. Chicagos Bend 
ruomenės veikėjai vieningai pa
sisakė už asmeninę rinkimų tvar 
ką. Į politinių grupių priekaištus 
nereikia kreipti dėmesio.

Savo pranešimo pabaigoje Lie 
tuvių Bendruomenės pirminin
kas dėkojo lietuvių spaudai, ku
ri Lietuvių Bendruomenės reika
lams rodo didelį palankumą. Pa

rengimų įvyko gruodžio 22 d. 3 
vai. p. p. Prisikėlimo parapijos 
salėje. Tai buvo vaikų darželio 
kalėdinė eglutė.

Reikia pasakyti, kad eglutės 
parengimas buvo labai puošnus 
ir gražus. Sceną puošė trys ža
vingai papuoštos eglutės, o prog 
gramos dalyviai — vaikučiai — 
taip pat buvo itin gražiai pasi
puošę ir gerai pasiruošę atlieka- 
majai programai.

Programoje stebėjome ir klau 
Sėmės angelų choro giesmių prie 
Betliejaus Prakartėlės, matėme 
šv. Mikalojaus atsilankymą ir 
džiaugėmės juo — net mes, tė
veliai, — kartu su vaikučiais. 
Scenoje taip pat itini puikiai pa
sirodė mažosios baleto šokėjos, 
paruoštos p-lėg Dutko baleto stu 
dijos.

Norisi pasakyti, kad visi pro
gramos dalyviai — mažieji ar
tistai — pasirodė gana gerai, ta
čiau ypatingai gerai pasirodė ma 
žoji dainininkė angelų chore — 
Sigutė Virkutytė.

Dar itin įdomug charakteris 
ir visų akis patraukęs artistas 
buvo šventasis vvskunag Mika
lojus. Žinoma, mažiesiems, o 
kartu ir didiesiems buvo pada
ryta staigmena kai vietoj rau
donais rūbais apv’lkto Kalėdų se 
nelio pasirodė jo no^’^as beei
nąs formaliai ir »raž:ai aprennr- 
tas vysk. Mika’nms. Tai tikrai 
buvo impozantiška ir ori vvsku- 
piška figūra — Plikas rražiais 
vyskupiškais drabužiais pasiren
gęs. ilga ir žila barzda, mitra ant 
galvos ir lazda rankoj, — vys
kupas Kalėdų senelio rolėje. Bu
vo gražu ir didinga.

Kas suvaidino vyskupą Mika
lojų — nepatyriau.

Po programos visi vaikučiai

Jiešfomas LIUDAS TAROZA, 
kilęs iš Ž. Naumiesčio v., Šeputai- 
čių k. Jieško žmona ir sesuo iš 
Vilniaus. Atsiliepti adresu: Ona 
Užgalytė,

3475 So. Archer Avė., 
Chicago 8, III.

t
A. A.

JONAS BARCIS
Gyveno 921 W. 33rd Place
Mirė gruodžio 26 d., 1957,

11:30 vai. ryto, sulaukęs senat
vės. Gimė Lietuvoje; kilo iš 
Raseinių apskr., Kvėdarnos pa
rapijos.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Agota (Šimkutė), pagal 
pirmą, vyrą Anzulicnė), 4 duk
terys: Seselė M. Angelą, pran- 
ciškietė, Bertha O’Brien, žentas 
Tom, Sophie Zebas, žentas Jo
nas ir Estelle Bratsos, žentas 
Teodoras, posūnis Pranas An- 
zulas, marti Ruth, podukra 
Christine Mazetis, žentas Juo
zapas, 5 anūkai: Kathy ir Bo- 
nita Bratsos, Janice ir Juoza
pas Mazetis ir Robyn Anzulas, 
kiti giminės, draugai ir pažįsta
mi.

Priklausė šv. Vardo Dr-jai.
Kūnas pašarvotus Jurgio P. 

Rudmino koplyčioje, 3319 So. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
gruodžio 30 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, dukterys, 
posūnis, iMNlukra, žentai, mar
čios ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Jurgis 
F. Rudminas. Tel. YArds 7- 
11 38.

JONAS BALTUŠKA
Gyveno 7622 S. Dante Avė.

Mirė gruodžio 26 d., 1957,
11:45 vai. ryto, sulaukęs senat
vės. Gimė Lietuvoje; kilo iš 
Mariampolės apskr. ir parap., 
Trakiškių kaimo.

