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Angelų giesme ir šėtono
himnas
KAN.

F. KAPOČIUS

Klaikų įspūdį teko išgyventi Lietuvoje 1940 metais,
kada per Kauno radiją prasidėjo pamokos giedoti bolševikų internaeijohalą vieton mūsų tautos himiuy. Visam
mūsų kraite garsintuvai skleidė vylingą komunistinio
internacijonalo pažadą: — Pirmyn, vergai nužemintieji!
Kas buvo nieks — tas bus viskuo!
Kartojosi didysis žalčio melas, užgiedotas pirmie
siems tėvams rojuje, gal tik kiek skirtinga melodija: —
Gana vergauti! Laužykit įsakymą neliesti uždrausto vai
siaus, ir jūs busite lygūs Dievui! Būsite viskas!. ..
Sakoma, jog viena žiauriausių senovės tortūrų buvusi
— vandens lašas, krintąs aukos viršugalviu retai, bet sis
temingai Tuo būdu ilgesnį laiką kankinamas žmogus be
velytų, kad tasai vandens lašas bent vieną kartą virstų
akmeniu ir sutriuškintų jo galvą.
Panašiai jautėmės mes, kai bolševikų himno garsai
imdavo skrosti mūsų ausis. Belaukiant šv. Kalėdų —
lygiai prieš penkiolika metų. . . Pirmutinį kartą isto
rijoje!
+
+
+
0 vicdėlto šėtono himnas nepajėgė nustelbti angelų
giesmės: — Ramybė žemėje gerosios valios žmonėms!
Kai neseniai grįžę iš Rusijos vokiečių belaisviai išvy
do minias išsiilgusių veidų, neišlaikė ir ėmė verkti. Vie
nas jųjų pasakė: — Mes neverkėm dešimtį metų būdami
šiurpulingoj bolševikų nelaisvėj, bet dabar sudrėko mūsų
išdžiūvusios akys. Nes pamatėm, kad dar daug meilės
yra žmonių širdyse.
Tegu pasaulis kuria išmintingiausias socialines teo
rijas, tegu leidžia geriausius įstatymus; tepradeda paga
liau modernioji chemija gaminti duoną iš akmens!. .. Ta
čiau vjsa tai neįstengs išspausti iš belaisvio akies vienos
meilės ašaros! Brangesnės už viso pasaulio mokslą ir
turtus.^

Argentinoje kalbama
apie naują sukilime

Maskva džiūgauja, kad jos
agentams pasisekė Jordane

BUENOS AIRES, gr. 23. —
Vakar stipriai ėia kalbėta, kad
vėl rūgsta sukilimas Aramburu
vyriausybei nuversti, bet prezi
dento išvykimas su vizitu j kitą
miestą lyg sakytų, kad gandams
pagrindo nėra.
Vienas sąmokslas pereitą sa
vaitę buvo atkastas, bet šis buvo
peronistų rengiamas ir neturėjo
tikslo tuojau revoliuciją organi
zuoti, tik jai kelią paruošti, jei
galima, streikais ir sabotažo
veiksmais.

Paragvajuj nepavykęs
rengtas sukilimas
MONTEVIDEO, gr. 23. — Paragvajuje mėgintas sukilimas,
bet čia vakar turėta žinia, kad
prezidentas Stroessner tebelaiko
valdžios vairą.
Sukilimą tvarkęs banko pir
mininkas ir buv. policijos vadas
Mendez su kaikuriais kariniais
vienetais ir policija. Sostinėje jie
esą nugalėti be šūvio. Stroessner
ir Mendez esą politiniai varžovai
toje pačioje Colorado partijoje.
Paragvajuje jau buvo daugiau
kaip 100 revoliucijų, ir tik du
prezidentai išbuvo pareigose ne
tapę absoliučiais diktatoriais.

Irakas visus ginklus
ptrksts D. Britamjejė

Corregio

Marija adomoj a Sunų

Vlikas ir Altas sutarė gyventi
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ir dirbti taip, kaip būta pirmiau
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AMMANAS. gr. 23. — Tik rinkimams pravesti sudaryta Jor
dano vyriausybė nutarė laikinai prie Bagdado pakto nesidėti. Riau
šes sukėlę agentai budi, kad įtempimas neatsiųstų.
Apie 200 demonstrantų dar va- - . .
.
, _
kar
ir atakavo premjero buveine V i e t n a m o V y r i a u s y b e
reikalaudami pažado, kad jo vy
tvarkosi savystoviai
riausybė prie Bagdado pakto ne
prisidės. Premjeras jiems nepa
SA1GONAS, gr. 23. — P. Viet
sirodė, bet žinoma, kad tas rei namo vyriausybė pratęsė porai
kalas bus tvarkomas tik po rin mėnesių lengvatas iš Prancūzijos
kimų, jei laimės tie, kurie remia importuojamoms prekėms, bet
prisidėjimą prie pakto.
įspėjo, kad Prancūzija privilegi
Krizės nuversti du premjerai jų gali nebesitikėti, bet turės var
tvirtina, kad riaušes sukėlė ko žytis su kitomis valstybėmis ly
munistų agentai, o pinigus pa giomis sąlygomis.
rūpino Saudi Arabijos iždas.
Vietnamas veda derybas su
Dauguma demonstrantų nežino Paryžiumi dėl ūkinių, kultūrinių
jo ko jie nori, o kurie sąmonin ir karinių santykių sutvarkymo,
gai tą darbą dirbo, tie tarnavo bet derybos sunkiai vyksta, nes
jyetimai valstybei už svetimus Paryžius negali užmiršti, kad
pinigus)
Vietnamas visai neseniai buvo
Maskvos spauda didžiausiais bebalsė kolonija.
laurų vainikais pagerbia Jorda
Vietnamo'vyriausybė betgi rū
no demonstrantus vakar dienos pinasi prekybinius ryšius užmegz
aidose. Taigi jordanieeiai ne ti ir su kitais kraštais, ypač su
klysta sakydami, kad komunis kaimynais, todėl nustatė naują
tų agentai buvo veiklūs įvykiuo- savo piastros (piniginis viene
tas) kursą, kurį prancūzai rikia
Džiaugsmo neslepia ir Egipto vo taip, kaip jiems buvo naudinspauda bei radijas. Sis pastara-'ga. Piastras dabar nebepiiklausis stačiai kursto jordaniečius so prancūzų franko, bet tiesiai
sukilti ir džiaugiasi tuo, kas jau santykiauja su doleriu ir anglų
pasiekta.
* svaru naujai nustatytu santykiu
Atitinkami Syrijos sJuogsniai { (35 p. už dol., 98 p. ui anglų gvapanasiai veikia. Prie parlamento j rą, 1 p. u i 10 pranc. frankų).
susirinkusiems studentams vte-^-—
«• ••
«-«
nas buv. ministeris pranešė, kad ElcSpediClJOS l e k t U v a ii
Syrija su Egiptu pasirengę duo
ti Jordanui finansinę paramą, nusileido Antarktikoje
kad tik jis neįeitų j Bagdado
AUCKLAND, gr. 23. — Jau
pakto sąjungą.
buvo pranešta, kad kaikurie JAV
ekspedicijos laivai jau pasiekė
Atgauta La Prensa Antarktiką
ir atvežė reikalingas
BUENOS AIRES, gr. 23. — ekspedicijai įkurdinti priemones.
Ant La Prensa laikraščio rūmų
Suradus vietą sunkiesiems lėk
vėl uždegtas „laisvės žibintas", tuvams nusileisti, pirmą kartą
kai laikraščio savininkai atgavo nusileido ir 4 lėktuvai, atskridę
Perono iš jų atimtą laikraštį. be sustojimo iš N. Zelandijos. Ka
Dabar laikraštis yra sustabdy dangi kelio būta 2,400 mylios, tai
tas, bet vėl pradės eiti sausio 2 7 laivai buvo išdėstyti ant lėktu
dieną.
vų kelio, kad galėtų suteikti pa
Leidėjai žada leisti laikraštį galbą nelaimei atsitikus.
laikydamiesi šio šūkio: skelbti Lėktuvai nusileido prie McMurką žino ir sakyti ką mano. Vy do kanalo, kuris yra tarp Ross jū
riausybės atstovas pareiškė, kad ros ir Viktorijos žemes. Dar 4
grąžinant laikraštį norėta pa lėktuvai turėjo sugrįžti atgal dėl
gerbti teisingumą" ir ginti spau labai stipraus priešais putusio
dos laisvę.
vėjo.

Amerikos Lietuvių Tarybos Vykdomojo Komiteto pasitari
LONDONAS, gr. 23. — Angli muose su Vyriausiuoju Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirminin
ja ir Irakas pasirašė naujus su ku Jonu Matulioniu, CMcagoje, gruodžio 17 ir 19 d. d., buvo ap
sitarimus dėl karinio bendradar svarstyta visa eilė Lietuvos laisvinimą ir bendradarbiavimą lie
biavimo, išplaukiančio iš abiejų čiančių klausimų.
Ką padaro tylūs angelų giesmės aidai — viena aki- .
Nuoširdžioje atmosferoje ėju-' IT
"
Z "77*
priklausymo Bagdado paktui.
mirką.
Anglija atidavė Irakui visas šiuose pasikalbėjimuose buvo pa- R u s a s g U t l d o I t a l l j ę
+
savo ten turėtas karines bazes ir siekta visiško susipratimo ir su
+
+
reikalauti Maltos
jų turtą, kurio vertė apie 8 mil. sitarta bendradarbiauti, kaip ligi
Neseniai Chicagos laikraščiai marguliavo nuotrau
dol. Ta suma iš Irako nebus pa šiol, paliekant kiekvienam šių
MASKVA, gr. 23. — Kad pakomis, kaip vaikai, policininkai ir daugelis kitų gelbėjo
veiksnių
tokią
pat
veiklos
sritį
g ^ R u s į j 0 s „geimta, bet Irakas tokią sumą iš
brėžtU( ^
tik
laukines antis, įklimpusias į uosto aliejų. Jaudinančiai
leis Anglijoje pirkdamas ginklus ir apimtį, kokias jie turėjo per ro3 ^ ^ d ė k a j o s p a t e k o j j
Šiltas krikščioniškos širdies veiksmas! Kaip šv. Prano
ir rengdamas ten sau karinį per visą laiką.
Tautas, Molotovas tuojau suren
Asyžiečio laikais.
Pasiremdamas
ALT
suvažia
sonalą.
gė priešpiečius atstovams tų į J.
— Ar yra kuris kitas kelias gelbėti žmones, įstrigu
vimo
vienbalsiai
priimtu
nutari
Anglija galės naudotis, reikalui
Tautas priimtų valstybių, kurios
sius į baisią tarpusaviu santykių
klampynę?...
esant Irako bazėmis, duos Irakui mu, Vykdomasis Komitetas yra Maskvoje turi diplom. atstovus.
ekspertų pagalbą ir patarimų pasiryžęs teikti Vlikui visokerio
Kada klastingoji Kalėdų ramybė pakibo ugniniuose
Garbės vieta buvo skirta Itali
pą
paramą,
moralinę
ir
materia
karinius įrengimus planuojant,
atominių dulkių debesyse. Kylančiuose Nevados dyku
jos atstovui. Be io vaišinti dar
linę,
ir
linki
geriausios
sėkmės
padės
paruošti
Irakui
aviacijos
mose ir Sibiro taigose.
buvo Suomijos, Austrijos, Alba
pirmininkui
ir
kitiems
Vliko
pa
personalą, duos moderniškų gin
nijos, Bulgarijos, Rumunijos ir
klų ir kitokio karinio invento reigūnams jų atsakingame dar Vengrijos atstovai.
be bei pastangose dėl pavergtos
riaus.
Molotovas balsiai priminęs Ita
Tėvynės išvadavimo iŠ svetimo lijos atstovui, kacl Maltos salos
Mendes pateisina
jungo.
gyventojai yra itfliškos kilmės,
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi kas turėjo reikšti£jog Italija tu
• Oregono valstybėje patvino
Prašo savivaldos
Maskvos politikę nimo Komiteto pirmininkas ir rėtų reikalauti salą jai atiduoti
upės. Žemės griuvimai uždarė ke
Amerikos
Lietuvių
Tarybos
Vyk
VIRGIN
ISLANDS,
gr.
22.
—
ir gali tikėtis tuo reikalu gauti
PARYŽIUS, gr. 23.—Už Pran
lius, uždaryta daug mokyklų.
domasis
Komitetas
ragina
gyve
NEW YORKAS, gr. 23. — Palestinos paliaubų priežiūros ko cūzijos premjero vietą kovojąs
Sov. Rusijos diplomatinę para Šios JAV teritorijos rinktinių
• Rytinį Amerikos krantą su
misija Izraeliui priskyrė visą kaltę už Syrijos užpuolimą pereitą Mendes - France puolė dabartinį nančius Jungtinėse Amerikos mą, kaip ją turi Graikija, reika piliečių komitetas prašo JAV. spaudė dideli šalčiai. Sunkiau
kongresą suteikti saloms tokį
savaitę. Saugumo Taryba svarsto sankcijų klausimą.
užsienio reikalų ministerį Pinay, Valstybėse ir visame laisvajame laudama Kipro salos.
siai užgultos N. Anglijos sritys.
pat politinį statutą, kokį gavo ir
Paliaubų priežiūros komisijos
kad jis pasirašė Nato tarybos ko pasaulyje lietuvius laikytis vieKalendorius
jos. Dokumentai esą ypatingai
Puerto Rico 1948 m.
munikatą, kuriame Sovietų nau nybės, kad sujungtomis jėgomis, ^ „ „ , , ^ 0 , 5 „ n i j ^ j ^
pirmininkas gen. Burns savo
svarbūs, išėję iš oficialių Syrijos
Gruodžio 23 d.: iv. Viktorija.
Saugumo Tarybai atsiųstame
Tokias teises gavę, salų gyven
jieji žygiai Vid. Rytuose ir Azi galėtume pagreitinti Nepriklau
organų.
tojai galėtų patys išsirinkti gu Lietuviškas: Velbutas ir Žibutė.
pranešime ne tik užpuolimo ini
joje laikomi šaltojo karo išplėti somybės grįžimą ir demokratijos
didžiules
pajamas
atstatymą mūsų brangioje Lie
Oras Chicagoję
bernatorių, turėtų stebėtoją JAV
ciatyvą priskiria Izraeliui, bet Bolševikai sugrįžo,
mu į naujas vietas.
NEW
YORKAS,
gr.
23.
—
Na
kongrese ir rinkti parlamentą Apsiniaukus, temperatūra apie
dar teigia, kad užpuolimas buvo
Anot Mendes - France, Sovie tuvoje.
tional Industrial Conference
40 laipsnių.
tyčios darbas, kad tai yra sąmo
rengiasi sesijai tų Rusija, gamybos pajėgumui Skelbia žudynes, jei Board (privati organizacija) vi vidaus reikalams tvarkyti.
.fcjjj —
ningas paliaubų sutarties sulau
padidėjus, pradėjo tokios pat rū
:
sus metus darbavosi ir rado, kad
MASKVA, gr. 23. — Bulganižymas ir Syrijos neišprovokuo
šies ūkinę ekspansiją, kokią Va arabai nemes tarnybas JAV ir Kanados darbininkų uni
nas su Chruščevu sugrjžo į Mas
tas. Šis pastarasis teigimas reiš
karai praktikavo 19 šimtm. ir 20
kvą
iš
Taškento,
kur
išbuvo
dvi
ALŽYRAS, gr. 23. — Karinis jų nariai per metus sumoka unikia, jog Izraelis netiesą sako tvir
šimtm, pradžioje. Toji Sov. Ru
0
nario
— Amerikos geležinkelių bendrovės sudarė naują darbo sutindamas, kad tuo užpuolimu at- dienas ten iš Afganistano atskri sijos ekspansija, anot Mendes, ir moralinis teroras Alžyre vėl j4J5 7 ™m i l do1 mokesčio mažiausiai
dę.
sustiprintas:
per
24
valandas
na
-.
°
daugiau
kaip
3
tartį su 11 unijų, kurios atstovauja 750,000 visokios rūšies darbi
sikeršyta už daugkartini Izrae
nesanti kariškai pavojinga, todėl
Taškente
buvo
sutelktos
dide
cionalistų
partizanai
nužudė
apie
#
dol.
susidaro
iš
įstojimo
ir
ninkų, išskyrus tuos, kurie dirba tiesioginį traukinių operavimo
lio žvejų apšaudymą Galilėjos
ji negalinti pateisinti Vakarų
lės
minios
Chruščevo
kalbos
apie
90
prancūzų
ir
jų
bendradarbių
|
kitokių
mokesčių,
taigi
unijos
darbą.. Sie pastarieji sutartį kiek anksčiau pasirašė. Gautas atly
ežere.
apsiginklavimo sustiprinimo
arabų. Pagrasinta nužudyti kiek turi pajamų apie pusę biliono ginimo padidinimas ir didesnė pagalba ligos atveju.
misijos pasisekimą Indijoje, Bur
Burns dar prideda, kad užpuo moję ir Afganistane išklausyti.
Jis pateisina ir sovietų gink)
vieną arabą, kuris nepasitrauks dol. per metus.
— Šiandien turėjusi prasidėti Sov. Rusijos augščiausios tary
limo metu 56 Syrijos kariai žu
pardavimą Egiptui, nes tai
iš
valdiškos
tarnybos
prieš
sau
Kalbėjo Chruščevas ir Mask Sovietų atsakymas į nelaimingą
Nario mokesčio vidurkis yra bos sesija nukelta į gruodžio 26 d. Priežastis nesakoma.
vo, 9 sužeisti, 32 dingo be žinios
sio 2 d. — parlamento rinkimus $26.14 asmeniui per metus, bet
— IUinois valstybės prekybos komisija uždraudė rasinę segre(jie yra Izraeiio nelaisvėje). Iz vos aerodrome, tik keista buvusi Bagdado paktą, kurio sudary
Prancūzijoje.
yra unijų, kur nario mokestis yra j gaciją traukimuose, autobusuose ir lėktuvuose, kurie operuoja
raelis neteko 6 užmuštais, 10 su jo kalba, nes visą laiką kalbėjęs mas esanti didelė Vakarų diplo
Kariniai
veiksmai
padidėjo,
1 dol. mėnesiui. Didžiausią na- valstybės ribose.
apie kolonializmą, nors jo lan matijos klaida.
žeisti.
kai
prancūzai
pradėjo
valyti
Nekyti kraštai yra nepriklausomos
— Sovietinės Vokietijos spaudoje rašoma, kad sovietiniame
rio mokestį moka oro linijų pilo
Syrijos atstovas vadina tuos valstybes.
Kritikuodamas savo krašto ir m e n c h a k a l n u s Constantine mies
tai — po 25 dol. per mėnesį (bet Berlyne nusikaltę Vakarų valstybių piliečiai ateityje bus teisiami
Izraelio veiksmus karo veiksmais
Nato
tarybos
politiką,
Mendes
apylinkėse.
Gubernatorius
pat
o
Šiandien prasideda sovietiško
jų alga yra 19,000 dol. per me- Sov. Vokietijos teismų. Reikia manyti, kad iMmtis nebus daroma
ir reikalauja nubausti Izraelį ka
, bando gauti dalį tų balsų, kurie p r a š ė l s me tropolijos daugiau Jt* ?
parlamento sesija, sukviesta ne
nė JAV, Anglijos bei Prancūzijos kariams. \
rinėmis bei ūkinėmis sankcijo
dažnai tenka komunistams.
k a r i U t ^ t ir ten jų daug nebe— JAV pastangos sutaikinti Afganistaną su Pakistanu atsi
Įstojimo mokestis įvairuoja
mis ir išmetimu iš Jungt. Tautų. įprastu laikų. Spėtina, kad kas
4
• Ohio gub. Laushe apsispren- • • *
*
svarbaus norima pasakyti vidaus
nuo 66 cnt iki 250 doL Yra vi rėmė į sieną, nes Afganistanas nenori kitų klausimų svarstyti be
Izraelis ginasi kaip įmanyda- ar užsienio politikos reikaluose. dė kovoti už senatoriaus vietą.
įsteigimą,
• Saigono tea:*e asencn mea- sai įstojimo mokesčio neiman Pakistano pažado kalbėti apie Puštanistano valstybės
mas ir sakosi turįs įrodymų, kad Gal Molotovo ir Bulganino šali- Jis buvo užsiminęs ir apie prezi- ta bomba ir suželtas garsus ar- čių unijų, bet dauguma ima nuo o Pakistanas nenori pasitarimo, jei reikės kalbėti apie Pustonisdentūrą.
tistas.
norėta Iš jo atimti dalį teritori-jnimas?
{taną.
2 iki 5 dol.

