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A GIMIISIS KRISTAU, MŪSŲ VILTYS TAVYJE! A

KRAUJO TRIUMFAS
K A N. F. KAPOČIUS

19Ą7 metų rugpjūčio 22 dieną buvusioje nacių kon
centracijos stovykloje Flossenburge buvo šventinamas 
akmeninis paminklas nužudytiems tenai lietuviams. 
Kuklių iškilmių liudininkai buvo krūvos apdegusių žmo
nių kaulų, pelenų, niūrus krematorijos pastatas su siau
bingu dūmtraukiu ir būrys išlikusių gyvųjų nacių te
roro aukų.

Tai buvo tie patys, kurie dar neseniai savo žaiz
dotom rankom nešė nukankintų draugų kūnus į tą bai
sųjį kapinyną. Dabar jie buvo liudininkai didžiulio ste
buklo: keiksmų, melą ir keršto vietovė staiga virto ra
mybės, tiesos ir meilės šventove. Iškilmių dalyvių aša
ros užantspaudavo šventinimo metu tartus žodžius. 
Prieš tūkstančius metų Dievo pasakytus Mozei iš lieps
nojančio krūmo:

— Nusiauk savo avalynę, nes ši vieta yra šven
ta! —

... Pašventinta kankinių krauju.

Kai prieš daugel metų Popiežius atidarė mokslinin
kams Vatikano archyvus ragindamas ištirti istorijos 
faktus, staiga pasipylė pamazgų tvanas prieš krikščio
nybę. Ispanų inkvizicija, Galileo - Galilėjai, Kopernin- 
kai ir eilės kitų „krikščionių teroro aukų“...

— Tad šalin krikščionybė! Sukurkim naują lais
vės — lygybės — brolybės evangeliją! Be Dievo, be 
sąžinės atsakingumo jausmo.

— Kerštas yra mūsų malda! — žodžiai vieno 
uoliųjų naujos evangelijos apaštalų--- Hitlerio. Pasa
kyti dvidešimtam — kultūros ir pažangos amžiuje.

Rudoji ir raudonoji bedievybė ištiesė ranką viena 
kitai „brolišku“ sutarimu kovoti prieš Dievą. Ir krikš
čioniškos inkvizicijos žiaurumai teliko lengvučio vėjelio 
dvelkimas prieš bedieviškojo tornado siautėjimą. Tebe- 
skandinantį kraujuose Vengrijos laisvę bei sukausčiusi 
negirdėtos vergijos pančiais trečdalį pasaulio.

O vis taje ir šiandie bedievybės apaštalai nesiliauja 
svilinę akis krikščionims dėl jų nusikaltimų. Gerai pa
sakė vienas žymus mūsų tautos veikėjas: „Juk yra 
gamtoje vabalų, kurie niekados nenutūpia ant gėlės, o 
visada ten kur dvokia“. Jie tebejieško krikščionybės 
dvasios neišvengiamose žmogiškos prigimties drumz
lėse. Jų fanatiška neapykanta niekada neleidžia jiems 
nei dirstelti į nesuskaitomus milionus kentėjusių ir žu
vusių iš meilės artimui. Pradedant pirmaisiais Kris
taus mokiniais, Asyžiaus vargšais, Ksaverais ir bai
giant pasiryžusiais mirti beslaugant raupsuotuosius šių 
dienų karantinuose.

Turkijos vyriausybe

nemėgsta kritikos
ANKARA, Turkija, gruodž. 

21. — Turkijos opozicinio laik
raščio leidėjas ir redaktorius va
kar buvo nuteistas metams j ka
lėjimą. Jie buvo nuteisti, kad at
spausdino kalbą, kritikuojančią 
premjero Adnan Menderes vy
riausybę.

Kasim Gulėk, „Ulus“ laikraš
čio leidėjas, ir redaktorius Ibra- 
him Cucoeglu nubausti pagal Tur 
kijos spaudos įstatymą. Ankaros 
spaudos teismas taip pat juos nu
baudė po $3,600 ir „Ulus" laik
raštį uždarė mėnesiui.

Išsprogdino bombą?
NIIGATA, Japonija, gruodžio 

21. — Niigitos universiteto pro
fesorius vakar pasakė, kad gal
būt Rusija išsprogdino atominę 
bombą apie gruodžio 14 d. Jis ra
do sniege radioaktyvumo. Niigi- 
ta yra šiaurinėje Japonijoje.

Pasodino į kalėjimą
TEL AVTV, Izraelis, gruodž. 