Amerikoje išgyveno 58 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Veronika (Abralčlfltė), 
sūnus VVilliam, marti Irene, 
duktė Ann C h e p u 1, žentas 
Adolph, 4 anūkai; VVilliam ir 
Kenneth Baltuška, Kichard Ir 
Barbara Chepul, giminės Ab- 
ratčių, Clckevlčtų, Bartuškų ir 
Itemereckų šeimos, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami. Ve
lionis buvo tėvas a. a. pvt. Al- 
bln Baltuškos, kuris žuvo II-me 
Pasauliniame kare.

Priklausė šv. Izidoriaus draug. 
Ir Liet. Susivienijimo PrOvalHO 
Apygardos Klubui.

Kūnas pašarvotas Lawrence 
Walkowlak koplyčioje, 8747 8. 
Commerrtal Avė.

laiidotuvėH įvyks pirmad. 
gruod. 30 d.. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. 
Juozapo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies stelą. Po pa
maldų bus nulydėtas j Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, sūnus, duk
tė, marti, žentAM ir anūkai.

laidotuvių direktorius L. Bu
kauskas. Tel. Commodore 4-2228

Mūsų mielą
ZITĄ ČARNECKAITĘ, jos tėvelį bei brolį, 

mirus jos brangiai motinėlei

A. f A.

ONAI ČARNECKIENEI,
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Tautinių šokių Grupė “Grandis”

I Brangiam tėveliui mirus, mielų bendra
darbį,

IGNĄ ANUZĮ,
nuoširdžiai užjaučiame.

A. D. Dolauskai, A. J. Augūnas,
V. O. Braziai, J. A. Gvildžiai,
A. Rimša,, A. D. Velavičiai, A. E. Zaikauskai

Mieliems prieteliams 
ČESLOVUI ir IGNUI ANUŽIAMS

ir jų šeimoms, brangaus tėvelio netekus, 
reiškiame giliausių užuojautų.

Rukštelių ir Balių šeimos

Mirus mūsŲ brangiam asmeniui
A. + A.

ONAI ČARNECKIENEI, 
nuoširdžiai užjaučiame jos likusių šeimų ir 
kartu liūdime su jais.

Dr. Jurgilo šeima

Didelio liūdesio valandoje, mūšy mylimai 
A. t A.

ONAI ČARNECKIENEI mirus, 
jos vyrui Stasiui Čameckui ir šeimai reiškia
me giliausių užuojautų ir kartu liūdime.

Aleknų šeima

MYKOLAS PANAVAS
Jau praėjo du liūdni ir ilgi metai, kai mūsų mylimas mus 

paliko ir lengvai užmigo amžinuoju miegu sausio 1 d., 1956 
m. Atminimui už jo sielą užprašėme Šv. Mišias sausio 2 dieną 
Svenč. P. M. Gimimo bažnyčioje (Marąuette Parke) 8 vai. 
ryto. Po Šv. Mišių kviečiame gimines ir pažįstamus atsilan
kyti j namus pusryčiams — 9428 S. Hiarding Avė.

Amžiną atilsi suteik jam. Viešpatie!
Nuliūdę: Žmona Marle, dukterys, žentai ir anūkas.
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X Alumnų įmokėtas, kurį, 
rengia Chieagos Akademinis 
Alumnų klubas, įvyks sausio 18 } 
d. “Sabre Room” patalpose (95 
Street netoli Willow Springs) 
labai puošnioje, naujai išdeko- 
ruotoje salėje, šio pirmojo, šei
myniško Chieagos visų alumnų 
vakaro-banketo rengimas buvo 

X Cicero lietuvių tautinių šo- vįenbalsiai priimtas paskutinia-
kių grupė žilvitis, vadovaujama 
Br. Jameikienės, yra jauniausia 
grupė Chieagos apylinkėje, ta
čiau savo gražiais šokiais jau 
pasirodė ir televizijos programo
je. Šios grupės šokėjai šį vaka
rą pašoks tautinių šokių jaunimo 
vakaro meninėje programoje. Be 
jau anksčiau minėtų jaunųjų pro 
gramos dalyvių dar dainuos vie
na gabi, jauna dainininkė. Visi, 
norintieji pamatyti ir išgirsti jau 
nuosius menininkus įdomioj pro
gramoj prašomi šį vakarą 7:30 
vai. atvykti į Jaunimo centrą, 
5600 So. Claremont Avė., pa
matyti ir padrąsinti jaunuolius,

me klubo susirinkime š. m. 
gruodžio 15 d. Šiuo parengimu 
klubo valdyba stengiasi bent 
kartą į metus sudaryti sąlygas 
visiems alumnams susitikti 
puošnioje vietoje, jaukioje at
mosferoje ir smagiai pasilinks
minti kartu su artimaisiais sve
čiais, nesiekiant jokio finansinio 
pelno. Vakaro metu bus vaka
rienė, gėrimai, linksmo pobū
džio programa, dainos ir šokiai 
prie geros muzikos.