Prašo bausti Izraelį sankcijomis
ir pašalinimu iš Jungt. Tautų

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
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Penktadienis, gruodžio 23, 1955

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
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bet nelauktoji mirtis pasišaukė menei, ypač seimai, kaip tos
pas tave. Paliko liūdintį vyrą visuomenės pagrindiniam vieneir dukterį, kuri prieš tris mena* tai. Pašnekesy išryškinta neisius ištekėjo. Prof. Skardžius giama egzistencialistinės filosoneseniai įsigijo magistro laips- fijos įtaka šeimai Po paskaitos
nį VVestern Reserve universite- sekė ypač gyvos diskusijos. Sete, ir jam yra pažadėtas darbas kantis susirinkimas numatomas
Kongreso bibliotekoje. Marija' po Naujųjų Metų.
sunkiai dirbdama padėjo dr. P.
Alfonsas Mikuls
Skardžiui baigti studijas ir ti
kis atsigulė ligoninėn pasitik
kėjosi pastoviau bei geriau įsi
kurti. Amerikiečių spauda pla rinti sveikatą.
čia aprašė šią pabėgėlių šeimos — Kalėdinių atviručių dar gatragediją.
A. a. Marija Skardžiuvienė
KAS SUKELIA
buvo 53 m. amžiaus, gimnazijos
VIDURIŲ RŪGŠTIS,
mokytoja.
IŠPŪTIMĄ
— l i e t Enciklopedijos vajus
tęsiamas, ir Clevelande prenu
IR SUTRIKIMĄ?
meratorių skaičius padidėjo ke- IipGjti viduriai, derinanti nevfriklnlmo
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 1
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LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Visiems

lite gauti Spaudos kioske. Kios
ke galite taip pat įaigyti nau
jausių knygų ir pratęsti laikraš
čių prenumeratas.
S. G.
• •

Dievas yra augfičiausia tiesa,
tobulas šventumas ir begalinė
meilė.
— V. J. Budrikas

NEPAPRASTA NAUJIENA!

• Europietiška* nešiojama* radijas
RALftDIMS MOKYKLOS lietuviai nepraleis progos pasu AM/FM ir fonografu, veikla Ii
D O N V A R N A S AMERICAN LEGION
POBCVIS
į matyti ši įdomų veikalą ir pasibaterijos bei tinklo;
•
T r u m p u bangų radijai — Europai
Vysk. Valančiaus lituanistinė džiaugti Detroito lietuvių teatro
klausyti;
POSTAS Nr. 986
mokykla antrąją Kalėdų dieną gražiu vaidinimu.
J. D.
• Televizijos aparatai I-mos rūšies
firmų: RCA Vlctor, Zealtb, Gene
(gruodžio
26)
4
vai.
p.
p.
8v.
— IR —
ral Electric Ir k i t
NAUJA TUNTININKĖ
Jurgio parapijos salėje rengia
• Hi-fidelity fonografai:
s
•
Elektros
namu
apyvokos
reikme
Nuo š. m. gruodžio 18 d. Ne
tradicinį Kalėdų eglutės pobūvį.
D O N VARNAS AMERICAN LEGION
nys.
Po programos bus šokiai, gro ringos skaučių tunto tuntininkė
Su kiekvienu pirkiniu — įvairios
U
«
i
«««
».;«
;<.
T
i
J
i
L
u
,
I
«kau«nal.
skrandžio
sutrikimas,
galvos
jant geram orkestrui. Bufete — psktn. Genovaitė Modestavičie- l i a i S a s mM Ae n i mM i s . Li. JLnCIKlOpe* akaudfcjūno negalavimas. Gydytojas tino,
MOTERŲ VIENETAS Nr. 986
KALĖDINĖS DOVANOS
karštos dešrelės su kopūstais, nė jos pač oš prašymu atleista dijos leidykla sutiko duoti nau- S? ft^.rT.k'KA " A J S S . ^ . t gėrimai ir kt.
iš pareigų. Nuo tos ptt dienos jiesiems prenumeratoriams L. KO įpročio ar dietos, šiuo atveju "Oomozo"
— GA RA NTI JOS
Antoinette Zaleski, President
Mokyklos vadovybė ir tėvų ko naująja tuntininkė paskirta tun E. išsimokėtinai. Pirmuosius Kali būti relkallruraa Kaip ir pasai rerepta Kaunami vaistai. Dr. Peter'» "domoito"
mite tas maloniai kviečia mūsų to vadijos narė ir vyr. skiltmin- ^ įgejugįm, tomus galite gauti apstatė yra kesstsjs mediclnitkat uitvtrtlnir Valdyba
tu dalykų, kurie: 1) ramina Ir itldo s u .
jaunimą, studentus, mokyklos kė Mirga Palemėnienė. Gauto-1 Spaudos kioske ir dėl mokėji- trikusi skrandi; t ) atleidžia viduriu išpū
timo skausmus; J) suteikia nenkuhlnant)
Phil Mcsteika, Comander
rfmėjus, tėvus ir visą lietuviš mis žiniomis iš pareigų pasitrau m o ^ y ^ p r a š o m a teirautis palengvinimą
nuo sukietėjusių Vidurių, ku
rie yra prieiastlm sukibiau iivardytų aimp
kąją visuomenę gausiai atsilan kia ir v. s. V. Šenbergas.
tomų. ftvelnua Osrs skonto.
Išparduota
ir Valdyba
pas
atstovą
V.
Rocevičių
telefo
virš 20.000.000 Honkų. ftetni— dytlilo booka $1.66 vaistinėse, Bandykite Dr. Peter's
4> kyti ir smagiai užbaigti Kalėdų
nu
KE
1-5261.
"Oomozo"... absoliutiškai niekas kitas taip
šventes. Įėjimas nemokamas.
^sales- service)
nepagelbės.
T
R
U
M
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A
I
:
— Studijų būrelio susirinki Jei JOsų vaistinė neturi, tad pasiųskite $1 3130 S. Halsted, DA 6-6837
'^i
ui i i os. bouka imi Jūsų vardu Ir adresu)
— Marija Skardžiuvleoė, pro- me, įvykusiame pas stud. Nijolę šiuo
GRAŽI S DARBAS ARTIMUI
adresu: OOMOZO. D e p ą . 6 7 1 - 1 0
fesoriaus dr. Pr. Skardžiaus Ambrazaite, labai įdomų pašne- 4041 H. Raves»wood Are., Chlc«c« 44). III.
(sks) Š. m. gruodžio 11 d. Cle
žmona, šį antradieni netoli joajkesį pravedė Aldona Augustivelando Pilėnų tunto skautai,
namų buvo mašinos užmušta, navičienė. Prelegentė palieti
IR
savo bičiulio inž. E. Malcano pa
Velionė iš ryto skubėjo į darbą! jaunojo individo pareigas visuoskatinti, Šv. Jurgio bažnyčios
Maloniai kviečiame dalyvauti Chicagos Lie
prieangyje po Sumos rinko au
kas Vokietijoje pasilikusių lie
LINKIME VISIEMS
tuvių Studentų S-gos ruošiamame
tuvių Kūčioms. Surinkta $92.65,
kuriuos tuntininkas psktn. V.
linkime visiems savo pacientams ir pažįstamiems
Kamantas tuoj pat išsiuntė kun.
Bungai. Už šios rinkliavos ne
paprastą pasisekimą Pilėnų tun
kuris įvyks
tas yra nepaprastai dėkingas už
talką šv. Jurgio vikarams —
AUSTIN FINE ARTS CLUB SAUSE,
kun. Ivanauskui ir kun. GoldiDEHTIST
kovskiui bei dosniesiems Cleve-. • »
kampas Chlcaga ir Parkside gatvių
lando lietuviams.
6558 So. Westcm Ave.
Chicago, III
(Mokas į vakarus nuo Central)

TCLCVISlOn

^
^

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

NAUJŲ METŲ SUTIKIME

DR. JOSEPH KELLA

DETROITO TEATRAS
CLEVELANDE

4th DISTRICT AMERICAN LEGION
JOHN L PAUKŠTIS,

Commander
Offfcsrs and Chairmen

L

4

r^

GREETINGS
FROM

LOUIS W. KIZAS
ATORNEY
1515 So. 49th Avenue,
Phone TO 3-8185

NEm - 4-2061

Paskutinis Detroito lietuvių
teatro pastatymas — K. Fuldos
"Glušas" — susilaukė labai gra
žaus visų lietuvių įvertinimo.
Šis veikalas praėjo dideliu pasikimu ne tik pačiame Detroite,
bet ir Chicagoje bei Kanadoje.
1955 n>. sausio 7 d. šis įdo
mus ir turiningas veikalas bus
suvaidintas Amerikos Lietuvių
Tarybos Clevelando skyriaus
rengiamame vakare. "Glušas"
yra paruoštas rcžisorės Arlaus
kaitės - Mikšienės, kuri ir pati
jame vaidina.
*
Be to po vaidinimo bus dar
šokiai, bufetas ir kt. Biletus į
vakarą — vaidinimą jau dabar
galima įsigyti "Dirvos" adminis
tracijoje, Spaudos kioske ir pas
visus Alto valdybos narius.
Reikia tikėtis, kad Clevelando

llj
Svečiai bus vaišinami Šiltais bei saitais už
kandžiais. Šokiams gros AKELIO orkestras.
Geriausia dovana šventėms. Lietuviški šokoladiniai saldainiai:
Darius-Girenas, Gedimino stulpai ir Birutė. Kalėdų eglaitei
papuošti, Naujuosius Metus sutinkant ir kitokiems lietuviš
kiems parengimams — tik lietuviški saldainiai. Mūsų lietuviš
kų saldainių prašykit kiekvienoje lietuviškoje maisto parduo
tuvėje, arba parašykite tiesiog gamintojams: Baltic Co.t P. O.
Box 96, 337 Union Ave., Brooklyn 11, N. Y.
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4419 S o . A r t e s i a n A v e n a e , T e l . V I 7-71S6
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SAU0NAMS, VIRTUVĖMS SETAI, KILIMAI

SO. PAULINA

^i

"SVEIKATOS BEI GEROS KLOTIES
KALĖDŲ BEI NAUJŲ METŲ PROGA"

VALGOMIESIEMS LEMPOS, STALAI.

Chicago 9. Illinois — YArds 7-0145

MIEGAMIESIEMS PAVEIKSLAI, SIDABRO INDAI.
i

*

Radio, Krosnys, Kriaukles, Televizijos, Skalbia
mosios Mašinos, Vandens šildytuvai, šaldytuvai,
Džiovintuvai, Smulkis namų apyvokos dalykai.

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

linki savo buvusiems pacientams

Linkime Visiems Savo Šerininkams ir Draugams

^

BARTUSKAITfi

2INOMŲ FIRMŲ BALDAI —
NAMŲ REIKMENYS

tr

Dr. Jonas 6. Byla-Bylaitis
Brooke Army Hospital
Annex IV, Neurosurgery
San Antonio, Taxas."

VANAGCNAS

6454 NO. >\ ashtcnavv Av©.,, T e l . H E 4-S064

Cicero, III.
sr

PERSONNEL:

J
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JUČUS SISTERS RESTAURAHT
(Naajai) dabar atidarytas
Galima gauti rūgščių kopūstų ir kitų skanių
lietuviškų valgių. Atidarytas per visą nakti.
29 metai toje pat vietoje.

V. P. Pierzyn&ki, President
John W. Thompson, V.-Fres.
Lorraine Beczak, Sec'y.-Treas.
Victor D. Gaps, Director
Joscph J.TCaerski,Director

•

John Yuska, Directof
Stanley Csekutis, Director
Michael KolHnc, Director
< lifford Lytie, Director
Annm Martinkua, Clerk

1608 W. 47th S!., Tai. U 3-9670

SOLTIS FURNTTURE
COMPANY
V

2647 W . 51st Street
Tel. HEmlock 4 9200
acj
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RAMOVĖS Chicagos Skyrius ir BIRUTES DRAUGIJA ruošia

fcil i

I
RT

N A U J Ų J Ų METŲ SUTIKIMĄ
MARSHAJLL SQUAKK BALLROOM, 3113 \\. ( ermak !<<!.
Įėjimas $3.00 Nuaugusiems ir $1.50 moksleiviams

s

•

„II

užsakom':
R.

Chicagos miestui ir Illinois valstijai mūsų atstovas: D. JURJONAS, 3524 «6o. Halsted St., Chicago 9, 111. Tel. BI 7-3371.
Linkime linksmų Kalėdų švenčių ir Laimingų Naujų Metų!

J?

^

m&m

Biletai

/

GRUODŽIO 31 D1EN >

•

Pradžia 9 vai. vakare

Ramovėnai, birutietė« su šeimomis, giminėmis ir pažįstamais
kviečiami dalyvauti ir prašomi užsisakyti staliukus iš anksto pas —
p. Tumiene, tel. YArds 7-8796 ir p. Dulksniene, tel. PRospect 6-6924.
Atskirų pakvietimų nebus. ,
RENGĖJAI

•

DlENttAšltS DRAUGAS. CHlCAOO,

Penktadienis, gruodžio 23. 1955

PASIKALBĖJIMAS

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
2334 South Oaklty Avcaae, Chicago 8, Illinou.
Tel. Vlrginu 7-6641; 7-6642
Entered as Second-Cias* Matter Mare h 31, 1916, a t Chlcago, Illinois
Under t h e Act of March S, 1879.
8UBSCRIPTION RATES
Membcr of t h e Cathollc Presą Ass'n
Publlshed dally. «xept
Suadays.
$8.00 p e r year outslde of Chicago
$9.00 per year ln Chlcafro & Cicero
•*>y t h «
$8.00 per year ln Canada
Lithuanlan Catholic Prea» Soclety
Forelgn $11.00 per year.