21. — Alexander Yullin, 44 metų, 
buvęs raudonosios armijos kari
ninkas, kovojęs savanoriu su Iz
raeliu 1948 m. Palestinos kare, 
vakar nuteistas penkeriems me
tams į kalėjimą, kad šnipinėję® 
Egipto naudai.

Į Pakistaną atvyko
KARACHI, Pakistanas, gr. 21. 

— Raudonosios Kinijos ministe- 
ris pirmininkas Chou En-lai va
kar atvyko į Pakistaną, kur iš
bus 10 dienų.

Chou En - lai atidėjo savo ke
lionę į Afganistaną.

Lėkštė-#7,500
LONDONAS, gruodžio 21. — 

Sidabrinė ir paauksuota lėkštė, 
priklausanti karaliui William III,

- M

Okup. Lietuvos visokios gėrybes 
išgabenamos į "plačiąją tėvynę"

VILNIUS, okup. Lietuva. — 1956. XII. 11 per Vilniaus radiją 
paskelbtas „LTSR AT nutarimas“, dėl valstybinės ir kooperatinės 
prekybos išvystymo respublikoje“, kurio 20 punktų nurodoma, 
kas reikia padaryti.

Drauge pripažįstama, kokia —.......- ........ .. .. —
bloga prekybinė padėtis krašte: 
ne tik rajonų centruose, bet net 
ir Vilniaus miesto krautuvėse 
trūksta tokių būtiniausių prekių, 
kaip žibalas, degtukai, druska, 
ūkinis muilas, tabako gaminiai ir 
eilė kitų. Pažymėta: „prekybos 
lygis respublikoje vis dar tebėra 
šernas. Dar neišgyvendinti gėdin
ai vogimo, išeikvojimo ir pirkėjų 
apvoginėjimo reiškiniai. Ministe
rių Taryba nerodo pakankamo 
veiklumo...“ Todėl „prekybos mi- 
nisteris“ Mikutis ir „Liet. koop. 
sąjungos valdybos pirmininkas“
Murauskas įspėti, kad jie „yra 
asmeniškai atsakingi už preky
bos ir visuomeninio maitinimo 
oagerinimą bei tolimesnį jų iš
vystymą“.

Kristaus Užgimimas. Fillippo Lippi (1406—1649) kūrinys

Sovietinio bloko valstybėse 
uždraustos laisvos kelionės

BERLYNAS, gruodž. 21. — Sovietinio bloko valstybėse su
stiprintas saugumas ir uždraustos laisvos kelionės skersai rytinės 
Europos pasienius, kai pačioje Rusijoje irgi kilo neramumai. 

Rytinės Vokietijos šaltiniai
sako, jog rytinės Europos komu
nistinės valstybės vakar išleido 
įsakymus, kuriais reikalaujama 
vizų keliaujant iš vienos sovieti
nio bloko valstybės į kitą.

Vakarų stebėtojai įsitikinę, 
kad kelionių suvaržymas yra 
Vengrijos revoliucijos ir Lenki
jos pastangų išsivaduoti iš Mas-

buvo parduota už $7,550. Lėkštė kvos jungo vaisius. Sovietai ke-

Valstyb. plano komisija ir visa 
eilė ministerijų bei kitų įstaigų 
įpareigotos pasitaisyti ir per 1 
mėn. laiko pateikti „LT Ministe- 
rių Tarybai“ planą, kokių prie
monių numato imtis krašte siau
čiančioms negerovėms pašalinti; 
tarp jų įsakyta „žymiai padidinti 
maisto produktų išteklius“.

Tuo būdu žmonių nepasitenki
nimas bolševikiniu režimu sten
giamasi nukreipti visai kita kryp 
timi, visą bėdą mėginant suvers
ti tariamam bolševikinių parei
gūnų „atsilikimui“ ar nesąžinin
gumui. Gi iš tikro tos gėrybės 
išgabenamos į „plačiąją tėvynę“, 
o kraštas ir jo darbo žmonės 
skursta. Tokia padėtis yra nuo
latinė. (E.)

• Maskvos laikraščiai vakar

Japonijos žodis
WASHINGTONAS, gr. 21. — 

Japonija atnaujintai įspėjo Jung 
tinęs Amerikos Valstybes, kad 
JAV varžymai Japonijos medvil
nės įvežimui gali sužaloti abiejų 
valstybių santykius.

Kalėdinė laida
Draugo kalėdinis numeris, iš

leidžiamas šiandien turi 48 psl. ir 
yra 6 dalių. Antrą Kalėdų dieną, 
trečiadienį, Draugas neišeis. Kū
čių dieną išeina laida, kaip ir pa
prastą dieną.