Šiam pirmajam didesniam 
Chieagos Alumnų klubo paren- 
kimui vadovauja energinga klu-!

K A LEDOS GELEŽYJE

Ward Garnett, 13 m. berniukas, skaito Kalėdų sveikinimus 
geležiniuose plaučiuose, New Yorke. Jis paliestas polio ligos 
prieš 6 metus. (INS)

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE vo jų atstovas p. Olechnavičius.

— Vyt. Valaičio, Ohio uni
versitete studijuojančio žurna
listiką ir fotografiją lietuvio 
studento, straipsnį ir keletą 
nuotraukų įsidėjo The Columbus 
Dispatch dienraščio gruodžio 
8 d. sekmadienio priedas. Vyt. 
Valaitis nuotraukomis pailiust-

į vaikučiams, lankantiems vargo 
mokyklas.

, 1957 m. gruodžio 10 d. Muen-
ehene įvyko Balfo Patarėjų ko
legijos, kurią sudaro Balfo di-

.. .... . . ! rektorė Gražina M. Grinienė,čiavo, minėdami praeiti, nar-Į. , T . .. ......... , , . kun. dr. J. Aviža, V. Augustai-pliodami šių dienų klausimus ir

Susėdę prie užkandomis apkrau
to stalo, susirinkusieji šneku-

atnaujindami pažinti. Dalyvių 
tarpe buvo žmonių ne tik iš 
Prestono, bet ir iš Boltono, 
Beacup, Manchesterio ir k. Šei- 

pasakius atidaromą

tienė ir K. Oleka, posėdis, ku
riame buvo apsvarstyta: Balfo 
centro valdybos skirtų kalėdi
nei eglutei pinigų paskirstymas 
atskiroms apylinkėms ir pa

modamas rašo per ketvertą šio į § m gruodžio mėn.
ivrn.lo puslapių apie 3 vengrus1 “bl>; vlsl kas bus toliau, j. Am(.rjk(>s
studentus, dalyvavusius Veng- Pakviestas, į susirinkusius pra-

bilo kun. J. Kuzmickis. Jis pa
sidžiaugė šios kolonijos nedide-

siuntos.
išsiųstos gėrybių

kurie neleidžia veltui laiko, o jį 
sunaudoja Kūrėjo jiem duotų ta- bo valdyba, kuriai ši kartą tal- 
lentų puoselėjimui. Įėjimo auka kininkauti pakviesti inž. St. 
visiems — tik vienas doleris.

CHICAGOS ŽINIOS

X Dr. Jonas G. Byla-Bylai- 
tis, neurologas ir neurochirur- 
gas, nuo sausio 1 d. atidaro

Kungys, Br. Juodelis 
Gintas Vėžys.

Smulkesnes informacijas apie 
šį Alumnų Banketą gauti ir pa-

ir įnz.
Vadovaus atominiams 

tyrimams
Dr. Herbert L. Andersen,

Daug kalėdinių laiškų
Chieagos paštas nuo gruodžio 

mėn. 1 d. iki gruodžio 23 d. įtei
kė adresatams 262,213,416 laiš-savo kabinetą 104 S. Michigan kvietimus įsigyti galima pas augštos įtampos atomų skaldy 

avė. Dr. J. Byla yra atlikęs į klubo sekretorę Lakštuonę Bet-įmU specialistas, paskirtas Chi- kų ir pirmos klasės siuntinių 
stažą pas geriausią smegenų į kauskaitę, 1405 S. Central avė., cagos universiteto Atominių Nors skaičius didelis, bet vis-
specialistą Bostone dr. Poppen, j cicero 50, III. Telef. TO 3-5555. 
kurio pacientų mirtingumas
mažiausias pasauly. Dr. J. By- X Naujų Metų baliuje, kurį 
la yra vienas pirmųjų lietuvių ruošia Liet. Tautinis sambūris 
šios srities specialistų. Malonu,1 Chicagoje Mid-West viešbutyje,