S U NAUJU

VLIKO

PIRMININKU

OIS

JL

^ V U M nėr* bOUnml tarBU. f
BU.viena kuria vieta ar valsty
be.
I
— Kai dabar Vilko Vykdomo
ji Taryba yra KAVO būstine pasl-

RAMYBĖ

JUMS

1

Švsačių proga sveikiname mūsų brangias rė
mėjas, visus mūsų geradarius, ir linkime, kad gau
sios malones plaukiančios ii Kūdikėlio širdies už
viešpatautų. Jūsų širdyse ir laimintų gyvenimo die
nas. Marija, mūsų Motina, tepaveda Jus savo die
viškajam Sūnui, kad lis būtų jums Gyvenimo Švie
sa, Kelias ir Tiesa per ateinančius Naujus Metus.

Jonas Matulionis Chicagoje. — Vlikas ir Altas. — Vliko
santykiai su Vykdomąja Taryba. — Santykiai tarp Vliką'rinkusiEuropoje, o viiko Presudarančių grupių. — Tautininkų Lietuvos Nepriklauso- iSdiumas pasilieka MV, tai kur
mybes Talka. — Ne Lietuvos piliečiai Vlikt. — Vliko didesois Vliko svoris gravituoja: tia ar užjūry?
praplėtimas. — Pas frontininkus. — Liet. laisves viltys

— Turint galvoje Vliko nu
matomą judi urną, to klausimo
..
..
'gal ir netektų svarstyti: Vliko
Per pirmąsias Kalėdas, Dangiškasis Tėvas
Naujasis Vliko pirmininkas šioje. Iš abiejų pus:ų yra pilnas y e i k l a ^ ^ g l o b a l i n ė B u s v e l .
davė mums brangiausią dovaną — Savo Sūnų Jė
Jonas Matulionis pasirūpino sutarimas ir betkoki gandai, ku- kiama ir rodoma daugiausia jtarie drumstų abipusius santy- k o s
k u r b u gd a u g i a u s i a r d .
zų; ši dovana tesą kasdien Šventose Mišiose, {ver
kiek tik galima skubiau įsijung kius, neturi jokio pagrindo. į a ti į darbą. Atlikęs pirmus bū
k a l i n g a i r k u r b u s palankiausios
tindamos Jūsų geraŠirdingumą ir duosnumą mūsų
~
tiniausius darbus New Yorke, bai augštai vertinu Alto r a t t Į ^ a ą l y g o g p a t g ^
Kongregacijai, duodame ir Jums, brangūs rėmėjai,
atvyko į kitą didįjį tremties cen mę, jo jau atliktus darbus Alto i d i u m o p i r m m m k a s , atlikęs būTAIKOS IR GEROVĖS SĄLYGA
ir geradariai, šią brangiausią dovaną — Šv. Mišias.
trą — Chicagą — ir čia turėjo sklandų veikimą ir esu užtikrin- t i n i a U B i u s darbus, sudarius reipasitarimus su Alto vadovybe tas, kad iš Vliko pusės Altui ^ k i a m a s k o m i s i j a s tučtuojau iŠKalėdų švainčių metu trys novenos šv. Mišių
NE TUO KELIU EINAMA
ir kitais įtakingaisiais asmeni- bus nuoširdi talka, kiek tik tai v y k g . E u r o p ą ^ d r a u ^e bus
bus atlaikytos ui Jus, ir jūsų intencijas. Maldau
U
V. S. New s & World Report" redaktorius David Lawrence mis. Vliko pirmininkas Chica
. . . M . _
atliekami Vliko uždaviniai išsime Dieviškąjį Vaikelį suteikti Jums visus šv. Mi
Šios savaitės laidoje parašė vedamąjį apie Kalėdas, pranašauda goje yra iš viso pirmą kartą.
vien su Vykdomąja Taryba.
šių nuopelnus.
mas, kad kuomet nors turės ateiti tikros Kalėdos. Jisai pra Džiaugiasi Chicagos lietuvių
— Vliko Prezidiumas yra su
našauja, kad ateis diena, kuomet Kalėdų dvasia tautinei ir tarp nuoširdumu ir ryžtingumu, .ysidaręs naujai? pagrindais. Ar
tautinei politikai reikš daugiau, negu ji reiškia dabar. Ateis pač jo dėmesį atkreipė didysis
švento Kazimiero Seserys
jau yra išryškėjusi kompetenci
ir taika pasaulin. Žmonėse atsiras daugiau geros valios ir kultūrinis lietuvių pastatas —
ja tarn Vliko Vykdomosios Ta
Motina M. Teofile
artimo meilės.
naujieji Marijos augštesn. morybos ir Prezidiumo?
Jisai svarsto klausimą, kas galėtų atvesji pasaulį prie taip mokyklos rūmai ir su tuo su
— Vykdomoji Taryba — vyk ^
:
sieti didieji užsimojimai.
laimingos d enos.
do 'Vliko nutarimus. Prezidiu
^
<F
Anot jo, prie to nebus prieita, kol žmonės vienas kito ne
mas
yra
naujas
organas
Vliko
Naujasis Vliko pirmininkas
SVEIKINAME —Nekalto Prasidėjimo Seserų remeapkęs, kol vienas kitą apgaudinės, kol vienas kitam pavydės,[' Jonas Matulionis yra dzūkas, ki
gyvenime ir statutinis jo santykol vienas kitą apvaginės. Nesulauksime tikrų Kalėdų, kol žmo lęs iš tų pačių vietovių, kaip ir
' jus sulaukusius
k'avimas su Vykdomąja Tary
nės konspiruos vienas kitą pavergti, įkalinti, ištremti ir at prel. Krupavičius — iš Krokia
ba dar turi būti išryškintas.
D Ž I A U G S M I N G Ų KALĖDŲ
skirti nuo namų ir Šeimų.
—Kokios dabar yra bendra
laukio, pagasėjusio ūkininkų su
darbiavimo ir santykiavimo nuo
ir
Neprives prie to tironai, atima milionams laisvę. Geres kilėlių metu. Gimnaziją yra bai
:
talkos tarp Vliką sudarančių
LINKIME
nės dienos nesulauksime, kol apie moralę ir idealus, bus t k gCS v0roneže, teisių studijas iš
grupių?
kalbama, o siela parduodama šių dienų hipokritams. Nepagrei- gj 0 Lietuvos universitete ir pa
tins jos ir ta aplinkybė, kad žmonės išsižada principų ir moralės k i a u darDavosi ūkinio Lietuvos
— Tą klausimą gali mums iš
?
Šiomis džiaugsmo dienomis nuoširdžiausiai
bei savo pasielgimą pateisina tuo, kad tai buvo reikalinga, kaip atkutimo srityje, dirbdamas L e
ryškinti kaikurie faktai. Pvz.
DĖKOJAME visiems, kad tik kuo nors prisidėjo prie pamink
"politinė priemone" tarptautiniuose santykiuose.
Toronte gruodžio 11 d. vyko patuvos, o vėliau Ūkio bankuose.
linės DIEVO MOTINOS šventovės pastatyti Putname.
Ir tas kelias, kuriuo dabar nueinama tarptautinėje politikoje,
Vokietijoj suorganizavo Blom j . Matulionis, Vliko pirmininkas Bitarimai tarp krikščionių deSutelktinėmis jėgomis padarytas didis Viešpaties
mokratų, liaudininkų ir socialde
sėdint prie bendro stalo drauge su piktaisiais režima's, su jais bergo stovyklą ir kaikurį laiką
garbei darbas. Išugdytas visuomenės ryšis >u gyviau
siu lietuvybės židiniu.
mokratų, dalyvaujant Mažosios
derantis, nepriartins pasauliui nė pastovios taikos, nė lygybes, jai vadovavo. Gyvendamas ketb u g ^^aiinga, 0 ir iš Alto vanė šiaip jau dvasinės ir medžiaginės gerovės.
TIKIMCS, kad tas ryšys nenutruks, kad moraline ir materia
verius metus Anglijoje, buvo įsi- d o v v D 5 s PU ses iaučiamas nuo- | Lietuvos atstovams, ir visi tuo
linė parama vis didėjantiems Seselių darbams nesustos,
•*Miiiiraa i n T%ritftniina T i*tu- a o v / D ~ s p u , / 7 . 7? "" pasitarimu liko patenkinti. Toks
MORALES GEDIMO AMŽIUS
nors koplyčia jau pastatyta.
traukęs i D. Britanijos L,ietu- .
talkininkauti Vliko *\,
. _lt*T „Qa:fof^oc
TEATEINE ramybė geros valios žmonėms!
Šis redaktorius rašo, kad kasmet pasaul'ui yra primenamos į Kanadą iš pradžių buvo KLB g r f
l l n a s slų
11
vių Sąjungos darbą, o persikėlės
IP
S™? * Patarimas
Nekalto Prasidėjimo Seserų Vienuolyno
Kalėdos dovanų gausumu savo draugams ir artimiesiems. Bet Hamiltono apyl. pirmininku, o d q r b a m s
darbams.
I
Toronte
įvyko
dar
pirmą
kartą.
STATYBOS KOMITETAS
tos dovanos daugiausia esančios materialinės. Gausių minių tar paskiau buv išrinkta vadovau
0
— Ar Vliko persikėlimą į New Tas faktas ir ateinančios rnios
Prel. P. M. Juras, pirmininkas,
pe retai išgirsi apie dvasinius dalykus. Anot jo, kartojami ri ti visai Kanados Lietuvių Bend
tarp demokratinio nusistatymo
iš kiturjaučiamas
rodo, kadnuoširdus
visuomenėje
A. J. Vasaitis-Vasiliaunkas, sekretorius
tualo žodžiai, bet ar jie vykdomi gyvenime gyvu ir tikru tikėjimu ? ruomenei. Cia įvyko įdomus su Yorką reikia jau laikyti |vyku grupių
no
siu
faktu?
"Šis amžius yra moralės gedimo ir material'zmo amžius", puolimas: kai. pasitraukė iš Ka- j ėjimas su savG sesijomis į didės ras bendradarbiauti, suprantant ^
— Aš manau, kad Vliko iš- reikalą sutelkti ir subendrinti
rašo p. Lawrence. Senieji pranašai esą riutildyti. Naujieji yra nados Lietuvių Bendruomenės nius
lietuvių apgyventus centrus
•V
linkę eiti į kompromisus su blogiu.
p'rmininko pareigų, buvo tą pa- yra labai teigiamas reiškinys, jėgas pavergtos Lietuvos lais <?
Chicago, 1955 m. Gruodžio m. 20 d.
Visada būdavo laikoma didvyriškumu net gyvybe rizikuoti č i ą d i e n ą trinktas Vliko pirmi- padedąs tarp kitko palaikyti su vinimui uždaviniams.
LAISVAS KOVOS BROLIAI IR SESftS!
besipriešinant tironams. Šiandien reikalaujama pirkti saugumą n į n k u
; didžiosiomis lietuvių tremties
(Bus daugiau)
betkokia kaina, kad ir idealų bei moralinių principų pažeidimu. Į _ Būdamas Chicagoje ture- kolonijomis santykius. KanaAngoj© Nauiųjy, 1956-jų Metų. Lietuvos Kariuomenės
Visų laikų Didysis Kankinys mirties nebijojo. Iki paskuti- j ^ pasitartoms 8 u Alto vado- dos lietuviai (konkrečiai — To-1
K u rėjų-Savanorių Sąrangos, Centro Valdyba, nuoširdžiai svei
nes valandos Jo balsas reiškė kantrybę, susilaikymą, meilę ir yyj^ i ^ išryškėjo iš tų pa- ronto) jau dabar reiškia pageiKiekviena maloni mintis mykina plačiame pasaulyje l&steklaidfiushis Nepriklausomybės
pasigailėjimą.
sikalbėjimų? — paklausiau nau. davimus, kad kada nors Vliko nios ją, atleidimo pirštai skamkovų dahvius. kūrė.uis-savanoruis, karius, Vyties Kryžiaus
Jėzaus gyvenimo pamoka, kaip visi gerai žinome (tik mająjį Vliko pirmininką.
| sesijos įvyktų ir Kanadoje. Taip bins ją, klajojantys meilės vėKavalėrius, k*ro invalidus, šaulius, Korėjos karo veteranus Ir
žai į tai tekreipiama dėmesio), tai kančia už didž:uosius princi
— Turiu pabrėžti, kad mūsų būtų dirbama laikant kontaktą jai dvelks per ją, ir vilties meloypatingai tėvynėje Lietuvoje kenčiančius žiauraus okupanto
pus, šie principai padeda pagrindus visiems žmonių santykiams. pasikalbėjimai vyko labai nuo- su įvairių vietų mūsų patriotine dijos išsiverš iš jos.
priespaudą brolius Ir
lietuvius.
Tai d'dysis artimo meilės dėsnis.
širdžioje bendradarbiavimo dva- visuomene, drauge parodant,
V. J. Budrikas
Praėjusieji 1955 metai parodė, kad tėvynės pavergėjas,
TAIKA PRIKLAUSYS NUO PASKIRŲ ŽMONIŲ
H metų
8 mfn.
1 mSn.
PRENUMERATA':
Metams
6.00
$2.76
$1.25
ChlcagoJ ir CiceroJ
$9.00
$4.50
$2.60
$1.00
Kitur JAV Ir Kanadoje
$8.00
$5.50
$3.00
$1.35
Užsienyje
f 11.00
Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo, Juos grąžina tik' is anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turiu)
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą.

JUOZAS PRUNSKIS

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ,

Redaktorius Lawrence pabrėžia, kad tautos savo santy
kiuose su kitomis tautomis niekuomet jo nevykdys, kol paskiri
jų nariai nesupras tikrosios prasmės ir kol jo nepraktikuos savo
kasdieniniame* gyvename.
Meilės dėsnis nėra taip sau prisirišimas prie vienas kito.
Jis apima toleranciją, paramą vienas kitam, pasiruošimą pasi
dalyti turima nauda su savo artimu ir virš visko pagarba ki
tiems.
Mes kalbame apie taiką, tačiau retai įsigiliname į dalykus,
kurie apima žmonijos moralinę je»gą. Kol Kristaus gyvenimas
ir mokslas nepasidarys žmonijos kodeksu, pasaulyje bus nuola
tiniai nesusipratimai, suirutės, o gal net ir karai.
Patys žmonės nekariauja prieš vienas kitą. Valdovai karus
užtraukia, išnaudodami prispaustus žmones, slėpdami nuo jų
tiesą, melagingai apkaltindami kitas tautas. Tai yra seniausias
kriminalas visoj žmonijos istorijoj. Mes gerai nusimanome, kas
vyksta aplink mus šiandien. Tik tiesa tegali tai nugalėti, pa- j
siekdama žmonių širdis visur pasaulyje.

LINKSMŲ Š V E N T Ų

pralenkiąs savo rainuotumu visus istorijoje žinomus okupan
tus, nori geležiniais retežiais surakinti ir likusįjį pasauli, todėl
akyvaizdoje šio mirtino pavojaus, kada Gėris su Blogiu veda
dėl laimėjimo žūt-būtine kovą, sukaupkime visas fizines, mo
ralines, medžiagines pajėgas, ir stipriai suglaudę gretas apie
Tėvynės Laisvintoms, bukime tfkrf, kad tiesa nugalės ir lais
vės audra netrukus užtekės.
Lai lydi Jus Augsėiausiojo nalaima.

KALĖDŲ

ir

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ
linki visiems tautiečiams

MŪRAS

Pirmininkas D r. K. Gudaitis,

BUILDERS, I N C .
Jonas Stankus, Reikalų Vedėjas
6800 S. Campbell Ave., Chicago 29, 111.
Tel. PRospect 8-2013

Vice-pirmininkas J. Licpinaitis.
Kasininkas V. Rėkus,
Sekretorius M. Klikna,
Narys
ryt I J.
J. Grybauskas,

=-?