Molleto politika
PARYŽIUS, gruodž. 21. — 

Prancūzijos parlamentas 332 
(prieš 213) balsais pritarė Mol
leto užsienio politikai.

TRUMPAI IŠ VISUR
• Argentinoje pabrango pra

gyvenimas 18.2 proc. dvylikos 
mėnesių laikotarpyje.

• Uf3,000 vengrų pabėgo į 
Austriją nuo sukilimo pradžios. 
68,000 vengrų pabėgėlių perkelti 
į kitus kraštus ir 75,000 vengrų 
dar tebėra Austrijos stovyklose.

• Washingtone kai kurie poli
tikai siūlo pasikviesti Egipto pre 
zidentą Nasserį į Jungtines Ame
rikos Valstybes ir išsiaiškinti 
Vidurio Rytų krizės klausimus.

• Į Jeruzalės Hebrajų univer
sitetą priimtas nežydas studen-

ignoravo Stalino 77-tą gimtadie- tas (vokietis). Tai pirmas įvykis 
nį. 31-rių metų istorijoje.

Švenčiame Kalėdas prislėgta nuotaika. Traškan
tieji eglučių žiburėliai apsiausti karo įtampos debesų. 
Rytų horizontai raudonuoja, pranašaudami baisų krau
jo praliejimą...

Tačiau nuostabi sankryža: šėtoniškas žmogaus nu
sikaltimas ir dieviškas Šventosios Dvasios veiksmas. 
Grįžt eikim į pirmąsias Kalėdas. Toje pat Rytų žemėje.

Vargingam Betliejaus tvarte gimsta amžinosios 
meilės ir gyvybės Davėjas, o mieste Erodo įsakymu 
vyksta masinės nekaltų kūdikių žudynės!

Žudynės?!... Tai pirmasis krikštas pirmųjų krikš
čionių žemėje. Ne vandeniu, o jų pačių krauju. Ir jų 
šventuos kapuose gimsta Kristaus Bažnyčia, kurios 
pats pragaras neįstengia nugalėti.

Kraujo krikštas ir kraujo triumfas!

padaryta 1689 m.

Nelaimė upėje
LAGOS, Nigerija, gruodž. 21. 

— Dešimt asmenų vakar pasken
do ir dešimt kitų dingo, kai paš
to laivas, vežęs 40 asmenų, susi
trenkė į akmenį ir paskendo Iku- 
kiri upėje.

Traukinio nelaimė
BELLEVILLE, III., gr. 21. — 

Keleivinio traukinio vienuolika 
vagonų iš dvidešimties šiandien 
nušoko nuo geležinkelio bėgių ne 
toli Belleville. Daugiau kaip 38 
keleiviai sužeista ir vienas už
muštas.

lionių suvaržymu nori užkirsti 
„titoistinėms erezijoms“ kelią į 
komunistines valstybes.

Iki šiandien rytinės Vokietijos 
gyventojai be vizų galėjo keliau
ti į Vengriją ar Lenkiją. Dabar 
vizos bus reikalingos.

Nori išsilaisvinti iš Maskvos 
jungo

Nuoširdus Ačiū
Šios dienos dienraščio DRAUGO laida yra nepaprasta 

tuo, kad ji yra rekordinė puslapių skaičiumi. Šioji laida turi 
48 puslapius.

Dienraščio DRAUGO Administracija nuoširdžiai dėkoja 
visiems skelbėjams už dosnumą ir gerą valią. Toks didelis 
pasitikėjimas mūsų dienraščiui duoda mums daugiau drąsos, 
kai dabar ruošiamės persikelti į naujas patalpas. Norėjome 
persikelti tarp senųjų ir Naujųjų Metų, bet aplinkybės nelei
do. Persikelsime sausio mėnesį. Taigi naujose patalpose bū
sime greitai. Tada tikimės galėsią geriau patarnauti savo 
skaitytojams ir susilaukti didesnės paramos iš lietuviškos 
visuomenės.

Kaip ir kiekvienais metais, antrą Kalėdų dieną dienraščio 
neišleisime. Kūčių dieną raštinė bus atdara iki pietų.

Dar kartą, nuoširdžiai ačiū už paramą.
DRAUGO ADMINISTRACIJA

N O T I C E
The second Section of this 

issue of DRAUGAS has not 
been marked “PART TWO” 
through an error.