Tyrimų Fermi instituto direk- dėlto šiemet jų buvo 2.03% 
toriumi. Tas jaunas, 43 m. am-j mažiau, kaip pernai metais tuo 
žiaus mokslininkas skiriamas pačiu laiku. Ir siuntinių buvo 
viet on dr. Samuel Allison, ku- į įteikta mažiau: šiemet jų buvo 
ris iš pareigų pasitraukia, no- 586,778 maišai; sumažėjimas

kad lietuvis pasiekė tokių augš- 
tų kvalifikacijų. Dr. J. Byla 
yra atlikęs jau nemaža sudėtin
gų galvos operacijų ir užsire-

šiais metais bus labai įvairus 
bufetas ir baras su augštos ko-
kybės gėrimais.

a | Baliaus rengimo komisija, 
kuriai vadovauja inž. V. Mažei
ka, stengiasi balių padaryti la- 

X Dr. A. Darnusis, dr, J. bai malonų ir linksmą visiems 
Meškauskas, dr. J. Kižys, dr. į svečiams.
P. Celiešius, kun. J. Kidykas,
kun. V. Bagdanavičius, stud. X Liet. Bendruomenės Cice- 
Vyt. Valaitis, J. Šoliūnas ir A. į ro apylinkės valdybos kadenci- 
Viliušis skaito paskaitas stu-Į ja baigiasi. Sausio mėn. 5 d. 4 
dentų at-kų Vakarų apygardos v. p. p. šv. Antano parapijos 
žiemos studijinėje stovykloje, Į salėje įvyksta metinis susirinki- 
kuri įvyksta tėvų saleziečių so- mas patikrinti, kas senosios 
dyboje Crown Point, Ind., nuo valdybos buvo padaryta, išrink- 
gruodžio 26 ligi gruodžio 31 i ti naują 1958 m. valdybą ir nū
dienos. statyti jai veikimo gaires. Val

dybos rinkimams pravesti yra

komendavęs
specialistas.

kaip šios srities

rėdamas pasišvęsti mažos ener
gijos atominių dalelių studi
joms. Abudu tie mokslininkai 
daug nusipelnė sudarant pirmą 
atominės reakcijos grandį ir iš
randant atominę bombą. Nau
jasis direktorius yra gimęs New 
Yorke 1914 m.; Columbia uni
versitete 1940 m. gavo filosofi
jos mokslų daktaro laipsnį. Jis 
drauge su prof. Fermi pradėjo 
darbą vykdant pirmuosius ato
mų skaldymo bandymus.

1.04%. Iš Chieagos miesto į ki
tas vietas siuntinių per tą laiką 
išsiųsta 4,294,234 maišai, taigi 
net 10.47% daugiau, kaip per
nai metais tuo pačiu laiku.

Peršovė automobilių vagį
Sunkiai policijos šūviu sužeis

tas ligoninėje guli Auroros ber
niukas Jimmie Lampson, 12 m. 
amžiaus. Jis buvo peršautas US 
66 kelyje ties Lexington. Jis

X Kun. Saulius Laurinaitis
atvyko kelioms dienoms į Chi-

sudaryta nominacijos komisija

rijos sukilime, o šiuo metu stu
dijuojančius Ohio universitete.
V. Valaitis
žurnalistiką ir fotografiją studi-...
Juojanėių studentų, kurio dar- ryslus 9U k“"”5nii»i« ™tų lie- 
bai pateko į didžiąją spaudą.

AUSTRALIJOJE
yra p, r mas is 40Vaičiaus lietuvių veikla, su- _ totraJai

siklausymu ir noru palaikyti . , . .... ... .. .J Adelaidėje gruodžio 14 d. pa
statė Moljero veikalą “Mokykla 
žmonoms”. Tai režisieriaus J. 
Gučiaus vadovaujamo kolektyvo 
studijinio darbo lyg ir baigia
mieji egzaminai. Lietuviai te
atralai savo studijiniam pasi
ruošimui paaukojo daug darbo 
valandų. Skaitoma, kad kiek
vienas kolektyvo narys tam

— Clcvelando Jaunimo Sto
vyklos Globos komitetas, norė
damas visiems priminti, kad 
ALRKF stovykla yra mūsų lie
tuviškojo jaunimo židinys, Ka
lėdų švenčių proga pasigamino 
nepaprastai gražius ir prasmin
gus sveikinimo atvirukus. Atvi
rukai yra tikros fotografijos, 
kurių centre minėtos stovyklos 
vaizdas apsuptas nuotaikinga 
kalėdiška dekoracija. šiuos 
sveikinimo atvirukus projekta
vo ir pagamino Alf. Karklius.