^

siąjį eina tris kartus aplink bažnyčią, kaip griežia dūdų ^
^ . ^ ^ J ^ ^ , ^ ? ! ? . . ^ ^ ^ ^ ! . *
krantą
ir vėl visus išvaikė. Tik sutemus vyrai duobę ga
orkestras ir skamba šventų giesmių garsai. Ten už jū
IŠAUŠ DIENA
VLADAS RAMOJUS
ros, už tų padūmavusių, tamsių plotų... Dar pernai mes lutinai užkasė. Taip antrasis lietuvis iŠ mūsų kuopos,
"U. S. News & World Report" redaktorius savo straipsnį
išvytas iš mėlynojo Zarasų krašto į tremties kelius, žu
buvom ten, ir dabar jau niekad nebesugrįšim...
taip ba'gia:
t
Velykų švęsti grįžtam atgal į tą baltą pastatą ant vo baisiajam Gdynės prietiltyje.
l
Velykų vakare bolševikai priartėjo ir prie to pa
"Kuomet nors bus tikros Kalėdos.
. jūros kranto. Tilto nebepasistatėm ir laivai negali iš
Ateis laikai, kuomet pasaulio žmonės pakils nusilenkti prin
KARO NUOTYKIAI
vežti. Nors ir šiandien jų matyti jūroje. Bolševikų arti stato, kuriam mes slėpėmės. Vokiečiai grenadieriai gra
cipams, kurie užtikrins taikią egzistenciją.
.•
lerija Velykų proga dar labiau pasiunta. Akėja iš vien natomis ir mašinpistolėmis gynė paskutines žemės pė
Bet tikroji taika neateis elektrinėse šūkių iškabose arba ži
visą plotą aplinkui. Vyrai vieni lenda į požemius, kiti das. Tada mes lietuviai pakilom ir pasileidom į ten, kur
bučių miriaduose eglutėse, kurios išstatytos mūsų pakelėse.
vartosi po grindis, geria anodiją, odekoloną ir pina žemė visais trimis krantais galutinai atsiremia į jūrą.
Tikrosios Kalėdos ateis, kai žmonės patys savyje suras jė 81 tęsinys
liūdnas svajas. Vienu metu zarasiškis Pranas M., švie Vilėmės pulsią kur nors į laivelius ar plaustus ir pasileisią į atvirą audringą jūrą, kad bangos, pasigavusios
gą, kurios pagalba vienos nakties metu despotų įsakymai pasi
Mes įsijungiam į tą darbo brigadą. Per kiaurą siaplaukis ir gražus vyras vaikiškai užsispiria nubėgti į mus, amžinai užliūliuotų amžinuoju miegu...
darys bejėgiai.
naktį kruvinomis rankomis plėšiam vamzdžius, kiti juos degantį sandėlį skersai aikštės ir šio to pasiplėšti
Bet štai netyčia atradom paskutinį tiltą į jūrą, i£
Tikrosios Kalėdos ate's tada, kada tarp tautų, tokių kaip templTptfkS ir treti gramzdina į jūrą. Kiekvienas
Draugai Praną griežtai perspėja:
kur laivai dar galėjo paimti žmones. Prie tilto jūros
mūsų .r mūsų sąjunguunkų, atsiras impulsas pasekt! išlaisvintos pi^įasi, s k u b a i k a d U k ^yciau d a r b a S eitų pirmyn, kad
— Susilaikyt! Kailį padžiausi! Skeveldros išvien
krante stumdėsi didžiulė minia palaidų kareivių. Tvar
sąžinės drąsią valią.
bolševikai nesuspėtų ateiti. Bet, tiltui pasistūmėjus žemę aižo!
kos jokios nebebuvo. Kiekvienas kareivis, kaip žvėris,
Turtingas
būsiu
arba
žūsiu,
—
vyriškai
atker
Kad pasiektume šio išsivadavimo iš moderniųjų ideologijų fciek giliau į jūrą, darbo vaisių nebesimato. Vamzdžiai
kovodamas už savo egzistenciją ir nebodamas kas po
nelaisvės, mes privalome auginti Kalėdų eglaitę, kuri nenuvystų grimsta ir grimsta į gilumą, ir paviršiaus vis nepasie- ta Pranas ir dingsta.
kojomis pasimaišo, šoko veržėsi arčiau tilto, kad kaip
tuoj po Kalėdų; eglaitę, kuri būtų ugdoma ir gaivinama mūsų kia. Ilgainiui rusų artilerija suranda šitą taikinį, praPo keliolikos minučių Pranas grįžo su grobiu svei nors patektų į laivą. Karo žandarmerija dar tebestovė
pačių širdyse ir skleistų šakas nuo žmogaus iki žmogaus, su- deda tiltą apšaudyti. Darbas, nepasiekus tikslo, susto- kas ir patenkintas. Parsinešė cigarų ir dar šio to. Bet jo ant tilto ir iš pistoletų šaudė į kiekvieną besiveržiantį
jungdama mus visus Amžinoje Pasaulio Meilėje".
/
ja, nes daug kareivių artilerija ir, paskui atskridę, nak- tuo metu, kai jis ruošėsi draugus gerais cigarais pavai kareivį, kad bent kiek atstačius pairusią tvarką. Vieni
Mes kiek plačiau pacitavome didžįojo ir plačiai skaitomo tiniai lėktuvai sužeidžia ir kitus išsklaido,
šinti, už lango, šalia namo, sprogo vienas iš daugelio kareiviai krito ir klupo, Įriti pralindo pro žandarus ir,
žurnalo vyriausiojo redaktoriaus vedamąjį straipsnį, nes maPradeda brėkšti 1945 m. Velykų rytas. Virš jūros sviedinių, skeveldra įlėkė į vidų ir pataikė Pranui tiesiai turbūt, džiaugėsi įlipę į laivą.
nome, kad pareikštos mintys yra labai aktualios ir labai reikš- driekiasi migla ir kur - ne - kur klykauja žuvėdros, į širdį. Tą pačią minutę draugų akivaizdoje Pranas su
Arčiau tilto ant neštuvų gulėjo eilės sunkiai sužeis
mingos, skatinančios skaitytojus suprasti tikrąją Kalėdų dva- Krante 'kareiviai vieni šūkauja, kiti keikiasi, treti vai krito ir mirė.
tųjų kareivių. Tie turėjo būti pirmieji patalpinti į laivą.
sią, joje gyventi ir tuo pačiu jungtis prie įgyvendinimo pašau- toja. Kažkur burzgia mašinos ir dunda padūmavusi
Praną palaidojom labai skubiai. Keli vyrai ant pat Beje, sunku buvo sanitarams su neštuvais prasiveržti
lyje Kristaus mokslo, kurio laikydamasi žmonija būtų laiminga žemė. Mudu su zarasiškiu Antanu sėdim ant jūros kran- jūros kranto, nuolatos apšaudomoj teritorijoj, iškasė
m m i ą k ^ į y ^ Taip dauguma sužeistųjų vaitodami
visais atžvilgiais. Tada ir taikos problemos savaime išsispręstų, to, pavargusias kojas sumerkę į vandenį. Sėdim ir mąs- duobę, kiti išnešė lavoną ir nuleido į smiltis. Vengėm VMjgiUko krante,
ir laisvė visoms tautoms būtų garantuota, ir lygybės principas ,tom, kaip dabar ten mūsų tėviškių bažnyčiose skamba ] buriuotis, kada mirtis visur siautė. Bet prie atviros
( B u s da ug i a ut
surastų savo vieta žmonių santykiuose.
Prisikėlimo varbai, kaib maldininkai paskui Švenčiau- duobės susirinko daufriau a, a. Prano draugų. Tuo tarpu
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DIENRA&TIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

PenkUdienia, gruodžio 23, 1956

Mieluosius mūsų skyriaus bendradarbius, skaitytojus, sporto , Pirmiausia su apgailestavimu I ^
darbuotojus, sportininkus ir sporto bičiulius šv. Kalėdų progaj tenka pripažinti, kad krep*ininSPORTO APŽVALGA
Būdami dėkingi tautiečiams ui gausius Kalėdų
sveikiname. ir linkime skaidraus džiaugsmo bei Šventiškos nuo- ! kų skaičius yra skandalingai su
Švenčių sveikinimus ir Nauju Metų linkėjimus, bet
taiko*.
REDAKCIJA mažėjęs. Nė viena komanda ne
Darbo pradžia
turėjo pakankamai pakaitų. ftinegalėdami visiems asmeniškai atsilyginti — tą
"^
J. ŠOLICNAS
tas reiškinys buvo skaudus vi
šinio rungtynės, kuriose daly-, Įima daug kalbėti, tačiau trum- siems dalyviams, ir kiekvienas
progą darome viešai: visus tautiečius nuoširdžiai
Pagaliau mūsieji krepšinio rungtynes, kurios, deja ne vie vavo Lituanicos ir du Neries pai tariant Buvo galima konstasveikiname Kalėdų Švenčių proga ir linkime vi
(Nukelta j 8 psl.)
penketukai.
Studentai
žaidė
dve
tuoti
keletą
svarbia
reiškinių,
penketukai, metų paskutinėms nam sukėlė susirūpinimą.
siems laimingų Naujų Metų bei sėkmingų ir kū.
•
Praėjusią savaitę Chicago je į- jetą rungtynių ir abiejose laimėdienoms mirštant, pajudėjo ir
ribingų juose darbų.
~ |
turėjo pirmąsias savitarpines vykos pirmosios šio sezono krep jo antrąją vietą. Pirmiausia ^y
Neris I nugalėjo Lituanicą 62:Lietuvos Konsulas Petras Daužvardis
60 (32:28), o. paskui antroji ko
manda, kurią sudarė išimtinai
ir Juze DaižvanHeiie
jauniai, akademikus įveikė 54:51 (27:23).
#
Rūdys gi -ūžia
KRISTAUS GIMIMO-KALEDŲ
Kaip ir tikėtasi, pirmosios
rungtynės parodė, kad mūsieji
krepšininkai dar gerokai yra su
Š V E N Č I Ų ir N A U J Ų J Ų 1956 M E T Ų
rūdiję, nors vasara jau seniai
praėjo. Žinoma, šis surūdijimas
proga mieli sveikinimai Chicagos
buvo tik dalis kaltės, kodėl trū
ko rungtynėse komandinio žai
ateitininkams sendraugiams
L I N K S M Ų SV K A L Ė D Ų :
dimo bei gražesnių derinių. Visi
trys vienetai turėjo neblogų me
Su giliu dėkingumu sveikiname visus tikų, tačiau visuose daugiau ar
Chicagos Ateitininke Sendraugiu
mažiau buvo matyti stoka tre
Valdyta
LINKIU SAVO KOSTUMERIAMS, DRAUGAMS
kongregacijos rėmėjus. Reikšdamos visiems niruotės bei susižaidimo.
IR BUDREKO RADIJO PROGRAMOS
Pirmame Lituanicos — Ne
^
#
KLAUSYTOJAMS
savo padėką, visas Kalėdų oktavos misiąs ries I susitikime pastarieji dė
•ir
%<
ka fatališkos Zubkaus klaidos ir
aukosime už Nekalto Prasidėjimo Seserų laimingo Bliūdžiaus paskutinėse
Gildos veikėjus bei narius, Amžinuosius sekundėse laisvo metimo iš po
krepšio, laimėjo 62:60.
3241 So. Halsted St. Chicago 8, Illinois
Pačiose pirmose žaidimo mi
" bei Garbės rėmėjus ir visus geradarius, kad
nutėse Lituanicą veda 4:0, ta
čiau Neris nesulaikomo Nunez
Lietuviška radio valanda leidžiama ketvirtadieniais iŠ
Dievas laimintu Jūsų gyvenimą.
WHPC, 1450 kil. radio stoties nuo 6 iki 7 vai. vak.
dėka studentus prisiveja ir ket
J?
jau biaigia 15:13 pasekme
Nflk. Pr. svė. P. Marijos Seserys
J virtį
savo naudai.
%>
<?
" ^
Antrame ketvirtyje svečiai
LINKSMŲ AV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
gražiais Kauno bei Tevio meti
mais pasekmę lygina, bet vistiek
LINKSMŲ KALĖDŲ
nepajėgia sustabdyti Nunez kar
— IR —
x
tojimų iš po krepšio ir kėlinį
Neris laimi 32:28 pasekme.
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Po pertraukos Lituanicos
sparta palaužia še mininkus ir
pajėgia pasekmę persverti savo
naudai. Trečiasis ketvirtis bai
giamas jau studentų naudai
Three Convenient Locations
45:42.
TO SERVE YOU
Paskutiniame ketvirtyje vyk
sta ly*i kova ir tik pačiame
MAIN OFFICE
Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
rungtynių gale, likus vienai mi-1
tei žaisti, Lituanicą netikėtai
4520 I N D I A N A P O L I S BLVD& LAIMINGŲ mV]U METŲ
V
peino tris taškus ir veda 60:57.
EAST CHICAGO, INDIANA
rbone E. C. 1322
Tačiau neapgalvotai žaisdami
LINKI SAVO GAUSIEMS KLIENTAMS
praranda kamuolį. Neris išnau
BHANCH OFFICE
doja. Ir Kamarausko metimu
bei Nunez bauda pasekmę iš3405 M I C H I G A N A V E N U E
lyg'na. Likus 10 sekundžių žais.
INDIANA HARBOR
Phone I. H. 803
ti, Bliūdžius netikėtai pelno du
taškus, ir Neris laimi savo pir
2839 H I G H W A Y A V E N U E
mąsias rungtynes prieš studen
H1GHLAND, INDIANA
Phone Highland 1812
5515 S, Damen Ave. WAlbrook 5-8202
tus.
AL. K U M S K I S
Gražus jaunių pasirodymas
Kur visokius Kerimus gaunate už žemas kainas
President National Lithuanian
Antrose rungtynėse į kovą
stoja išvargę akademikai ir grei ^
Democratic Committee
ALDONAS CLUB
:
tieji Ner.es jauniai. Todėl nė ^
^
^ • =
= * • Lituanicos fizinė persvara ne
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
LIETUVIŠKA UŽEIGA
galėjo sustabdyti greitųjų jau
ss
nių. Be to jauniai parodė ne tik
Linkiu Visiems Savo Kostumerianas ii Draugams
v 2213 W. Ceimak Road
LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
spartą, bet taip pat ir puikų
\
NUO
komandinį susižaidimą bei tiks
N O R B E R T A S ir O N A M A R T I N K A I
lius pasus ir gerus metimus.
Jaunieji neriečiai nuo pirmų
Savininkai
jų minučių sensacingais Tauro
THE TAILOR and FUMIER
metimais perima vadovavime ir
Cleaning, Dyeing, Pressing and Repairing of Ladies'
SVEIKTO* ŠUTO LANKYTOJOS IR LIHKI
ij išlaiko iki trečiojo ketvirčio.
and Gents' Garments
K. J. MAČIUKAS
Pirmasis ketvirtis baigiamas
•^
4200 So. Campbell Ave.
Chicago, 111. 16:8 pasekme, o kėlinys 27;23
;23.
2439 West 69th St. Tel. PRospect 6-3140
^
%-.
Antroje žaid:mo pusėje L:tu
^
eP
anica, sukaupusi visas jėgai
# =
^
:
stengia pasekmę net persverti
^ti
Negęstančio džiaugsmo
savo
naudai,
tačiau
Neris
gra
ir
Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
žiais Tauro ir Andrijausko me
Giliai tvirtos laimes
timais vėl atgauna persvarą, bai
Linkime Visiems Mūsg Kostumeriams I r D r a u g a m s
KALĖDŲ ŠVENČIŲ
gia ketvirtį 42:35 pasekme ir
rungtynes laimi 54:51. Ir šiose
NAOJBJC — 1958 — METŲ
rungtynėse laimėjimas išryškė
proga
visiems savo klientams tikrai nuoširdžiai linki:
jo tik paskutinėse sekundėse,
Paulius Leonas, Kazys Juknis, Antanas Katilius, Evaldas
kai Lituanicą spaudimu suma
Kuršius, Sta>e Kuršiene. Antanas Linas, Antanas Rėklaitis,
žina skirtumą iki 51:50, tačiau
Aloyzas Sirutis, Jonas Kerulis, Al. Grigas.
PRANAS ir OLGA PAV1LONIAI, Sav.
i
išprašyti kamuolį iš apgalvotai
P. LEONAS
žaidžiančių neriečių jiems nepa
10742 So. Michigan Ave.
Chicago, 111.
KKAL ESTATfc
•
siseka ir Vygantas laisvu meti
Fhone WAIbrook 5-6015
su *t
PuU. 5-0841
mu bei bauda dar pelno tris
#
•
SVEIKINU
SV. KALĖDŲ P
taškus.
r—
Pirmosios lygos rungtynės
Jr
^s Šis
Savo Klijentus ir Prietelius
dvejetas Tungtynių buvo
KAZYS GASIŪNAS
pirmasis Vidurinių Vakarų spor j L I N K S M Ų S V . K A L Ė D Ų Š V E N Č I Ų
to apygardos krepšinio lygos,
Linkiu Visiems Sava Kostumeriams Ir Draugams
kurioje dalyvauja Clevelandas,
Detroitas, Chicaga ir Urbana,
Vietinio ir Importuoto Maisto P?omic»u Krautuvo
6715 S. Marsbiield Ave. Chicago 36, 111. pasirodymas.
•
(Gėlininkas)
Gaila, kad dėl blogų oro sąly
2419 So. 69 St.,
Chicago 29, III.
Tel. Rfcpublic 76329
gų į rungtynes negalėjo atvyk
3316 S. Halsted St. . Chicago, 111.
Tel. GRovehiH 6-2025
ti Clevelandas. Tačiau malonu,
kad lygos pirmenybės jau pra
T e t YAKDS 7-7308
Js
dėtos ir tikėkimės, kad jos iš
" ^
Vestuvėms,
Laidotuvėms,
Sukaktuvėms
PROGA
judins mūsų krepšininkus.
Geriausias Pasirinkimas Gėlių
Kas gi gero pasakytina apie
Sveikina Viisas Gerbiamas Savo /Kliente*

•v

Linksmų Šv. Kalėdų ir

Laimingų Naujų Metų

JOS. F. BUDRIK, k .