THE PUBLISHER 
of the

Daily DRAUGAS

Amerikos prestižas

pakilo pasaulyje
NEW YORKAS, gruodž. 21. —

Indijos ministeris pirmininkas 
Jawaharlal Nehru pagyrė Jung
tinių Amerikos Valstybių mora
linę jėgą Vidurio Rytų ir Ven
grijos krizėse.

Jungtinių Amerikos Valstybių VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
prestižas pakilo visame pašau- * *
lyje, vakar pasakė Nehru. — Stockholmo, Švedijos sostinės, pranešama, jog Rusijoje

ir jos satelituose kilo nauji neramumai. Iš ten taip pat pranešama, 
jog sovietai deportuoja studentus iš Pabaltijo valstybių į Rusiją, 
kad užgniaužtų didėjantį priešsovietinį pasipriešinimą Pabaltijo 
valstybėse.

— Vakarų Vokietijos parlamentas patvirtino vienerių metų 
karinės tarnybos įstatymą, kad pagreitintų apginkluoti 500,000 
Vakarų Vokietijos vyrų Atlanto sąjungoje. Bet tas bus įvykdyta 
po 1958 metų. Pirmieji naujokai bus pašaukti 1957 m. balandžio 
mėn. Tik 10,000 — 15,000 vyrų bus pašaukta į karinę tarnybą. 
Apie 90,000 savanorių balandžio mėn. ateis į profesinę tarnybą; 
tuo bus sustiprintos trys ginkluotos jėgos iki 100,000 vyrų. Dabar 
yra apie 60,000 vyrų uniformoje.

— Iš pašto finansinės įstaigos, 1950 IV. Pershing rd., Chicago, 
III., vagys išsinešė 20 tūkstančių dolerių vertės pašto ženklų. Va
kar anksti rytą vagystė pastebėta.

' — Nacionalistinės Kinijos oro jėgos atliko antras atominio 
karo lavybas keturių mėnesių laikotarpyje.

— Suomijos ministeris pirmininkas Kari August Fagerholm 
sausio mėn. 30 d. atvyks į Maskvą.

— Prezidentas Eisenhoweris nepažadėjo Indijos premjerui 
Nehru pripažinti Pcipingo režimą ar sušvelninti JAV opoziciją dėl 
raud. Kinijos įsileidimo į Jungtines Tautas.

— Nacionalistinei Kinijai antrų ketverių metų planas, kuris 
bus pradėtas vykdyti sausio 1 d., kainuos 160 mil. dolerių.

— Indijos premjeras Nehru trečią kartą pasiuntė savo atstovą 
į Budapeštą, įtikinti Vengrijos komunistinį režimą, kad jis pra
plėstų vyriausybę. J. N. Khosla, Indijos ambasadorius Čekoslova
kijai, tarsis šiandien su lėtiniu premjeru Janos Kadar.

— Viceprezidentas Nixonas vakar tarėsi su Austrijos kancle
riu Juliumi Raabu ir ministerių kabineto nariais. Pasikalbėjimai 
tęsės daugiau kaip valandą.

— Robcrt Lacoste, Prancūzijos ministeris rezidentas Alžiri-
Sovietų amatininkų unijos joje, nori nuraminti kraštą ir įvesti reformų. Paryžius jam suteikė 
kad jos pasiuntė tris trau- beevik diktatūrinę jėgą, kad jis ten įvestų tvarką. Lacoste nusi- 

kinius dovanų vaikams į Vengri- statęs suteikti musulmonams arabams didesnį balsą jų savivaldy- 
Ją. bės reikaluose.

Kinijos muzikinės 

dramos teatro 

kolektyvas Kaune
KAUNAS, okup. Lietuva. — 

į okup. Lietuvą gastrolių atvyko 
Pekino muzikinės dramos Šang- 
hajaus teatro kolektyvas. Kaune 
„Lietuvos“ viešbutyje buvo su
ruošta bolševikinės spaudos kon
ferencija. Su Kauno miestu juos 
supažindino miesto vykd. komi-

Vakarų Berlyno laikraštis teto pirmininkas Piligrimas. Ki- 
„Der Tag“ praneša: policija už- nams didelį įspūdį paliko vizitas 
gniaužė priešsovietines studentų į Čiurlionio vardo dailės muzėjų.

Kelionių suvaržymai įvesti, 
kai Vakarus pasiekė žinios, kad 
priešsovietinės d e m onstracijos 
buvo suruoštos Estijoje ir Lietu
voje.

KALENDORIUS
Gruodžio 22 d.: šv. Zenonas; 

lietuviški: Gedvidas ir Dobilė.
Gruodžio 23 d.: šv. Viktorija; 

lietuviški: Velbutas ir Žibutė.
Saulė teka 7:14, leidžiasi 4:23. 