— The Hammond Times, III.,

tuviais. Kvietė ir toliau burtis 
į savo -organizaciją, neapleisti 
savų pamaldų, laikas nuo laiko 
susirinkti draugėn ir atsigai
vinti lietuviškoje aplinkoje. Po 
to Prestono lietuvius sveikino 
kapelionas kun. V. Kamaitis.
Padėkojęs visiems už gausų a t-
silankym, bažnyčioje ir pagyru tlkslul m(.tus atidav5 vįdu. 
už religijos praktikavimą, pri- Uniskai net 600 darbo ya.
minė, kad tik palaikydami savo 
tautos papročius ir laikydamiesi

landų. Dažnai kolektyvo narys, 
atsisakydamas pelningų viršva-

kartu perkęsime visus vargus landž)ų darbovietėjei per Us 
ir sunkumus, kurie mus palydi 
svetimame krašte.

Pradėjo skambėti lietuviškos 
dainos, dar labiau atsivėrė bur-

gruodžio 19 d. laidoje duoda n°s nuoširdžioms kalboms, nes 
platesnį aprašymą apie vaidini- j visi pasijuto esą tos pačios tau- 
mą “For I Have Loved Stran- tos vaikai, kuriuos jungia vie- 
gers”, kurio veiksmas vyksta n°di rūpesčiai.
Europoj, išvietintų asmenų sto
vyklose. Veikalo autorius Mur-| VOKIETIJOJ
ray. Veikalas yra pacifistiškas
Veikale kalbama, kad pabėgė
liai nėra kriminalistai, bet žmo
nės išbėgę laisvėn nuo prie
spaudos.

— Dr. A. Vasys, prof. S. Su
žiedėlis, dr. V. Vygantas, L. 
Dambriūnas, V. Volertas, R. 
Kontrimas skaito paskaitas 

apygardos žiemos 
stovykloje, kuri

su kitu 14 m. amžiaus berniu-: g^g Rytų
„ .............................. ,*» n"rčjo vo«tu llutomoblliu studijinėj, ___
Pagerbė mokslininką ; pabėgti nuo policijos, kuri buvo įvyksta Universit o( Pe 

Chieagos universiteto bioche- užblokavusi kelią senu treileriu
mijos profesorius dr. Paul Ta
lalay, 34 m. amžiaus, paskelb
tas laimėtoju 1957 m. Theobold 
Smith premijos už atradimą ir 
išskyrimą vadinamų enzimų,

cagą aplankyti gyvenantį tėvą “p^uoTe^ės ! kUr‘°3k tVa,rk° aU"aUd°J'mą
J. M. Laurinaiti irta P-ga “ dr. K S™og ’ L“:

lankėsi daugelyje lietuviškų s enzimos yra cnemines meuzia
įstaigų. Kun. Saulius dirba Co- Kiekvienas Bendruomenės na- &os- Dr- Talalay gavo bronzos

medalį, $1,000 pinigais ir apmo
kėtas kelionės išlaidas į moks
linę konferenciją. Jo atrastos

lumbus, Ohio, Corpus Christi i rys turi teisę nominacijos komi- 
parapijoj, kuri yra viena iš di- sijos nariams pasiūlyti iki 1958 
desnįų tame mieste. Kun. S. m- sausio mėn. 5 d. 4 v. p. p.
Laurinaitis yra įšventinus i ku-, kandidatus į naują apylinkės | ««*"><» Padeda nustatyti diag- 
nigua prieš 10 m. Austrijoj, valdybą. nokę sergančių vėžiu bei stud-

juoti kitus kūno sutrikimus, 
X Sknlnt. A. Kašubu daro turinčius ryšių su metabolizmu 

pakeitimu į muskulus 
ir energiją).