SECORITY FEDERAL

SAVINGS & LOAN ASS'N.
of Lake County

g

J

Antanas ir Jadvyga Yočiai

MACKE REALTY CO. .

i '1

SUNSHINE SUPER MART

fllerru Chrislitias

l

2"

MOTERD RCBU SIUVĖJAS

*•

S

*

LOVICK'S FLORIST
i

J. GRYBIENE

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
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SPONSORED BY THE FftMMING PR0FESS10NAL AND BUSINESS 0RGANIZAT10NS
MERRY CHRISTMAS

MEBRT CHRISTMAS

MAY YOU ENJOY HAPPINESS
AND SUCCESS THROUGHOUT
THE COMING YEAR

Mey the coming year bring prosperity to all.

BOXMAKERS

MERRY CHRISTMAS

MERRY CHRISTMAS
May the coming year bring proaperity to all.

BLACKIES PIZZERIA 8t
RESTAURANT

May the coming ycar bring proaperity to all.

STANDARD STUDIOS, I N C

STEEL RULE DIE

PHOTOCRAPHY & PHOTOSTATS
Phone WHitehall 4-5355.

WARREN Ę. WRIGHT

• •

CHICAGO, ILLINOIS

4>

MERRY CHRISTMAS
MAY YOU ENJOY HAPPINESS
AND SUCCESS THROUGHOUT
THE COMING YEAR

K AR'S 5 8C 10
STORE

CHICAGO
BANK

FOR YOUR CONVENIENCE
Open Sundays and Ilolidays
9 A.M.—6 P.M.

4347 N. Centrai

I
<f

MERRY CHRISTMAS

401TaJtPlace

May the coming year bring
prosperity to all

n. SCHULTZ

BOERICKE &
T AFEH
CE 6-2595

MERRY CHRISTMAS
May the coming year bring
prosperity to all.

Phone HAymarket 1-8901

854 W. Madison St.
736 Lex'ington, MO 6-2645
I

!

•

•

•

MERRY CHRISTMAS
May the coming year bring
prosperity to all.

•

•

Phone LHkeview 5-8832
014 Wft$t B*.ment Ave.
.

May the coming year bring
prosperity to all.

^

\

Jr

MERRY CHRISTMAS
May the coming ycar bring prosperity to all.

MOHAWK ELECTRIC
CONSTRUCTION CO.

MERRY CHRISTMAS
May the coming ycar bring proaperity to all.

PainUng and Decorating
CONTRACTORS
INTERIOR and EXTERIOR
Phone Downera Grove 3231

3856 Fairvie*

MERRY CHRISTMAS

_

McDONALD dc CO.

MJLLWBIGHT CONTRACTORS, ERECTING

Phone COrnelia 7-5253 -*
3708-10 Irving Park Road,
Chicago l t , lll>

4353 west 3i»t st.,

BI 7 9858

MORTON

CONTRACTORS
3856 Fairview

W0ODW0RKING CO.
3210 S. Lombard

ERS GROVE, ILL.

CICERO. ILL.

MERRY CHRISTMAS
May the coming year bring
prosperity to all.

JkiąRRY CHRISTMAS
May the coming year bring
prosperity to all.

G A B R IEL

PHARMflCY, Inc.

BROOKFTELD, ILL.

MERRY CHRISTMAS

prosperity to all.

CAPTAIN

ANDREW

AITKEN

AUSTIN STATI0N

STAR
GENERAL CONTRACTORS

CHRISTMAS
May the coming year bring
proaperity to all.

JENRIES and SON'S

THE COMING YEAR

CONSOLIDATED
TOOL &
MFG. CO.
Phone SE 3-7535 •
2018 W. WALMUT ST.
CHICAGO, ILL.

Distiibutois Oi

OLD STYLE
LA G E R
Phone Tūlton 5-5620
2332 6 m e Stiro)
BUTE JSLAND, ILL

Phone HU 3-6708
320 West 83rd gNjti
MERRY CHRISTMAS
May the coming year bring
proaperity to alL

J# £ p #
f

MECNARICAL PLATIMG
1633 W. RooseveltRd.

SE 8-1542

MERRY CHRISTMAS

The Tuccori's, prop.
650 L TMh,
M 3-0345

MERRY CHRISTMAS
May the coming year bring
proaperity to all.

MERRY CHRISTMAS
May the coming year bring
proaperity to all.

HEATING AND
AIR-CONOITIONING
Ce„ Inc.

LEE BROTHER'S,

PHONE CA «-4024
l » l » WEST į n H STREET
CHICAGO. ILL.

R. B L O H M

L\C.
MERRY CHRISTMAS
the caming year bring
prosperity to alL

601 W. 51st St.
KE 8-5414

CHRIST A. IENSEN
40t4iWard
Demecratic Commrttee«an

SUNBEAM

MERRY CHRISTMAS

S &K

MERRT CHRISTMAS

SERVICE STATI0H
3&59 S. Damen, VI 7-8183

L0U*S BAR B-Q PEN

iiiiimumimuuiuti

.,

FREE DEUVERY
1554 S. KESZIE,
LA 24361

HAPPY

—

•

CHICAGO 20. ILL.

SQUTHWEST BEER
0ISTRIBUTORS

PORTABLE
ELECTRIC TOOLS

CAFE

prosperity to alL
MERRY CHRISTMAS
MK.RRV CHRISTMAS
MAY YOU ENJOY HAPPINESS
MAY YOU ENJOY HAPPINESS A ND SUCCESS THROUGHOUT
n
TO
THE
YEAR
AND SUCCESS THROUGHOUT
—
" •COMING
**r™n
»»

*

/

•

'

MERRY CHRISTMAS
May the coming year bring
prosperity to all.

G«y, Indiana

May the coming year bring

*.

STANLEY 8-4870
BER\VYN, ILL.

8000 Fairvie* Avenue
HUnter 5-6800

Phone TO 9-3500
7514-16 W. Belmont Ave-

«

PLASTERING CO.
Plaster.ag Ctutractors
2401 Highland

" * * •

ALRE'S

We Specialize In Chicken
\Vltere Ita A Treat Ta Eafc

ENC1NEE&S

»

May the coming year bring

4195 Harrisen

}.

PETER
DALLNER & CON

COMPANV, INC

ITRUCTION CO.

r^

EMIL LITAZSKY

*

MERRY CHRISTMAS ,
May the coming year bring
prosperity to all.
y/

MERRY CHRISTMAS
May the coming year bring
prosperity to e 11.

MIDLAND
ENGIHEERIHG i SVPP LY

^

PETER DALLNER
8C SON

AXEL S.
TURNOUIST

* MERRY CHRISTMAS

CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO, ILLINOIS

Downers Grove, 111

LICENSED BOILER SETTER

4959 W. Fullsrton Ave.

215 S. Wcstera

MERRY CHRISTMAS
May the coming year bring
prosperity to all.

MK M E HORBAN, prop.

'

MErrimac 7-8351,

MERRY CHRISTMAS
May the coming year bring
prosperity to all.

MYLON FISHER'S

Phone PUllman 5-2842
913 West I I9th St.

"EVERYTHING FOR THE HOME AND FAMILY"

Phone HI 5-2600.
3 K W , II Ittl ST.

MID-CITY
AUTO SERVICE

' •

WOODS INDUSTRIES

PAYNE &
McCLOWRY
MOTORS, Inc.

MADINE HARDWARE

May the coming ycar bring prosperity to all.

Phone CA 6-9837

MERRY CHRISTMAS
May the coming year bring
prosperity to all.

MFGRS OF

GILB E R f
MFG. CO.
EST. SINCE 1020

HOTEL

CHICAGO, ILL.

KAINER & CO.

' •

.

ELECTRICAL CONTRACTORS
SPrlng 7-4200,
5520 W. Montrese Ave

prosperity to all

MERRY CHRISTMAS
May the coming year bring
prosperity to all.

MERRY CHRISTMAS

ROOMS FOR
Permanant and Transients

MERRY CHRISTMAS
May the coming year bring

ju
Ckkagt* III

<?

May the coming year bring
proaperity to all.

AVALON

WESTERN AVE. aod
CONGRESS PARKWAY

^ :

MERRY CHRISTMAS

Homeopathlc Pharmacy
6 E. Lake St..

CORPORATION
Phone BE 7-5500
4303 W. WrisMwc9d Avt.i

GENERAL CONTRAtTORS
PHONES:
VIUage 8-2140
ESterbrook 9-145
6645 NORTH AVENUE
OAK PARK, ILLINOIS

MERRY CHRISTMAS

PRECIOUS
BLOOD CHURCH

ARMATURE & ELECTRIC

DELL'ARMI &
ESPOSITO, Inc.

PHone TUrner 2-3489
UARY, INDIANA

FATHER JEROM DEHNERT

May the coming year briag prosperity to all.

CHICAGO. ILL
MERRY CHRISTMAS
May the coming year bring
prosperity to all.

CHICAGO. ILL.

HOME OF THE SINCHNG HAITKRS
SPEND NEW YEARS EVE WITH US
1637 West Melrnso,
tVEllingUm .V2000

May the coming year bring
proaperity to alb

47 M NO. CLARK ST.

LATHtHG 1 PLASTERING
CONTRACTOR

MATH IGLERCASINO

MERRY CHRISTMAS

Phone ffPtovm 8-5321

MAYER

MERRY CHRISTMAS
May the coming year bring proaperity to all.

1650 West Ogden Avenue
SPRINGFIELD, ILLINOIS

PHONE MU 5-7060

MATT

. *

• Phone TAyloi 9-2114

State of Illinois Treasurer

EOUIPMENT CO.

MERRY CHRISTMAS
May the coming year bring
prosperity to a!l.

Phone WE 9-4837

CO., INC.

540 N. Michigan Ave.

MERRY CHRISTMAS
May the coming year bring
prosperity to all.

755 South Clark St.,

(Coctioued on page 7)
uiiiiiiiiitiiutiuiuui
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

PAJIEŠKOJIMAS
P a j i e s k a u savo dėdės Bntknno, ki
lusio iš okupuoto Vilniaus krašto, I g
nalinos. 1935-6 metais fyuvo parvy
k ę s į Vilniaus k ra ši q aplankyti sa
v o tėvą ir vedusią seserį Emiliją.
Prašau atsiliepti
arha žinantieji
apie jį pranešti Šiuo a d r e s u : V. Besusparytė-GHosienė, Mendoza 2280.
A v e l i a n č i a . Buenos Aires. Argenti
na, arba: A. Zieaitis, 6643 So. W h i p ple Str., Chicago 29, 111. Tel REpub

STASYS METRIKIS
Savininkas ir krautuvės
įsteigėjas

CIASSIFIED & HELPWANTED A D V E R T I S E M E N T S

Kun. A. Abraciiukui, Kun. V . Valkaviciui ir Nukryžiuotojo Jėzaus Se«elėmi už
Nuoširdžiai reiškiu eily dėkingumą vi lankymą ir maldas.
siems, kurie mane lankė ir užjautė ligos
Tegul geras Dievulis visiems sutelkia
ftt, Kalėdų džiaugsmą.
metu.

- PADEK A

PAJIEŠKOJIMAS
PaJieSkomas TAMOŠIUS DABULS
KIS, kilęs iš TelSiu parapijos, KrugeriSkea sodos.
Pralbme
atsiliepti
šiuo adresu — Kazimiera* YaslUAUSk.is. 2 > : : Mtiion St., Wnrr«>n. Ohlo.
arba u i . : Warren. Ohlo: 3-0416; ar
tel. Republlc, Pennsytvania.; Chapel
9-7083.

enifi, gruodžio 23, 1955

ASSEMBLERS
GIRIAS — WOMEN
We have immediate openings
in our assembly department.
Permanent work.

EXCEPTIONALLY LIGHT
ASSEMBLY

Ypatinga padėka Kun. J. žvagidliui.

ALBINA BASKAUSKIENE

<{r-

J. J A N U L A I T I S IR J . M A Ž E I K A
Naujieji Midwest krautuves savininkai
2515 W. 69th St.
RE 7-9259

ALL 8HIFTS
5 day — Hours 8 a. m. to
4:30 p. m.
INDUSTRIAL MOLDED
PRODUCTS CO., INC.
•

5201 N. AVONDALE
KOdnev 3-3700
Jei turite parduoti ar iinuomo
ti, pasiskelbkite smulkiu skelbime
skyriuje. Skalbimą galite perduotelefonu. Vlrglnia 7-0640

%US€ELLANEOU8
įvairus Dalykai

Kalėdoms: Užsieninis šokoladas labai gražiuose įpa
kavimuose—-dovanoms—Importuoti grybai ir įvai
rus delikatesai. Lietuviška rugine ir plikyta duona,
sūriai, sližikai, aguonos, silkes.
Specialios kainos: Hills Bros. kava
I s v. 89c
Vaikščiojančios lėles (labai gražios) tik S5.98
Cukraus S sv. 49d Medaus kvorta $1.10

55 East vVasbington Street

LIETUVIŠKA APDRAUDŲ
AGENTŪRA

TeL DEarborn 2-2434

Gyvybes, llgoninSs,
automobilių.
bal^ų. narni) ir visos kitos apdrau
dos
asmenims, profesionalams Ir
biznio |»iaigomi. Valstybes patvirtin
tos kainos.
AGENTAMS I R B R O K E R I A M S
A r K e t i A U SI KOMISAI
AUTOMOBILIŲ
FINANSAVIMAS
Bankiniai procentai. Nauji aut o m o
blllal k% — vartoti 6%.
V E I K I A NOTARIATAS. Smulkes
niai Ir n e m o k a m a i informacijai gau
1 skambinkite, rašykite, užeikite.

JONAS KIRVAITIS
I N T E R S T A T E INSl R A N C E
AGENCY
6SO0 &. Ashland Ave., Chicago SO, Dl
WAlbTook 5-&6T1

2334 Sounth Oakley Avenue
T e l Ylrginia 7-6640; 7-6641

įpiaoi.

HELP vVANTED — VYRAI

F0RGE SH0P HELP

Visu prekių kainos neaukštos.
Kviečiame visus atsilankyti.
Krautuvė atdara:' kasdien nuo 7 ryto iki 10 v. V.

JENSEN INDUSTRIES, INO.
7333 W. Harrison
FOREST PARK

KOŽICOS

lietuviška gazolino stotis Ir a u t o
taisymas
Vtliekaml motoro remontai, lyginimo
dažymo darbai ir keičiamos dalys

ĮSIGYKITE DABAR !
•

^

^

575* 8. W E S T E R N A V E . . R E 7-t5S>

1804 W*s? 47th Str.
Arti Wood Str.

Chicago 9, Illinois
Telei. YArds 7-8393
^VYRIAUSIA LIETUVIŠKŲ
VALGIŲ BŪSTTNfi

BnLDING * REMODELING
NAMŲ

IR

LAPĖS K A I L I Ų
MLFTOS

ę

visiems mūsų taupymo ir skolinimo
JOHN PAKEL. President

Chicago 36, Illinois

6234 So. VVestern Ave.

AUDYKLA JUOSTA

V. AUGUSTINO

<n v Kazvh Prišmantar••.(*• Wpat 16 Street
nucapo 9. Ūl.

Lietuvos Vaizdų albumas

L I E T U V A

Peief LAfayette S-S0S5
(.ainina Įuostai. u»kt-llu» joostei<
pagalves vardiniu
erimimo tr klt
progų dovanoms
Taip pat galim

* 4 M

..!.«« • •

^

^

^

V E N T A REAL ESTATE
4469 S. Fairfield, teL LAf. S-388)
Vai. Kasdien nuo S—11 tr 4—7 vai
vak isftad. nuo I ?. r. iki I i. i
Trocitodtnelals ufdarrta
KAINA TIK $9,950. 5Vz kamb.
Johns Mansville apmuštas medinis
namas "basement level". Pirmas
augštas užbaigtas. Galima isnuomuoti pajamom. 2 autom, gara
žas. Arti mokykla.
F. H. HaJvorsen
3145 W. 63rd S t
Remi. 4-4801.
OOOOOOOOOOOOOOOT/OOOOOOOOO*

Nori namų, farmų tr Maniu,
pirkti bei parduoti,
k a s nori gauti
paskolsa — morglčius, apdraudimus
— lnsuransus, kas nori Manių kny
g a s suvesti ir J u m s nuoširdžiai pa
tarnaus ir pagelbės.

2334 So. Oakley A m

IŪ0ZAS STANAITIS

CHICAGO 8, TT Ji.

9010 S. Cottage Grove Ava,
nhieago

OOOK COUNTT BUSINESS
BROKEBS

m•

Telef. H r d s o n I-78SS
0

Namų

tei.

PRospect

8-25S0

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOi

PAMANYKITE — $16,500 u i
| geltonų plytų 3 butų narna,—5, 6,
ir 3 kamb. rūsy. 2 autom, garaj ^ Koklių vonia. Karštu vandeapaild. Apylinkėje 24tn ir
nįu
Hamlin. Pajamų $137, plius butas,
Įmokėti $5,000. SVOBODA, 5739
w . 26th St. LAwndale 1-7038.
I&NUOMUOJAMA
UNUOM. ŠVIESUS KAMB. prie
2-jų ramią žmonių. Galima naudotis
virtuve.
3961 S. Campbell Ave. S-čias sueit.