ORAS

ir darbininkų demonstracijas 
okupuotos Estijos Taline ir oku
puotos Lietuvos Vilniuje.

Laikraštis sako, jog studentai 
ir darbininkai išėjo į gatves ir 
pareikalavo ištraukti sovietų ka
reivius ir paleisti iš kalėjimų as
menis, kovojančius dėl išsilaisvi
nimo iš Maskvos priespaudos.

Vengrijos ūkis

visai sugriautas
VIENA, Austrija, gruodž. 21. 

— Vengrijoje komunistų kalba
ma, kad iki šių metų pabaigos 
Vengrijos santykiai su sovietais 
gali būti sutvarkyti taip kaip

Svečiai ypač ilgai buvo liaudies 
meno skyriuje, susipažindami su 
namų darbo audiniais, siuvinėji
mu, lietuvių tautinėmis juosto
mis, drožiniais ir kitais ekspona
tais.

Kinams taip pat labai patiko 
Čiurlionio ir Žmuidzinavičiaus 
paveikslai. Rytų kultūros sky
riuje svečiai pamatė savo tėvy
nės senosios kultūros pavyzdžius 
ir pareiškė, jog Kaune išvydo to 
kių retų senovės Kinijos pinigų 
pavyzdžių, kokių nėra matę net 
savo gimtosios šalies muzėjuose. 
Kauno Muzikiniame dramos te
atre suruošė du koncertus.

Oro biuras praneša: Chicagoje n 
ir jos apylinkėje šiandien — ga-i Sovietų spauda pripažįsta, kad 
limas lietus. Į Vengrijos ūkis visai sugriautos.
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Gruodžio msn. 31 d. 10 vai, vakare 

WFSTERN BULR00M saloje, 3504 S, 
Westein Avė., įvyks Ličiuviv Tautinio 

Akademinio Sambūrio feika^oje ruošia-
mas

TRADICINIS NAUJŲJŲ KETŲ SUTIKIMO
ALIU ▼

Veiks puikus baras ir turtingas bufetas, šo
kiams gros žinomas Jurgio Akelio orkestras. 

Įėjimas 4 tini.

Staliukus iš anksto užsakyti ir pakvietimus 
gauti galima sekančiose vietose: J. Karvelio 
krautuvėje, 3322 So. Habted St., telef. YA. 
7-0677; “Marginių” krautuvėje, 2511 W. 69 St.; 
Br. Siliūno miasto krautuvėje, 4600 So. Fair- 
field Avė., tel. LA. 3-3689; Stangenbergų mais
to krautuvėj, Cicero, prieš šv. Antano Bažnyčią

Čikagos lietuvių visuomenę maloniai kviečiame dalyvauti N. Metų sutikimo bauliuje gražioje saleje ir linksmoje nuotaikoje!

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

SUVAŽIAVIMAS
(Tęsinys)

Juozo Tamulevičiaus žodis
to. Kontrolės komisija, kurią 
sudarė: dr. P. Kisielius, A. Gint 

1 neris, dr. Z. Ašoklis ir A. Dzir-
Jisai kalbėjo švietimo tarybos 1 vonas, patikrino LB Chicągos! 