Namai neturintiems 
draugų

Ateinančiais metais bus šven- 
X Marija Lemešytė ir Vyt. j čiama 100 metų sukaktis kaip 

vietais klausimu. Konsulas pa- Juodka skaito K. Bradūno po- j Chicagoje veikia namai neturin- 
brėžė, kad koegzistencija su bol-1eziją Pelkių žiburėlio valandė- tiems draugų, pavadinti: Chica-

taigi, jau tremtyje. Jo tėvas J.
M. Laurinaitis yra žinomas kai- X Sku,PL A Kašubą ,laro 
bininkas, vienas iš Lietuvių šv- Kazimiero stovylą naujajam (maisto 
Kalbos vadovo autorių. šv' Kryžiaus bažnyčios (Chica

goje) altoriui, kuris bus pasta-'
X Dr. P. Daužvardis, Lietu- tytas šv. Kazimiero 500 metų 

vos konsulas, parašė laišką jubilėjaus proga
Chieagos dienraščiui Chicago 
Tribūne koegzistencijos su so

ševikais neįmanoma, nes bolše- lės metu gruodžio 29 d.
vikai jokių sutarčių nesilaiko ir_____________________
jas yra sulauię ir su Lietuva.
Laiškas išspausdintas gruodžio 
22 d. laidoje.

X Romanus, atsiųstus Drau
go romano konkursui, komisija 
uoliai skaito ir sausio mėn. ga
le padarys sprendimą. Romano 
konkurso laimėtojui premija 
bus įteikta vasario 8 d. Sakalų 
salėje. Programą atliks sol. V.
Vcrikaičio kvartetas iš Toron
to.

X Viktoras Šilėnus iš Ber- 
wyn, III., įstojo nariu Lietuviš
kos Knygos kluban ir paėmė 
Beletristikos antologiją. Šis ver
tingas rinkinys jam atsiėjo tik 
4 dol. 67 centus, šiaip jis būtų 
kainavęs 7 dolerius.

X “Miško gyventojų nuoty
kiai” vaidinimas statomas 4 d. 
sausio 6:30 vai. vak. Cicero 
Šv. Antano parapijos salėje.

X U. Krikščiukaičiui yra 
Drauge laiškas, iš Lietuvos,
Gujtoiūų paštu, Panevėžio apr.

PIRMOJI

Juoda panele Ruth Taylor iš 
New Yorko yra pirma negrė lėk
tuvų patarnautoja. Ją pasamdė 
Mohawk oro linija. (INS)

go Home for the Friendless ir 
esą 1438 E. 57 gatvėje. Čia dir
ba pasišventusios moterys, ku
rios ima globoti atgabentus 
vaikus, kada tėvai suserga ar 
atsitinka kokia kita nelaimė, kai 
vaikai pasilieka be globos, pvz. 
tėvams patekus į kalėjimą. Jei
gu globos reikalingi yra netur
tingieji, jie priimami nemoka
mai. Vaikus globojančios mote
rys yra pačios savus vaikus iš
auginusios ir pripratusius prie 
mažųjų globojimo.

Stiprina fizikos studijas
Kaskart stipriau reiškiasi no

ras sustiprinti fizikos studijas 
JAV mokyklose. Viena iš pir- 

' >nųjų yra Maine Township 
Augšt. mokykla, kur įvedamas 
fizikos tyrimų seminaras gabes
niems, daugiau siekiantiems stu
dentams.

Atpiginta 4,000 dalykų
Naujai išleistame Montgome- 

ry VVard viduržiemio kataloge 
numuštos kainos beveik 15% 
net apie 4,000 įvairių rūšių pre-Skclbkitės “Drauge

— ---------------------------.. uių. Katalogai) turi 268 puri.

studijas nustojęs apie 400 sva
rų. Toks pasiaukojimas lietuvių 
kultūriniam darbui yra tikrai 
pažymėtinas ir pagarbos ver
tas.

vania berniukų stovyklavietėj, 
Pennsylvania valstybėje.

— Kun. Teofiliaus Palukaičio
naujas adresas yra: St. John’s 
Church, 851 Levvelling Blvd., 
San Lorenzo, Calif.

DIDŽ. BRITANIJOJE
— Prestono lietuvių šventė. 

Didž. Britanijos lietuviai gyve
na išsiklaidę įvairiuose miestuo
se — vienur po daugiau, kitur 
po mažiau. Didesnėse kolonijo
se gyvendami, jie lengviau ką 
nors didesnio padaro, rengda
mi minėjimus, vakarus, susirin
kimus. Blogiau yra su smulkes
nėmis kolonijomis, kur trūks
ta gerų vadų, energingų veikė
jų ir net sąlygų. Tačiau ir ma
žesnėmis kolonijomis gyvenda
mi, lietuviai nea panūsta, o lai
kas nuo laiko kartu susirenka 
ir įvairiau laiką praleidžia.