STASYS DŽIUGAS
«"«vf

v*

mj

_f*

••

Kiškučio Vardines

Tai gražiausia
dovana mūsų
mažiesiems skaitytojams. Meili
i tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii
i dail. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padare dau
i giausia mėgiama mažųjų skaity
g tojų tarpe. Kaina $1.50.
s
i Užsakymus kartu su pinigai* siuskite:
S

|

"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Ave.
Chicago 8, 111.

ATSIŲSKITE ADRESUS

•
Paragink savo kaimynus ir pa
žįstaraus užsiprenumeruoti dien
raštį "Draugas" Naujiems skai
tytojams susipažinimui siusime
dienraštį nemokamai per mėne
sį, tik malonėkite atsiųsti jų
adresus.

Perskaitę "Draugą", duoktta
(tiems!

KJOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

K.GASICNAS

MOTERŲ KUBŲ
Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus.
Ii {vairia kailių ašsakytl paltai duodami limo.
kėjlmuL Jie toli pralenkia tavo kokybe gatavus
ir pigiau kainuoja.

6718 SOUTH MARSHFIELD AVEHUE

Chicago 36. IUinois . . . Tel. REpublic 7 - 6329

;APSIROPINKIT KALĖDŲ ŠVENTĖMS;

C0MPT0METR 0MAŠINRAŠČIO
MOKYKLA

VERTIMAI • A N K S T O S •

Jeigu lesmote ptrktt
sklypų, ūkių, arte norit ką
duoti, atsiminkit, jog mielai ir
tiningai patarnauja

yra geriausia dovana visokiomis O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
progomis ir visiems, nežiūrint kas
kokia kalba bekalbėtų, nes albumo
vaizdai kalba apie Lietuvą visiems
suprantama kalba. Antroji albumo
laida yra naujai pertvarkyta ir
pridėta apie 50 naujų vaizdų.
jis anksto pigiau nusipirkdami išsinešimui arba vietoj vieti-,
Visi kviečiami jį užsisakyti ir
,nius ir užsieninius gėrimus
savo draugui p a s i u 1 y ti.
__
lietuviškoj alkoholinių gėrimų krautuvėj
Lietuvos vaizdų albumas LIE
TUVA yra geriausia kalėdinė do
vana. Kaina $6.00. Jį galima už
sisakyti

IT»»T«^»

1 dol. 25 a. vai. — privačios.

^

*

M Ū R A S

ĮSIGYKITE DABAR !

83rd and Willow Springs Road,
Willow S[)ringst Illinois

K. R A I . N £ X A 8
S40a a Talrfteld Ave., Cblcaco M
(9-člas ausytas, durys po kairei, ari
6S-5ios gatvSs ir Califomla Ave.)
duoda tremtinys prie* kars baigė1
i\btK<m tmiversltetų.

^

Šventas Rastas

kasdien nuo 4 vai. popiet
= TeL PRospect 8-2018 arba į
LUdlow 5-S580.
' 0800 SO. CAMPBELL AVE., |
Chicago 29, Illinois
iiiiiiiHiiiiiimimiiiiiimiiiiuuiiijiiiiiif.

YVILLCVV WEST INN AND
PICNIC GROVE

ANGLU KALBOS PAMOKOS

^

JAUMIOUV MALDOS

•mus*

UETUVIV STATYBOS
BENDROVE

| JONAS S T A N K U S

Chicagos svariausias ir moderniškiau<ua« Piknikų Daržas —
BUČO
DARŽAS

Priima naujus kursantus kiekvie
ną savaitę. Per 3-4 mftn. iftsivaduo
s-1 i i dulkino fabriko Ir dirbsi ava
HoJ raštine j. Skambink tuojau Mo
kyklos Vedėjui P. Keslūnul tel. BI
shop 7-3018 arba kreiptis tiesiai )
m o k v k l e SS8 W. SI PI.

^

^iiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiinniiiiiiiiiie

BTJILDERS, INO.
Stato gyvenamuosius na
mus, ofisus ir krautuves pa
gal standartinius planus ar
individualinius pageidavimus,
Įvairūs patarimai staty
bos bei finansavimo reikalais. akiciniai planai ir namų įkainavimas nemokamai,
Statybos reikalais kreiptis
s i reikalų vedėją šiuo adresu:

Galima užsisakyti laišku
ar telefonu
EDYVARD GLASSER, INC.
Our 50th Year in Fine Furs
4022 Sheridan Road
LAkeviev? 5-0304
Atdara pirmad. ir ketvirtad.
vakarais iki 9 vai.

Ir

^

«- Verte lietuvių kaibon JUOZAPAS
SKVTRECKAS — Kauno Arkivya
kupas Metropolitas. IV laida. JA
P E T E R
S A K I N S K A S leido "LUXM 1947 m. Štutgarte
Carpenter and General Contractor 620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama
Stato naujus namus pagal užsa
A f
kymą. Atlieka visokius senų na
D R A 0 6 E91
mų pataisymus.
2334 So. Oakley Ave.
7207 So. Maplevvood Avenue
Tel. PRospect 6-9819 po 8 v. v.
Chicago 8, lUinois

I

JUODOS, reg. $30, po $ 2 3 . 5 0
BALTOS, reg. $60, po $ 4 9 , 5 0

p>mt»

4645 So. Kestine Ave

BUILDING CONTRACTORS
Stato naujus namus, atremontuo
ia senus Kreipkitės:
Ti:L HEmlock 4-5881

LAIMINGŲ N A U J Ų M E T Ų

SPECIALI

^

4NTANAS LUKAS ir ŠONUS Naujasis Testamentas 5450 So. Fairfield Avenue

—

nariams ir visiems lietuviams

^

D R A U G A S

CHICAOO 12. ILL.

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
—

^

P l s a l j m u s adresuokite

V. ŠIMKUS

VALDYBA IR DIREKTORIAI

^

Kun. P. Kirvelaitis
Kmina: $1.50 ir $*50

uuo b vai. p. p. kasdien n
«ekmadlenlala nuo 10—4 vai

v drenas:

.

Kurią paruoši

STATYBA

.vairus
į t a i s y m a i tr
ei norite pirkti ar užsakyti namą
u ris būtų gerai išplanuotas, pate
us, gražus ir pigus, pirkite a r u i s s
• k i u pas
Sosdteftl saukit REllance S-8909

CHICAGO SAVINGS AND
LOAN ASSOCIATION

^

MALDAKNYGE

CALL-ME-M0T0RS C0.

tariame širdingą ačiū ir linkime

Padeda
plrklti - parduoti
aklus, biznius.
Parflpina
draudimus Ir daro vertimus.
Imigracijos dokumentus. Ofisas a t d a
ras kasdien nuo U

ŠILDYMAS

VIKTORO

METRIKOJ
FARM FOOD CO.
KRAUTUVE .

loca

P . STANKOVIČIU8
RSAL E8T. b INSUR. BROKERI*
LIETUVIŲ AUDITORIJA
3133 So. Halsted S I
Pa. DAsabs 647W

HEATERS, HELPERS,
P. L E O N A S
HAMMER-DRIVERS
Good Pay. Hospitalization.
S7SS W . t
Life
Insurance.
A. Stančiaoskas Ir A. Lapkų*
nstoliuoja visų geriausių Ameri Paid HoUdays & Vacations, ete.
pirkdami ar parduodam
kos firmų gazu ir alyva kūrena
oamus, biznais, sklypus ai ukint
Day work onry
uua oedi u a (furnaces), visų d y
atlankykite maa.
Appiy —
ižių oro vėsintuvus Air condi
tioners) ir atlieka visus ak ardo ANDERSON SHUMAKER CO. KUTKA NORKUS R K A L T .
REAL ESTATE-INSTJRAH01
larbus
824
SO.
CENTRAL
AVE.
8405 Wsst 51 St.
1500 SOUTH. 50th OOUR1
(In rear of 882 S. Central Ave.)
WAlbrook 5-5030
ir 1505 SO. 51st COURT
FHospeot
S-S&it ivak. ar sseasa«.>
Cicero, IUinois
DRAFTSMAN
- Telefonai: OLympic 2-6752
Kas, perkant arba parduodant na
Ir OLymple 2-8492
Interesting position in Engineering mus, norit sąžiningo Ir lietuviškai
nuoširdaus patarnavimo kreipkitės |
Dept. Many employee benefits
AUTOMOBILES — T R U C K 8
Automobiliai — Sunkvežimiai

Jau virė 15 mėty sąžinin
gai patarnauja lietu
viams, parūpindami švie
žius jr skanius produktus.
Todėl geriausi žmones —
kaip eiliniai, taip ir pro
fesionalai — iš arti ir toli
lanko

REAL ESTATE

"DRAUGAS" AGENCY

MONARCH LIOUORS

Laimingieji, kurie 1955 .m. prisidėjo prie mūsų Kalėdų Klubo—Christmas Club, lapkričio mėnesi gavo čekius. Prisidėkite prie mūsų 1956 m.
Christmas Club ŠIANDIEN! Geriausieji linkėjimai ateinantiems
metams!

Universal Savings
1800 So. Halsted Street •

Chicago 8 «

• • D R A U G A S "

3529 So. Halsted St., Tel. Y A 7-6054

2884 South Oakley Avenue

čia visuomet galite gauti įvairių šaltų užkandžių ir visokių silkių, j

Chicago 8, IUinois

Sav. A. ir J. NAUJOKAI

ir pas platintojus .

d Loon
Association

HAymarket 1-2018

V

1

^

Pasinaudokite
"Draugo"
Classified
skyriumi.
Pirkit Apsaugos Bonus!

/A

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Penktadienis, gruodžio 23, 1955
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MERRY CHRISTMAS
Continuation from page 5 MAY YOU ENJOY HAPPINESS MELUOSE PAftK FLORIST MAY YOU ENJOY HAPPINESS
AND SUCCESS THROUGHOUT
MERRY CHRISTMAS
AND SUCCESS THROUGHOUT
11S No. 17tii Ave
THE COMING YEAR
MAY YOU ENJOY HAPPINESS
MERKY CHRISTMAS
Phone Flllniore 4-0709
THE COMING YEAR.
MELROSE PARK, ILL. ,
AND SUCCESS THROUGHOUT
MAY YOU ENJOY HAPPINESS
M
U
N
T
Z
T
V
&
AND SUCCESS THROUGHOUT
THE COMING YEAR
MERRY CHRISTMAS

MERRY CHRISTMAS

muummnumuuu

JOHNSON

THE COMING YEAR.

WM. J
MATTHEVVS.
INC.
Phone MO 6-1388
215 N. LAFLIN ST.
MERRY CHRISTMAS

MAY YOU ENJOY HAPPINESS
AND SUCCESS THROUGHOUT
THE COMING YEAR.

MR. GEORGE VLACK,
ovrner

N I

L E S

SERVICE
PHONE

mmm

A & 0 GLASS CO.

M O 6-2420-21-22
185! West Roosevelt Road

CHICAGO, ILL.

•

635 S. MHler Sfc,

MERRY CHRISTMAS
MAY YOU ENJOY HAPPINESS
AND SUCCESS THROUGHOUT
THE COMING YEAR.

4753 S. Cottage Grove i t *
MERRY CHRISTMAS
MAY YOU ENJOY HAPPINESS
AND SUCCESS THROUGHOUT
THE COMING YEAR.

938 Irving Park Road
BU 1-9799
MERRY CHRISTMAS

ARCADIA BARERY
818 S. Blue Island Ave.

CHICAGO, ILL.

MERRY CHRISTMAS

SHATKUS
TAVERN
PLAN NOW TO SPEND
NEW YEARS EVE WTTH US
Phone CO 4-9774

CO 1-2281

128 EAST KENSINGTON

MERRY CHRISTMAS

į

MERRY CHRISTMAS
May the coming year bring
prosperity to all.

5147 Roosevelt Road
—

May the coming year bring
prosperity to all.

•

A

FRIEN

D

MERRY CHRISTMAS
May the coming year bring
prosperity to all.

prosperity to all.

GEORGE I. GOLDMAN

1311 WEST 79TH ST.

PHONE ESTEBROOK 8-7226
17tU*Q3 Maditon Street

WILLIAM G.
MILOTA
CHIEF BAUFF
Municipal Court oi Chicago
MERRY CHRISTMAS

SUPPER SERVICE
STATION

NELSONE RESTAURANT

STate 3-9472

— • -'-•

•

— •

•

•— •

—

Hnlp Fight TB

• — " —

MERRY CHRISTMAS
May the coming year bring
prosperity to all.

2716 W. Horth Ave.

A.

MERRY CHRISTMAS "
May i t ^ ^ ^ i n i n g

yeat bring

prosperity te all.

Phone HUdson 3-4911
7819 So. Ashland Ave.
MERRY CŲįllSTMAS
May the coming year bring
prosperity to all.

H* C. H*
2700 West 69th St.
-•

•

-

. — Į — L —

m
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i

4880 West Armitage Ave.

LEE'S TOG SHOP
2423 W. Marąuette

MEMORIAL H O M E
For Jewish Aged, Inc.
Phone AM 2-0529
1152 W. Farw*!!

May tho coming year bring
prosperity to all.

AVENUE ,
ELECTRIC CO.
6019 Milvvaukee Ave.
MERRY CHRISTMAS
May the coming year bring
prosperity to all

CHARLES
INSOLIA & SON
GENERAL C0NTRACT0R
BEtkshire 7-4567
7027 West Grand Ave.
MERUY CHRISTMAS
May the coming year bring
proF-perity to all.

H A Z E L & JIMS
LIQUOH & TAP
JIM MALLEN, prop.
158 N. LARAMIE AVE.
"WherD Good Friends Meet"
Plan To ?>pend Your
New Ye»ra C\9 Wltk U*
Riag the New Year In Right
NA 6-5833

Nuliūdę:

Sftaus.

A.

JUOZAS CHERNIAWICH
(černavičtua)
Gyv. 1440 So. S0 Ct., Cicero, 111.
Mirė gruodžio 21 d.. 1965 m..
2:30 vai. p. p. sulaukęs 75 m.
amžiaus. Gim8 Lietuvoje, kilo
iš Marijampolės apakr., Picinių
kaimo.
Amerikoje Išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime
2 sūnūs: Juozas ir marti Frances,
Antanas, marti
J uita., 2
dukterys: Ona Waladis, i e n t a s
Bert Ir Maria Evans,
žentas
Horace, 5 anūkai, brolis Mateuftas. kiti giminės, draugai ir
pažįstami.
Priklausė šv. Vardo P r a « g . .
Chiragos Liet. Draug. ir LAet.
R y m o Katalikų Susivienijimui.
Kūnas pašarvotas A. P e t k a u s
koplyCloje, 1410 8. 50th Ave..
Cicero, III.
T»
Laidotuvės
jvyks šeštadienį,
gruodžio 44 d., iš koplv*io* 8:SO
vai. ryto bus atly«lėt.-is i ftv. An
tano parapijos bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos p a m a l d o s
u i vellonles siela. P o pamaldų
bus nulydėtas į ftv. Kaslmtero
kapines.
Nuoširdžiai kviečiame
visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Sūnus, dukterys Ir
anūkai.

PRANAS ZVIENAKI6
(Zimmer)
Gyveno 3244 8. Emorald Ave.
Mirė gruodžio 19 d.,
1955.
7:45 vai. vaK.. sulaukęs senat
ies. G i m ė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno S0 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime
2 seserys: H ei e n Jakubauskas
ir Josephine Lfases. švogertfl
Povilas,
st?«*ru valkai:
Rayniond Jakubauskas, Frank ir
Walter Leases, pussesere Anta
nina Jueikas s u "šeima, kiti gi
mine*, draugai ir pašįstamt.
K ū n a s iiašarvotas Jurgio F .
Itudmlno koplyCloje, 311* Bo.
LUuaniea Ave.
Laidotuves
l*yks ieStadicnj.
gruodžio
2 4 d., iš
koplyčios
»:30 vai. r>to bus nulydftas i
fcv. K a s i m i e m kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus • Ir pažįstamus
dalyvauti sioae laidotu\-«se.
Nuliūdusios B E S E R Y 8 .
Laidotuvių direktorius Jurgis
F. R u d m i n a a Tel. T A r d s T1138.

AMERICAN C0TT0H YARMS
412 N. Orleans Street
MI 2-0074

MERRY CHRISTMAS

Mir« gruodžio 20 d., l t 6 S ,
7:4© vai. vak., sulaukus pusto*
amžiaus. OimS Lietuvoje; kilo
i* T*ura*€» apakr., Pagramatėio parap,. Matomų kaimo.
Amerikoje išgyveno 5° m.
Pasiliko dideliame nuliūdime
-4 sunūs: Anthony. marti Constanee: Wllliam. marti Mary;
Alexander.
marti Agnea; Al
bo r t. marti Mary;
6 anūkai;
švogeris Antanas Bartkus su
šeima; švogerka Josepkine 8 a m o š k a su t e i m a ; pusbrolis John
Pužauskas; pussesere Ona K o 
si rauskas su šeima, kiti gimi
nes, draugai ir pažįstami.
Priklaus* Chlcagos Lietuviu
Draugijai.
Kūnas pašarvotas
Antano
Petkaus koplyčioje,
( 8 1 2 So.
Western Ave.
Laidotuves jvyks šeštadieni,
gruodžio
24 d., iš
koplyteoa
t:JO vai. ryto
bus atlydėta }
Nekalto
Prasidėjimo
Paneles
ftve. parapiojs batnyčig. kurio
je j vyks
gedulingos pamaldos
už veliones siela. P o pamaldų
b u s n u t y d i t a j ftv. Kazimiero
kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažystamus
dalyvauti Moša Laidotuvėse.