vardu, kuris nusiskundė netvar apygardos veikimą, solidarumo 
ka švietimo srityje, kuri turėtų 1 ženklelius, piniginę atskaitomy- 
būti geriau tvarkoma pačios ; bę ir ją rado pilnoje tvarkoje. 
LB Centro Valdybos. Iš tenai Buvo tikrintos teatro apyskai- 
negaunama jokio bendro palie-; tos ir Dainų šventės. Paskaityti 
pimo ir vienodai veikiančio po-Į 6 kontrolės komisijos aktai. Dai 
tvarkio visoms mokykloms. nų šventė turėjo pajamų $22, 
Trūksta pažymėjimų ir kitokių 167.96, išlaidų — $14,515.72 ir 
dalykų, kurie turėtų būti paga- liko gryno pelno — $7,652.24. 
minti vienodi ir visiems. Tai bū- Vėliau buvo priimta ir sąma
tų tvarkingiau ir žymiai pigiau, ta 1957-59 metų, kuri numaty- 
Neturime ir bendros programos.; ta sumoje $13,500.
Betvarkė ir lietuvių rašyboje:
vieni rašo jablonskine, o kiti Paklausimai ir diskusijos 
skardine. Kalbininkai negali su- p gulaitis teiravosi apie eko- 
sitarti taip pat, kaip ir dauge- nominę tarybą ir diskusijų klu- 
lis kitų lietuvių grupių. Mokyk- bą Ekonominė taryba laikinai 
la turi turėti vienodą rašybą, j neveikia, nes atsisakė jos pir- 
Laikas turėti centralizuotą švie- mįnįnkas, buvo gautas atsaky- 
timo vadovybę. Centras turi tu- ; mas 0 diskusijų klubas, kuriam 
rėti gyvą kontaktą su skyriais, j pirni adv. R. Skipitis, surengė 
Reikalinga galva, o ne tiktai ke- '5 vakarus. Jisai veiks ir kitais 
purė! Susirinkime dalyvavo metais. Buvo dvi temos: Ar po- 
daug mokytojų, kurie pritarė litinįs susiskaldymas kenkia lie 
iškeltoms mintims ir laukia iš tuvių visuomenei ir literatūros 
Centro vadovybės aktingesnio temomis. Vakarai turėjo gerą 
veikimo švietimo srityje, nes tai' pasisekimą ir domėjimąsi, 
yra pagrindas visos lietuvybės Dail z Kolba pažymėjo, kad 
išlaikymo JAV. Tartas šiltas žo ne visi dailininkai “apiplėšė” 
dis seselėms už jų darbą, ir pas- bendruomenės kasą, bet buvo ir 
tangas dirbant lietuvišką darbą ' tekių, kurie daug dirbo ir auko- 
pradžios mokyklose! josi. Pažymėjo, kad menininkai.

Pinigai ir jų kontrolė — .architektai, muzikai, dailininkai 
• ir rašytojai jau jungiasi ir įstei-

Ižd. J. Jasaitis padarė prane- vieną klubą. Turėtų pasekti 
Šimą apie kasos stovį LB Cfcica- ir kitos giminingos organizaci- 
gos apygardoje. Pažymėjo, kad jos Niepo nCpamin'ėta apie rep- 
laike jo darbo buvo gauta paja- rezantinės meno parodos ruoši
mų apie $12,000. Išleista apie jr savo kultūrinių namų įsi
tiek pat. Kasoje šiandien randa- gijimo klausimą. Reikėtų dau- 
si $1,388.43, įskaitant gautus gįau kultūrinio veikime, o ma- 
$241 iš ekonominės tarybos ir, ziau šachmatiį part.jų lošimo L. 
$1000 iš Dainų šventės komite- 1 Audit.

L. Dargis iškėlė akcijų pirki
mo ir pinigų laikymo bankuose 
klausimą.

V. Abramikas rūpinosi, kad 
meno istoriją geras dalykas mo 
kyti, bet gaila, kad jaunimas ne
mokomas Lietuvos istorijos iš 
nepriklausomybės laikotarpio, o 
tiktai senus laikus. Būtinai rei
kėtų čia reformos istorijos dės
tymo mokyklose.

J. Ignatonis išlygino švietimo 
reikalu pasakytus aštresnius žo
džius ir džiaugėsi daroma pažan 
ga, nes mokinių skaičius litua
nistikos mokyklos ir pačių mo
kyklų tinklas didėja, pąv. Chi- 
cagoje turima 250, Ciceroje — 
apie 80, Melrose Parke — su- 
org. lituan. kursai ir t. p., o se
selės stengiasi mokyti vaikus 
lietuviškai. Mok. Daknevičienė 
pageidavo, kad būtų daromi žy
giai, kad vaikai tikybos būtų 
mokomi lietuviškai, nes dabar 
namuose kyla konfliktai tarp 
tėvų ir vaikų.

Tiesa, kad Chicagai, kaip lie
tuvių sostinei, yra reikalinga tu 
rėti nuosavus kultūros namus, 
bet kaip juos šsigyti? Panašiai 
galvoja ir Detroitas. Tenai V.

! Kutkus padėjo daug darbo ir 
j energijos lėšų telkimui, bet re- 
! zultatai menki — tik $24,000, 
pasižadėjimu akcijas pirkti, o 
namams reikalinga turėti žy-1 
miai daugiau kapitalo. Šitas' 
klausimas Chicagoje dar rimtai' 
nebuvo iškeltas, bet rezultatai 
gali būti panašūs. Dar turime; 
daugiau kultūrėti, kad galėtume 
turėti naują kultūros pastatą 
nuosavų namų pastatyme, arba 
reikalinga jieškoti turtingo pa- i 

, likimo!
Ekonominiai ir kultūriniai 

darbai
Kultūros fondo pirm. J. Krei-'

! venas pranešė, kad K. F. pra-' 
dėjo darbus. Pirmoje vietoje | 
paskyrė $4,000 lituanistikos stu 
dijoms, $500 literatūrinės pre
mijos įteikimui, vaikų liter. kny 
gelių leidimui, liet. bibliogr. ir

daug kitų dalykų. Vėliau kal
bėjo apie knygos platinimą ge
gužės mėnesį ir rezultatus. Bu
vo prašyta paskirti Kultūros 
Fondo įgaliotinius prie kiekvie
nos apylinkės, kurie rūpintųsi 
lėšų telkimu savo apylinkės ri
bose.