Šiemet mažutės lietuvių ko
lonijos Prestone nariai minėjo 

Sausio 4 d. Chicagoje atida- dvejopą sukaktį: dešimt metų

Berniukas bandė policijos už
tvarą apvažiavęs lėkti tolyn, ta
čiau buvo peršautas, o jo sėb
ras taipgi sugautas, nors ban
dė pabėgti.

Užmušė draugą, su kuriuo 
gėrė

Iškelta byla James Milner, 17 
m. amžiaus marinui, kuris smū
giais į galvą užmušė savo drau
gą Ronald Kurtis, taipgi 17 m. 
amžiaus, su kuriuo Kūčiose gir
tuokliavo. Pirma buvo manoma, 
kad pasigėręs Kurtis mirė dėl 
širdies atakos.

Nubaudė merginas
Illinois Jaunimo komisijos ap- 

saugon teismas atidavė vieną 
iš keturių merginų, kurios 
gruodžio 5 d. buvo užpuolusios 
devynetą moterų. Dviejų kitų 
bylos dar tęsiasi, o ketvirtoji 
nusiųsta pas gimines ir laikoma 
policijos priežiūroje.

Automobilių paroda

romą automobilių paroda. Ji 
vyks International' Amphi- 
theatre patalpose. Jau dabar 
parinktas būrys gražuolių prak
tikuojasi, kaip tuos naujus au
tomobilių modelius publikai pri
statyti.

Teismas išeikvotojams
Nusistatyta iškelti bylas bu

vusiems Cook apskrities iždinin
ko Herbert Paschen padėjėjams 
John W. F. Smith, 67 m., ir 
Milton Baer, 60 m. Jie rasti 
kalti iždo išeikvojimuose, kurių 
susekta net apie tris milionus 
dolerių.

Suvažinėjo dažytoją
Francis Stendebach, 68 m. 

amžiaus dažytojas ir dekoruo
tojas, buvo rastas negyvas ke- j vietos kapelionas kun. V. Ka
lyje prie Elmhursto. Mašinos maitis, džiaugdamasis, kad ne
vairuotojo, kuris jį suvažinėjo, mažas skaičius dalyvių priėmė 
nerasta. Šiais metais Chicago-, Švč. Sakramentą, 
je susisiekimo nelaimėse jau žu- Po pamaldų visi šventės da- 
vo 297 žmonės ir buvo sužeis-i lyviai susirinko viengungių na
tų 32,120. Imuose, kur gražiai šeimininką*

kaip yra šiame mieste įsikūrę ir 
trejus kaip yra susiorganizavę 
DBLS skyriun. Ta proga jie nu
tarė surengti didesnę šventę ir, 
kiek sąlygos leidžia, pasižmonė
ti.

Gruodžio 8 d. Prestono lietu
vių būrelis — apie pora desėt- 
kų — susirinko jaukioje Tėvų 
Jėzuitų šv. Ignoto bažnyčioje, 
kur ta proga specialias pamal
das laikė svečias kun. J. Kuz
mickis. Savo apžvalginiame pa
moksle peržvelgęs D. Britani
jos lietuvių gyvenimą su pa
siektais laimėjimais ir kai ku
riomis ydomis, ragino niekad 
nesilpti dvasioje, bet palaikyti 
vienas kitą ir dalintis gyvenimo 
našta. Pamaldose dalyvavo ir

— Balfo veikla. 1957 m. 
gruodžio 4 d. Ženevoje įvyko 
Vakarų Europoje veikiančių šal
pos organizacijų, ypatingai be
sirūpinančių pabėgėlių proble
momis, konferencija, kurioje 
dalyvavo ir Jungtinių Tautų 
Augštasis komisaras dr. Lindt. 
Balfą atstovavo Europos direk
torė Gražina M. Grinienė.

Šiais metais, kaip ir anksčiau. 
Balfo centro vadovybė likusių
jų Vokietijoje lietuvių vaikučių 
kalėdinei eglutei paskyrė 3,500 
DM, kurių 500 DM buvo skirti

. .................................................... i
KAM SENATVE JAU ATĖJO, 
PENSIJŲ KNYGELE PADĖJO!