Laidotuvių
direktorius
A.
Petkus. Tel. TOwnhall 3-210».

MERRY CHRISTMAS •

GENERAL DOOR
& ENTRANCE
Phone ME 7-4841
CHICAGO, ILL.

l-#t0>

MR HENRY WOLF, prop.
Specializing in
Children's party cakes
PHONE HU 6-1110

May the coming year bring
prosperity to all.

CHICAGO.
ILL.
•***-

V-

FR

Ploot

laidotuvių
direktorius Ant.
Petkus. Tel. ORovehlll «-2a46.

MERRY CHRISTMAS

PRIOR
SA

B u y Cfrck+mm

GRAF
SHOP

CHICAGO, ILL.

2212 S. WENTWOKrH
DA 6-9723

R00SEVELT-LARAMIE

CATEftING SERVICE

mmmmmmm

DĖMESIO!
Mielai pageidaučiau susirašinėti
bei susipažinti su Amerikoje gy-'
\ enančia Lietuvaite vedybos tiks- J
lu. Kanadoje gyvenu jau keli me- I
tai ir turiu gerą poziciją bend
ram gyvenimui. «J. Giraitis, 47 j
(ilenlakr Ave., Toronto. Caaada.

Mielai Stefanijai Vaičekaoskieiiea, buvusiai bendradarbei,
jos tėveliui
AfA.

MERRY CHRISTMAS

ZIGMANTUI

JAUTOKU1

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

CN0P STICK INN

May the coming year bring
prosperity to all.

MERRY CHRISTMAS

BATHROOM FDCTURES
WALL and FLOOR TILE
Phone BErkshire 7-9400
3005 NO. AUSTIN AVE.
CHICAGO, ILL.

B A B Y DOLL
POLKA CLUB
Phone GRovehill 6-9340
7111 South Westtrn Ave.

MERRY CHRISTMAS

B U RNS

CENTURY
SUPPLY CO.

M & M
Recreatioti Parlof
403 East 63rd St
FA

MERRY CHRISTMAS

542 S0. DEARB0RH ST.

Phone GR 7-1023

MERRY CHRISTMAS
May the coming year bring
prosperity to all.

prosperity to all.

Men's Wear & Sporting Goods
Pbone COlumbus 1-6412
5960 W. CHICAGO, AVE.

May the coming year bring
prosperity to all.

May the coming year bring

MERRY CHRISTMAS

AL. VAITIS

• I L L' S

"

KOHN'S

MERRY CHRISTMAS

MERRY CHRISTMAS

I I I N Canal Street

—

May the coming year bring

"~

5210 Wentworth Ave., BO 8-0110

SOUTH CHICAGO

2653 We*t Ogden Ave.

• •

MERRY CHRISTMAS

ICE — ICE CUBES

MR. ART RALISZEWSKI, prop.
Specialiste in
BODY and FENDER WORK
PHONE OLYMPIC 2-6555

9229 So. Baltimore

•

MERRY CHRISTMAS
May the coming year bring
prosperity to all.

N. LANG and S0N

MERRY CHRISTMAS
May the coming year bring
prosperity to all.

Phon© ESsex. 5-9790

• •

May the coming year bring
prosperity to all.

KOSI!KR MEAT J I A R K E T ^
3235V2 W. BRYN MAWR**
KEystone 9-9882

ALĖX WASLEFF
11431*39 S. Cotiage Srove
Building Maitrtenance Co.
CHICAGO, ILLINOIS
Phone HA 7-8578

CO.

—

G & S SCREW
PRODUCTS CO.
89 S. La Sallc St.,
AN 3-3714
Phone BRunswick 8-5171
MERRY CHRISTMAS
1465 N. NobleSt.
ARM0E SCREW MACHINE
CHICAGO, ELL.
—

I

PACKING

I

INSURANCE

I 4724-26 W. Rioe St.,

prosperity to all.

NORTHERN
INDUSTRIAL
SUPPLY
4706 WEST ARMITA6E

WILLIAM H .
H A R V E Y
2ND WflRD

'

PRODUCTS

May the coming year hring

LOngbeach 1-1900
4607 No. Sheridan Road
CHICAGO, ILL.

ALDERMAN

!—••

4

MERRY CHRISTMAS
May the coming year bring
prosperity to all. '

May the coming year brlng
prosperity to all.

•

LIPSHUTZ

Phone STate 2-8507
221 N0RTH LA SALLE ST.

SHERIDAN
P LA Z A H O T E L

MERRY CHRISTMAS

N — . 1

MERRY CHRISTMAS

HE C K E R
& COMPANY,

W. W. Y O U N G
& SON, IN.

•

TOP NOTCH
BEEFBURGERS
Phone Hllltop 5-7218
1834 West 95tii Street

MERRY CHRISTMAS
MERRY CHRISTMAS
Italian Style Spaghetti and Ravioli
Orders to take out, BIshop 7-9345
ANNE'S l i A U T t SHOP
LENO'S PIZZERIA &
RESTAURANT
ANNE CULBERTSON, owner
INC.
3252 Weat 26th St.
1414 W. 18th St.,
CA 6 5246
ELECTRICAL
(Pizza Pie to Take Out)
Try LENO'S Own Froien Pizza
C0NTRACT0RS
First in Chicago to Offer
MERRY CHRISTMAS
59 W. Marąuetto Road A Luncheon Size Pizza Pie for 50e
Barbacue, Ribs, Chicken and
Wm. V. ABRAMCHIK
E N 4-3324
Shrimps. Italian Sandwiches, Beef,
Sausage, Meat BaU. We Deliver.
1650 West Dlvision St.
MERRY CHRISTMAS
7 P.M. to 12 Midnight.
Closed
AR 6-0612
MAY YOU ENJOY HAPPINESS Mondays. Fri & Sat. until 3 A.M.
AND SUCCESS THROUGHOUT
MERRY CHRISTMAS
THE COMING įTEAR,

MERRY CHRISTMAS
MAY YOU ENJOY HAPPINESS
AND SUCCESS THROUGHOUT
THE COMING Y&AR.

• —

May the coming year bring
prosperity to all.

MERRY CHRISTMAS
JOSEPH, IRA and SYLVAN

PHONE

Phone B O 8-«568

T«4.

MERRY CHRISTMAS

AYAUm RESTAURANT

INTERNATIONAL

Makers of
Fine Brookpark
Dinnerware

MR. C H A R L E S
T I N N E R JR

INO.

MO 6-3291

MERRY CHRISTMAS

MERRY CHRISTMAS
MAY YOU ENJOY HAPPINESS
AND SUCCESS THROUGHOUT
THE COMING YEAR.

MERRY CHRISTMAS
MAY YOU ENJOY HAPPINESS
AND SUCCESS THROUGHOUT
THE COMING YEAR.

-

THE PILCHER
Call SP 2-4400
HAMILTON CO.
Free
Home
Demonstiation
MERRY CHRISTMAS
ELECTRONIC SPECIALTIES
Within the Houi
ACCETTURO PLATI MG A
Phone FR. 2-5840
24" MUNTZ — SI 19.95
BUFFING W0RKS

COMPANY

M O L D E D
P L A S T I C S , Inc.

SHeldrake 3-9213
1035 W . Sheridan Rd.
CHICAGO, ILL.

'

Gyveno 2 l o » W. i t t h

5353 N. Mihvankee Ave.
RO 3-6840

NILES 7- 9809
7005 Milwaukee Ave.
NILESf ILL

G RE E N
GAB LES
RĘST HOME

JULIA ZEMESKIS
(Samoskaitė)

DON ADAMS,

MERRY CHRISTMAS

REALTY

Linksmu Iv. Kaledu

ST. LUKE'S HOSPITAL
LABORATORUOS LIETUVfiS

..iiU.it.i.!ii.i.i..n,.>
(Continued on page 8)
•

mm
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L I N K S M Ų KAL15DŲ IR P E L N I N G Ų 1956 M E T Ų
Mums malonu pranešti, kad 1955-ieji metai buvo
ypatingai pasekmingi visais atžvilgiais. CHICAGOS
SAVTNGS & LOAN ASSOCIATION turtas pasiekė
16 milijonų. Šiandien mūsų bendrovė yra pačiame
stipriausiame finansiniame stovyje.
Ačiū visiems, padėjusiems mums išauginti CHI
CAGO S A V I N G S & LOAN ASSOCIATION iki
$16,000,000.00 sumos.
Kviečiame visus pas mus, kur saugumas, augšti
dividendai ir naudingi patarnavimai yra užtikrinti.
Prašome teirautis informacijų.
Žiemos švenčių metu duosime saldainių atėju
siems vaikučiams. Suaugusieji gaus gražų kalendo
rių su termometru. Kas atidarys naują sąskaitą, gaus
kitokių dovanų.
PINIGAI PADĖTI IKI SAUSIO 15 DIENOS, GAUS DIVIDENDE U* VIS* MftNESI.

CHICAGO SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
6234 SOUTH WESTERN AVENUE

GROVEHILL 6 7575

MERRY CHRISTMAS

JOHN PAKEL, Prezidentas

A-Z

VALANDOS: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vak aro. Antradieniais ir Penktadieniai* nuo 9 iki 4
valandos po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 iki 8 vai. vakaro. Trečiadieniais uždaryta %isą dieną, šeš
tadieniais nuo 9 ryto iki 2 valandos po pietų.

LETTER SERVICE
DJ£ 3-1891,

139 K. eiark S t [
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IS ARTI IR TOLI

C H I C A G O S ŽINIOS
Kardincįosidabrinis
jubilejus

SPORTAS
(Atkelta ts * p s U

MERRY CHRISTMAS

MERRY CHRISTMAS

DES PLAINES
B0WLING LAME

COVERED WAGON
TAVERN

^ Z ^ ^ ^ ^ ^ \ Z ^ r ^ ^ & ^
sužeista, jieskinys - - •J dalyviai permažai parodė ko-