Ansamblis ir gimnazijos
V. Galvydis pranešė, kad 

Tautinis Moksleivių ansamblis 
rengia Kalėdų proga, gruodžio 
mėn. 23 d. savo tradicinį Kalė
dų senio atsilankymą Chicago
je su plačia menine programa. 
Kvietė dalyvauti ir paremti jau
nimo pastangas.

Mok. A. Gulbinskas labai jaut 
riai kreipėsi į suvažiavimo daly
vius, prašydamas suprasti Va
sario 16, Vargo mokyklų ir Sa
leziečių gimnazijų besimokinan
čio jaunimo, pasiunčiant jiems 
po vieno dolerio siuntinėlį šven
čių metu. Salėje atstovai tuojau 
sumetė $55 tam tikslui.

A. Valentinas linksmai nutei
kė dalyvius savotiškai paaiškin
damas kaikuriuos įvykius, kurie 
atsitinka ir pavirsta gyvenimo 
kuriozais.

F. Valinskas, A. Sideravičius, 
A. Dzirvonas, Z. Dailidka ir kiti 
iškėlė naujų sumanymų ir pa
tvarkymų. Ta proga buvo nutar 
ta pasidalinti nario mokestį tarp 
apylinkių ir apygardos — lygio
mis dalimis pusiau. Buvo para
ginti naujai atvykusieji lietu
viai įstoti į bendruomenės tar
pą, o kiekvienas narys įpareigo
tas tokiems padėti susirasti bu
tą, darbą ir pirmąją lietuvišką 
aplinką.

Rezoliucijos, rinkimai ir užbaiga
Šiemet nominacijų komisija 

išstatė 12 kandidatų į LB Chi-1 
cagos apygardą, kuri renkama' 
dviems metams. Suvažiavimo 
atstovai gyvai svarstė patiek
tus darbus ir uoliai dalyvavo 
rinkimuose, kurie buvo praves
ti sbptu balsavimu. Į valdybą 
išrinkti alfabetine tvarka; dr.

J. Bajerčius, T. Blinstrubas, Suvažiavimas buvo labai gy-i vieningai dirbti ir kovoti var- 
kun. J. Borevičius, St. Daunys, vas, nuoširdus ir darbingas, to- dan tos Lietuvos!
J. Jasaitis, A. Gintneris ir V. j dėl susirinkimo pirmininkas St.
Radžius; kandidatai — J. šve- Rauckinas savo paskutiniame 
das ir J. Ignatonis. Kontrolės žodyje pažymėjo, kad jisai žy- 
komisiją sudaro: dr. Z. Ašoklis, miai skyrėsi nuo kitų buvusių 
dr. B. Balšaitytė ir A. Dzirvo- lietuvių bendruomenės suvažia- 
nas, kandidatais — dr. J. Ki- vimų savo tvarka, darbingumu 
ys ir P. ilys. įr ]je^uvigkOs jva8į0S pakilimu,

Suvažiavimas 
Tautos Himnu.

buvo baigtas

Yra žmonių, kaip tigrų, kurie 
trokšta palaižyti kraujo.

.. ------------  „—Dostojevskis
Rezoliucijų komisijos patiek- —- " 

tas rezoliucijas suvažiavimas
paskelbtos auktoai. * j08 b"S| Siunfiame Maist? Lietuvon su Garantija 
— ----------- - Mūšy vaistinė yra įgaliota priimti užsakymus dėl maisto pa

klėty siuntimo į Lietuvą ir į visą Rusiją su Amerikoje apmokėtu
ST. JOHN'S PLACE, HOTEL i* anl?to "T"".**. su garantija, kad pakietas bus pristatytas 

’ tam, kam jis siunčiamas. Pakietai yra gatavi.
Offers a vaeation with reasonable Į Pakietas Nr. 1. Kaina $26.00. Jame yra iy2 sv. bekono IV. 