Neseniai išleistoje knygelėje — 
PENSIJOS IR PAŠALPOS — at
spausdintas Socialinės apdraudos 
(Sočiai Security) įstatymas su 
naujausiais papildymais: 1) mo
terims pensijos mokėjimas nuo 
62 metų amžiaus, 2) nedarbin
giems asmenims pensijos mokėji
mas nuo 50 metų amžiaus. Be to 
čia telpa Nelaimingų atsitikimų 
įstatymas su nurodymais kokias 
pašalpas gali gauti susižeidęs. as
muo. Knygelės kaina .80 centu

Pinigus su užsakymais siųsti: 
“D R A U G A S”

4545 W. 63 St., .Chicago 29, III. 
Illllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllll*

KAS KĄ IR KUR
— Lietuvių Studentų S-gos ruo

šiamam Naujų Metų sutikimo ba
liui staliukus galima užsiregistruo
ti pas: Rasą Belkauskaiię TO 
3-5555, Jurą Starkutę RE 7-2780, 
ir Viliją Vilipaitę HE 4-7808.

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 
ĮVAIRIOMS PROGOMS

“Drauge” galima gauti NAUJŲ 
GRAŽIŲ LIETUVIŠKŲ ATVIRU
KŲ. Atvirukai yra kelių spalvų ir 
atspausti rankomis šilk skreen bū
du. VARDADIENIO, GIMTADIE
NIO, PADĖKOS, UŽUOJAUTOS, 
VESTUVIŲ, SVEIKINIMAI MO
TINOS DIENOJE, VESTUVIŲ SU
KAKTUVIŲ SVEIKINIMAI ir PA
DĖKA UŽ UŽUOJAUTĄ. 10 AT
VIRUKŲ SU VOKAIS $1.00.

Užsakymus su pinigais siuskite

“D R A U G A S”
4545 West 63rd Street, 

Chicago 29. m. 
Platintojams duodama nuolaida

NAUJAUSIOS KNYGOS, 
GAUNAMOS DRAUGE:

MIŠKAIS ATEINA RUDUO, 
romanas iš lietuviško kaimo 
buities, Marius Katiliškis,
1957 m. Viršeli piešė R. Vie
sulas, 514 pusi. celuliodo 
lanku ...................................... $5.00

KARALIAI IR ŠVENTIEJI, 
eilės, Elena Tumienė, Los 
Angeles, 1957 m. Viršelį ir 
vinjetes piešė Ada Korsa
kaitė, 80 pusi..........................$2.50

AUGŠTYN ŠIRDIS, kun. dr. 
Juozas Prunskis, 1957 m.,
260 pusi. Religiniai pasis-> 
kaitymai su daugybe pa
vyzdžių ................................. $2.00

RUGSĖJO ŽVAIGŽDES, lyri
ka, Gražina Tulauskaitė,

1957 m., 62 pusk, kietais 
viršeliais ............................ $2.00

LIETUVIŠKASIS KREPŠINIS, 
Lietuvos pergalėms krepši- 
nyje prisiminti, redagavo 
Edvardas Šulaitis, Chicago,
1957 m., iliustruotas leidi
nys, 56 pusi............................$1,00

DRAMBLIO KOJOS, Petras 
Babickas, eilėraščiai. Iliu
stravo Vladas Vijeikis. 1957 
m„ 118 pusi........................... $2.00

MIELI ŽODŽIAI. Stasė Pra- 
puolenvte, Lyrika. Apian
ka dail. Telesforo Valiaus,
1956 m., 84 pusi.................... $2.00

MĖNESIENA, Alovzas Baro
nas. romanas. Viršelį pie
šė dail. Jonas Pilipauskas,
1957 m., 202 pusi...................$2.50

ŽYMIEJI KARO VADAI, Juo
zas Vaičeliūnas, 1957 m.,
214 pusi....................................$3.00

PICTURESQUE LITHUANIA 
— LITUANIA PINTORES- 
CA—GRAŽIOJI LIETUVA, 
Petras Babickas. Meninė 
priežiūra dail. Vlado Vijei- 
kio. Iliustruota daugeliu 
fotografijų ir meniškų re
produkcijų. Tekstas anglų 
ir lietuvių kalbomis. Chica
go, Ilk, 1957 m. Didelio for
mato, 194 pusi....................... $4.00

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas — Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pevvtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50.
Gaunama “Drauge”, 4545 W. 63rd 
St.. Chicago 29. III.

........... ■ -

KAS TIK TURI GERA SKONĮ,
VISKĄ PERKA PAS UEPONĮ!

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 
kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų balčiai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namams ir ofisams 
įrengti.

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FHBNITURE CENTER, INC.
3222-24-26 So Haisted St VIctory 2-4226
Krautuvė atidaryta: Pirmad. ir ketvirtad. 9 9:30 vai. Kitomis 

dienomis 9—6 vak Sekmadieniais 12 -5 vak