VANDERBILT 4-5162
656 Pearson,
Desplainea, UL
Plan Your New Years Eve Party
$45.000
— Lietuviu Kataliku Bend
MERRY CHRISTMAS
Chicagor, kardinolas Striteh'
*,J,UUŲ
Smandinio susižaidimo. Tai ryški
with UR
ruomenes chorai Sao Paulo švenčia savo 25 m. arkivyskupąHarold Daisy, 54 m. amžiaus, treniruočių stokoj] žymė. Tre- DES PLAINES PHARMMY
BE- 7 978S, 5800 S. Ashland Ava
mieste vadovauja
kompozito vimo Chicagoje sukaktį. Jis ne- 1 ,12 vaikų tėvas, gyvenąs 1015 čia, ir svarbiausia, kad rung1188-92 LEE STREET
CHICAGO. ILL.
rius J. Strolia. •
VANDERRUILT 4-6108
seniai buvo pagerbtas Loyolos Division str., patraukė \ teismą tynių metu buvo neleistinų iaaiDES PLAINES. ILLINOIS
universitete Kard. Btritch yra! Petcskcy
Poriland
Cemento šokimų, kurie yia būtnai pašaX A. a. kuzi. A. Valuekio pa
— Savaitraštis "Mūsų Lietu
eimes 1887 metais, taigi dabar! bendrove, jieškodamas $25,000 lintini, jei nenorime duoti blogo (
laikus praeitojo trečiadienio va va'*, kaip kiekvienais metais,
MERRY CHRISTMAS
turi 68 metus amžiaus. Jo k i - | 9 a V o dukteriai Karolinai, , kuri pavyzdžio priaugantiesiems snori
kare Chicagos kunigai, seserys taip ir 1955 m. suruošė tradi
DINI CABINET SH0P
limo vieta - Nashville, Tena. vasarą buvo įkritusi \ Chicagos timnkams. Smo atžvilgiu ma-l
ir didelis būrys pasauliečių nu cinį vakarą-kencertą, kur} pra
1501 51 st Ooart
— Istorine stula Ciceroje, Dl.
bei»dWeg
tt»0«a-,f^J**1
^ ^ ' T *
j
^
m^Mm
lydėjo j Šv. Kazimiero seserų dėjo inž. Jonas Antanaitis, pa- Paruošiamąją seminariją yra;
vvoėie
ir kuri 4tapo
turėjimas tok
tokių
žaidėjų savo
savo" koSv. Antano parapijos bažnyčio
t-aruobitimttjct
F*,
_ ,invalidė;
^ . i u i , turėjimas
u žaidėiu
OL 2-9015
vienuolyno koplyčią. Ten pa^ aveikindamas visus "Mūsų Lie- išėjęs
Cincinnat. m.esteJ pa taipgi
'įieško $20,000 kompen- \ » « * # . > « * yra geri krepšije, Cicero, UI., gruodžio 26 d.
CICERO, ILLINOIS
kiav.
studijavo
amerikiečių
ko
maldas už a. a. kunigo Stasio tuvos" redakcinio
.7
. u,,..,, r,Ho-Srp i ninkal, bet blogi sportinnunkai
kolektyvo
(antrą Kalėdų dieną) 9 vai. ry
uWiUjT
Zl*nUt
.tenka
«,!»
sielą atlaike prel. Ign. Albavi- vardu. Scenoje pasirodė net dvi legijoje Romoje. Kunigu įšven sacijos u* sūnų, kurs prigėrė J
m
MERRY CHRISTMAS
i s A9
džiugesnių
momentų
to bus iškilmingos pamaldos už
čius, asistuojamas kun. P. Ka- tautiškų šokių trupes: jaunes tintas 1910 geg. 21 d., vyskupu upę
upę šokęs
šokęs gelbėti
g e o e u .sesutės.
» . » . Ad
" " ip r i B i m i n U m Ū B
jauni
pulkų
REZNICK
CANDY
C0.
lietuvius kankinius. Prelatas M.
^ . ^
*J£^]
tausko ir kun. P. Lukošiaus. niųjų ateitininkų trupe, veda konsekruotas 1921 m. lapkr. 30 vokalas Ieškinyje paiym., kad. | ; a 3 . r o d j T O ą
Whole8ale Confectionery &
Krupavičius pasakys pamokslą,
Vakar šv. Mišias už a. a. kuni ma J. Valeikienės ir vyr. ateit, d Nuo 1930 m. buvo Milwaukės tos bendroves Icieme buvo sme kad
jiems KUKI
koki nui-3
nor3 uaugmu
daugiau pajiau jKins
Fountain Supplies
. r
, . , ' Mna.tĄna
a t u l«
go Stasio Valuekio sielą atna trupė, vedama Magd. Vinkšnai- arkiv., o n u 0 1939 m. perkel lio krūva ir be to — mažas asi- gyrime priduoda žodžiai nesu- 4041 W. 16th S., Phone CR 7*517 Į kurio metu panaudos stulą,
arkivyskupu. la«, kas trauke vaikus tenai, kliudys ir toliau būti gerais lie-,
~ —
• tremtines lietuves padarytą Sišavo Tcun. W. Urba, asistuoja tienė3. Su solo dainomis pasiro- tas i Chicagą
roptQTOAq
bire. fiią stulą pašvent'no kan
pavojingoje
vietoje,
ža'sti.
Kardinolu
tapo
1946
m.
. . ,
f .
._ |
MERRY CHRISTMAS
x. . , .
mas kun. V. Mikola'.čio ir kun. !dė Al Boguslauskas. V Tata1
kinys lietuvis vyskupas. Po pa
tuviais
krepšininkais Iš
bei paskirų
santur'ais sportininkais.
HOME
INSURANCE
C0.
J. Malin. Apeigų tvarkytoju bu-1 ~. ,
u
m .
Cook apskrities biudžetas krepšininkų savo žaidimu stip
Sužeistas Stevensono
maldų istorinę stulą t u s galima
» «
, ...
~
* dainavo
runas ir porą
H. Ehlers.
su
dainų Taipogi
vyrų kvar0F NEW YORK
pamatyti šv. Antano parapijos
Cook apskrities taryba priė riausiai išsiskyrė jaunasis Tau
sūnus
vo kun.
J. Stankevičius.
Pamal
dose
dalyvavo
arki-, tetas. Dainoms
,.Chicagos
.
akompanavo
Automobilio nelaimėje ties mė projektą naujo biudžeto, ras, naujasis akademikas Mu- MI 2-6714, ei 9 W. North A ve. Į salėje, Cicero, III.
vyskupas kardinolas
Samuel T
*
« ...-.„..
ir Rita
Striteh,
vyskupas Vincentas SIrena
p . Abrcmaviėius
lū-'aoshcn, Ind. sužeistas buvusio kurs siekia $57,200,663. Daugu nys (lietuvis, ar tik simpatizuo
l ) r o e v t sAdomavičiūte
t
Brizgys, Chicagos ir jos
os apylin- Į p m e a r m o n i k a pagrojo lietuvis- minois gubernatoriaus Steven ma tarnautojų gauna algų pa jąs jiems?) bei daugeliui mūsų ^
kių kunigai, seserys vienuoles
sūnus John Fell, 19 m. didinimą. Biudžete nenumato pažįstami Aušra, Kaunas ir
p o p u r j . Užaaigai A. Vikšnai- U o n o
NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervelu!
ir daug pasauliečių. Kardinolas tis iš kelių metrų popieriaus už amžiaus. Jo veidas supjausty ma pasamdyti 88 naujus poli 2umbakis.
Jet norite užsitikrinti nuo ugnies namas, balda*, satomobilins
Džiugu, kad lietuviškieji spor
Samuel Striteh anglų kalba pa traukė dienos temomis kuple tas, sužalotas kelis. Tėvas, pa cininkus, kaip to reikalavo še
nr šiaip ką apdrausti, reikalaukit* agento, arba brokerio, kad
to mėgėjai — žiūrovai g a n a g a u
sakė pamokslą, o lietuvių kal tus, pritariant L. BendoraiČiui samdęs privatų lėktuvą, nuskri rifas.
jis parūpintu jums polisą p«r musg kompaniją. Nelaimei Išti
šiai atsilankė į rungtynes. Ti
kus neturėsite jokio nemalonumą.
ba — kun. P. Lukošius. Kolum- akordeonu.
do į nelaimes vietą. Drauge su
kėkimės, kad ateityje jie dar
90
metų
skerdykloms
GENERALINIAI AGENTAI šių kompaniją:
co Vyčių Munddein kuopos 4
juo važiavusieji
W North ir
. AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANT
v> ^
** "I
gasiau parems moraliniai mūsų
— Lietuvių Sąjungos Brazili juo važiavusieji
laipsnio nariai, vadovaujami dr.
AMERICAN BONDINO COMPANT
ijnicn skerdyklos Chicagoje sportininkus.
spoTtįnįnkus.
joje Vila Belos
(Sao Paulo W. Boyden — užmušti negyvai.
AMERICAN INDEMNITT COMPANT
1
J. Simonaičio, pagerbė savo na
DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANT
Rungtynes
organizavo
ir
pra
Jų
automobilis
sus'.dūre
s
u
į
š
č
į
90
t
ų
sukaktį.
v
e
n
a
s
a
v
o
m
e
mieste) popiečiams, vykstan
FTREMAN'R FUND INSURANCE COMPANT
rį a. a. kun. Stasį. Jaunas, sim
sunkvežimiais, kurie, lenkdami Jos buvo įsteigtos 1865 m. vedė S. K. Neris.
FIREMAN'S INDEMNITY COMPANT
tiems dukart savaitėje, muziko
patingas, uolus ir darbštus ku
gruodžio 25 d. Numatoma tą
INDL'STRIAL INSl'RANCE COMPANT
viens kitą, važiavo greta.
Žaidė ir taškus pelnė: Neris
Jono
Kaseliūno
vedamiems,
jau
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO.
nigas Stasys Valuckis palaido
jubilejų švęsti išt'.sus metus. I — Nunez 30, Kamarauskas 6,
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANT
treji
metai
duoda
naudot.s
ne
PEARL ASSURANCE COMPANT
Darbininkų suvažiavimas Programa bus paskelbta vėliau. Bliūdžius 4, Vaičkus 13, Aušra
tas vakar šv. Kazimiero kapi
RELIANCE INSURANCE COMPANT
mokamai Vytauto Didžiojo var
nėse.
UNIVERSAL INSl'RANCE COMPANT
9.
Lituanica
—
Zubkus
15,
MuMorrison viešbutyje sausio
do mokyklos patalpomis, o nuc
WESTERN FIRE INSURANCE COMPANT
$10,000
televizijai
nys 15, Tevis 11, Bakaitis 3,
WESTERN CASl'ALTT & SURETT COMPANT
X Remia T. T» Marijonų vie 1955 m. spalių 1 d. paskyrė po 13—15 d. šaukiamas Illinois
The
Chicago
Community
Germanas 3, Kaunas 13.
"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters"
nuolyno ir "Draugo" st-tybą. piečių reikalams po 300 eruzei- CIO darbininkų unijos suvažia
Neris II — Tauras 19, Vygan
L. J. Keefe, 4209 Milwaukee rų mėnesiui. Dabartinis sąjun vimas, kuriame bus svarstomi trustas auklėjamai televizijos
Vilimai n.uu»»"~
•
tas 5, Andrijauskas 18, IzokaiAve., Chicago, UL, Plumbering
gos pirmininkas yra kapitonas būdai susijungimo CIO ir AFL^ stočiai WTTW įteikė $10,000. tis 4, Žumbakis 8.
ir Heating kompanijos savinin
Juozas Čiuvinskas.
darbininkų unijų Illinois valsty- ši televizijos stotis .veikia ka
Lituanica — Bakaitis 2, Ger
kas, nusipirko T. T.. Marijonų
222 W. Adams St.
Room 800
bėje. Pagal naują konstituciją, halu 11, savo veikimą ple&a, manas 8, Kaunas 13, Tevis 4,
vienuolyno ir "Draugo" spaus
Telefonas CEntral 6-5206
kurią sudarė AFL-CIO atsto- duoda ir religinę programą.
Munys 19, Zubkus 6.
tuves Statybos fondo banketo
vai,,
abiejų
unijų
susijungimas
Pagalba reikalinga
Nauja ligonine
10 biletų, sumokėdamas $250.
vykdomas atskiromis valstybėNELAUKIME NEI DIENOS
Didžiulis banketas bus 1956 m. J ^ ^ S Š i T J h ^ - ^
Chicagoje atidaryta nauja
* * « pravestas per
Kalėdų šventės čia pat. Gau
kovo 18 d. Sherman viešbutyje,
ligoninė,
payadinta
Carmen
dvejus
metus.
Australia, gyvenusiam Hanau
ta didelis pasirinkimas visokių
Chicagoje. Banketo biletus ga
• •
|Manor Hospital, esanti 147,0 W.
D. P. stovykloje,
*-----» studijavusiam
.
Z,UUU m o k s l e i v i ų
Carmen ave., kainavusi milioną dalykų iš Europos, Meksikos ir
lima gauti pas kun. V. Parulį, •" *'
| d o l e r i ų J ą j k f l r g dr _ L o u i s A . kitų kraštų. Prekės geros rū
k a l g d i n i a m
v a i d i n i m u i
MIC, 2334 So. Oaklcy Avenue, Frankfurte, s. m. gruodžio men
šies, o kainos labai nebrangios.
, a n k a n . ' T e r m a n ir j o broliai.
Chicago 8, 111., ir pas kitus Sta 14 d. padaryta sunki tulžies | ^ 2 ( m m o k s l e M
Mano namiškiai
Juk vistiek nepatikėsite šiuo
operacija. Kviečių p. p V ldzių
vadina
chi
Voca.,
tybos fondo komiteto narius.
pranešimu, tad atsilankykite ar
pažįsumus ir buvusius kolegas| ^ ^ mokykią
e3an.įą 21Q0
R
Oak Forest ligoniai
taip • • .
reikalaukite smulkesnių inforX šv. Kryžiaus parapijos Į Frankfurte padėti p. p. Vild 87 gatvėje, prisidėję, kad būtų
Per šių metų pirmus 10 mė
macijų-katalogų iš J. Karvelio.
bažnyčioje prieš vidurnakčio j ž i a m s augščiau nurodytu adreO kaip tavo?
pastatytas
religinis
vaidinimas
nesių
Oak
Forest
ligoninėje
bux
tf
o
•
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3322 So. Halsted str., Chicago.
(12 vai J Piemenėlių šv. Mišias su. arba, Pranui Grušui, 720
Se Iii., tel. YArds 7-0677.
Tiek daug žmo
Kūčių naktį (11:30)
solistė Irving Ave., Syracuse 10, N. Y. — Kristaus gimimas Betlėjuje. v o gydoma 2,565 ligoniai.
,:
nių
jūsų apylin
kantiems
metams
šios
ligoninės
Tie amatų mokyklos mokiniai''
**-*-**• šalis.
Pranas Grušas
Prudencija Bičkienė ir mišrus
kėje
taupo
su ap
dra
, , _specialius
— .išlaikymui paskirta $6,332,038.
4paruošė sceną,
r
draustu saugumu
choras giedos lietuviškas kalė
bužius. Du tūkstančiai jų vienu j 0 j e s iaugoma ir nemažai Uedines giesmes. Kalėdų naktį (12
iUUiiUUiUUUUUUU
ar kitu būdu prisideda prie to tuvių
J l l e r ^ L O g e s n ė s , nei draugiškesnės, nei rūpes
(Continued from page 1)
X Jonas Kuprionis, gyv. Rusvai.) šv. Mišių metu giedos so
vaidinimo.
*
tingesnės vietos taupymui.
listė P. Bičkienė, "Dainavos" ton, La., Pohtechnikos Institu
Kalėdų pamaldos
Kiekviena sąskaita yra saugiai apdrausta iki $10.000
ansamblio vyrų choras, šv. Kry to profesorius^ "Girios Aido"
Pabrango pragyvenimas
MERRY CHRISTMAS
ir
ė K E S L y « prirašomi du kart kiekvieną metą.
Stasio Piežos surinktomis ži
redaktorius,
atsigulė
šv.
Anta
žiaus parapijos ir "Dainavos"
May the coming year bring
Nors ūkininkai mažiau tegau niomis, paskelbtomis dienrašty
Atvykite, patys pamatykite kodėl daugiau ir daugiau
prosperity to all.
ansamblio mišrūs chorai, vado no ligoninėn, 2875 W. 19 S t , na už savp parduodamus pro
žmonių pasirenka District .Savings.
"Chicago American", Kūčiose
vaujami muziko Stepo Sodei Chicago, UI, sveikatos patikrin duktus, tačiau vartotojų perka
ir Kalėdų pirmą dieną katalikų
ti. Kambarys 302. Lankymo va- mas maistas krautuvėse yra
kos.
bažnyčiose Chicagoje dalyvaus
X Veikalo "Prieš srovę" p a - | l a n d o s 7 ~ 8 v a l - v a k pabranges. Darbo departamen apie 1,900,000 žmonių.
statymas Chicagoje pareikalaus
Sofija ir Antanas Ragaus- to apskaičiavimu pragyvenimo
x
WE 2-0536,
402 CNnton
<.
\ JS. r^
Eglute ant skrybėles
darbo ir pastangų. Tačiau Lie-'feaį, 3029 So. Emerald Ave., vie- išlaidos Chicagoje šiuo metu
HAMM0ND, IND.
tuvių teatras darbo nebijo. Jau ^ j įprastinių kalėdinių sveiki- yra augščiausies. Jei 1947-49
3430 SOUTH HALSTED ST
Čikagietė Edna Brown, gyve
l
pradėtas konkretus darbas: d e - n į m ų s u šelp§ tris asmenis Vo- m. kainų vidurkį laikyti 100, tai nanti 2527 N. Drake, pasidarė
CUffsid* 4-0104
Merry Christnias
koracijos užsakytos ir aktoriai kietijoje, Austrijoje ir kt. Iš- dabar jis yra pasiekęs 119.1.
sau kalėdinę skrybėlaitę, ku
May tho coming year bring
pradėjo repeticijas. Naujas v e i - s i ų s t a įvairių dalykų už $20.
prosperity to all.
rios šone, iš viršaus yra įtaisy
Daug
sveikinimų
kalas norima parodyti publikai I
ta maža eglyte.
-*
prieš pat Užgavėnes arba ga*' X ° n a M * * * ! *
betoje
Niekada Chicagos paštas ne
vėnios metu.
, kalėdinių sveikinimų paaukojo turėjo tiek persiųsti sveikiniGail. seserų giesmes
sergančiai mokyt. MaskaliūnieLa Salle stotyje
Nonvegian
xPaštuunkii Sąjungos C e n t - ; n e i 5 d o i. f 0 Antanas Balčiūnas ; m u - k a i P d a b a r - P a š t o viršininPhone SH 3-9830
pra American ligoninės gailestingo
i kas
kaf. Schroeder
Snhrn^der trečiadienį
trečiadieni Draro valdyba pasiuntė visiems pa
3 dol
Specialiai Kalėdoms Dumont, RCA, Zenith, General Electric,
nešė, kad nuo gruodžio 1 d. bu sios seserys giedojo kalėdinos
6326 N. Winftrop Ave.
silikusiems pastininkams trem
X Stefanija ir Juozas Tara vo išsiųsta 217,473,585 pirmos giesmes.
Admiral, VM ir kiti
CraCAGO, ILL.
tyje Kalėdų dovanas ir kartu se vičiai vietoje kalėdinių svei
klase. laiškai, kas
sudaro
J . G. TELEVISION C O .
prisimena apgailestaudami, kad kinimų įteikė Balfui $8 auką.
r
6.01 r daugiau, kaip pernai tuo KRISTALO, KERAMIKOS DIR
MERKY
CHRISTMAS
2 5 1 2 W. 4 7 T H ST.
TEU. FRONTIER 6-1998
pasiliko išskirti nuo savo drau
May tho coming year bring
pačiv. metu.
BINIAI — kultūnngiausiap do
Atidaryta kasdien ir vakarais iki K ai odų
prosperity to all.
Saugokitės gaisro nuo
gų ir bendradarbių. Tačiau ti
vana artėjančių švenčių proga.
kimasi, kad laikas vėl sujungs
eglučių
Pavogo sijonus
Šių daikL^ų geriausias
pasirinbendram tėvynes darbui, tik
Iš M. J. Petrie krautuvės, j ^imas ir prieinamiausios kaiChicagos sveikatingumo rei
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
reikalingas pasitikėjimas ir iš
kalais besirūpinąs dr. H. Bun- esančios 3447 S.cuth H lsted, j n o s Terros Knygyne, 3333 So
tverme.
desen spaudoje perspėja saugo Bridgeporte, pavog.'a moteris Halsted St., Chicago, DL telef.
X Buvęs Naujosios Vilnios tis gaisrų nuo eglučių, kurios kų megstinukų
ir sijonų už LAfayett* 3-C427.
MR. LOUIS TREPT0,
burmistras Petras Stakauskas kūrenamame bute greit išdžiūs $10,125 ir išneštas seifas
new owner
su
su žmona Regina, septynerius ta ir greit gali užsidegti. Per $1,287. Iš viso pavogta 2,800
GERA PROGA RADIJO
Phone STanley 8-4779
Nauja gelių krautuve, kurios specialybe paruošti jrelea ir korsažus
metus išgyvenę Austrijoje at spėja nevartoti greitai dega n-Į megstinukų ir 80 s jonų. Plėšivisokioms projjoms. Originalūs kūriniai paruosti Andriaus ir Elenos
,
BERWYN, ILLINOIS
"Sandom" Staniulis.
vyko į JAV ir apsigyveno pas čių medžiagų puošimui, kaipĮkai sunkvežimiu išmušė skylę
MERRY CHRISTMAS
Grunding-Majestic,
Sabą,
Joną ir Rožę Rinkevičius, 6941 pvz. medvilnės. Ne taip greit užpakalinėje sienoje.
Gėlos vazonuose. Sveikinimo korteles. Devocionalai: Rožančiai, kry
želiai ir kt. dalykai. Pageidaujant užsakymus pirstatome į viet%.
Graetz vokiškieji radijo apara
S. Washtenaw Ave., Chicago, užsidega rayon, vilna, šilkas.
EL CHAIMO
Pakele atlyginimus
tai ir radijo-fonografai, puikios
Nemokamai dovanele su kiekvienu pirkiniu.
m.
Pataria padaryti skiedinį — 9

BRAZILIJOJE
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RAS.KAIRKIR

O'MAIIEY and McRAY, Inc.

fl
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r

BORDEN'S DAIRY
COMPANY

•

WINCREST
NURSING HOME

JONAS

GRADIMKAS

HARLEM
STANDARD
SERVICE STATION

AND

Chicagos apylinkėse yra apie išvaizdos, įvairiausių niodelių
X Jonas ir Barbora Kapcčiai uncijas borakso įpylus į galio
49,000 darbininkų, kurie dirba high-fidelity tonu, pajėgūs klauiš Chicago, VI., paaukojo T. T. ną šilto. vandens. Ištirpus dar
prie geležinkelį ir kurie pasi- Į^yti Europos ir kitų kontmenMarijonų vienuolyno ir "Drau- įdėti keturias uncijas boro rūgr
inarni
^^"
go" spaustuvės statybai 100 d o Į šties ir tame skiedinyje išmir- naudos algų pakėlimu vienuo^tų rad'jo ctctls, P ^
TEB
lerių. T. T. Marijonai ir Staty- • kyti puošimui naudojamas de- Ūkai geležinkeliečių unijų. Jų mis kainomis gaunami
bos Fondo direktoriai gerada-: gamas medžiagas. Tai apsaugo atlyginimas padidinamas ftg R O J * 3833 S. Halsted " J ^ T
centų per valandą.
ca«o, IiL, tel, LAfayettn 84HX7.
riams Uria did«U ačiū.
j nuo greito užsidegimo.

32 W. llth,

Gary, Ind

MERRY CHRISTMAS

2743 West 69th Street

Telet. PRospect 6-0781

Priešais ST. KryUaus Uftoia*

BARNEY'S DRY CLEAHERS
5708 S. HALSTED ST.

Biznii riams apsimeka skelbtutar. "Drauge".