in hotei. Near fanious "bath' houses1 J SV’ Jautienos, 1 sv. taukų, 3 kenai pieno, 5 sv. miltų, 2 sv. ryžių
Phone National 3-5172 „r .-rite! 3 £į!±*£ ‘e v ™ , •

for reservations. Pakietas Nr. 2. Kama $32.00. Jame yra 2 sv. kumpio, 2 sv
jautienos, 2 sv. bekono, 2 sv. taukų, 3 kenukai sardinių, 5 sv 

! miltų, 2 sv. cukraus ir y2 sv. kakao.
Pakietas Nr. S-l kaina $49.80. Jame yra 5 svarai miltų, sva 

ras sviesto, 2 sv. kumpio, 3 sv. taukų, 2 sv. jautienos, 2 sv. cuk- 
raus, 2 sv. bekono, IV sv. pieno miltelių, 1 sv. kavos, 1 sv. ka- 

— - kao, y2 sv. arbatos.

Lai Kristus srižta Der viskas gerai supakuota. Tik atsiųskite čekį ir nurodykite 
& * r i kokį pakietą nort siųsti, o taip pat aiškiai parašykit gavėjo

Kalėdas į JŪSŲ Namus! adresą< Muitai i paminėtas kainas įrokuoti. Rašykt:
The Claretian Informatior į IDEAL PHARMACY 29 KELLY SQ. VVORCESTER, MASS

Center turi visokių rūšių religi-: Vytautas Skrinskas, Savininkas
nių dovanų Kalėdoms, žemiau- lll‘lj|llllllHjllllllllHIIIIIHIIHIIHIIIHIHIIIIHIIIIIIHIllllll|||lHlniliiiiillnilHlnimiiin 
siomis kainomis mieste. ---- ■ - -t

BENEDICTINE SISTERS
591 W. Grand Avenue

Hot Springs, Ark.

Aplankykite geriausį katali
kišką centrą South Sidėje. 

j Turime visokiausių katalikiš
kų knygų ir religinių daiktų.

4541 S. Ashland Avė
LAfayette 3-5855

•j

KAI REIKALINGAS
į ORKESTRAS

(didesnis ar mažesnis)
Koncertams, baliams, vestuvėm! 
ir kit. parengimams kreiptis | 
muz. BRONIŲ JONUŠĄ. TeL PB« 
spect 6-6584.

VAISTŲ PAKIETAI Į LIETUVĄ!
DRAUGO SKAITYTOJAI

Remkime Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, VVorcester, Mass.

Per mūsų vaistinę galima siųsti vaisius su apmokėtu muitu į Lietu
vi} ir į visus L.S.S.K. kraštus. Mes užlaikome visus vaistus, kurie 

yra reikalingi Lietuvoje, kaip Rimifon, streptomy- 
cin, validolo ir nuo reumatizmo antpuolių, vaistu 
dėl Širdies ir augšto kraujo spaudimo. Per mūsų 
vaistinę vaistai pasiekia Lietuvą į 10 dienų, o į 
Sibirą ima 22 dienas oro paštu. Visi siuntėjai per 
mumis gauna garantiją iš rusų valdžios. Rašykite 
mums dėl informacijos.

VYTAUTAS SKRINSKA, Reg. Phm.
Idcal Pharmacy vaistinės savininkas ir Notary Public

Linksmų ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

Linkime visiems sako kostumeriams 

ir pažįstamiems

GENERAL SAUSAGE 
COMPANY

2001 BLUE ISLAND AVĖ. 

Phone CAnal 6-6900

Siuntiniai į Lietuvą su Garantija

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

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

Pakietas GT—2. Kaina $78.50. Viena pora mot. batų (nurodykit 
dydį), 1 pora guminių kaliošių (ovcrshoes) su šiltu pamušalu, 3 
jardai medžiagos mot. žieminiam paltui, 4 jardai pritaikinto ra
jono pamušalo, 6 guzikai, didelė špulč įsiūlų ir pakelis adatų.

Pakietas PR—1. Kaina $50.00. 31 •_> jardų vilnonės pilkos medžia
gos vyr. žiem. paltui, 3 jardai rajono pamušalo, gražūs, balti 
vyr. marškiniai, 2 lininės nosinės, 2 poros vilnonių kojinių, 1 
pora vilnonių apatinių, 2 špūlės siūlų, guzikai ir pak. adatų.

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

OPEN YOUR SflVINGS
ACCOUNT — WHERE YOU GET —

# *

GOOD MANAGEMENT
SINCE 1,12

Chartered and Supervised by the 
U. S. GOVERNMENT

PROTECT YOUR 
VALUABLES

RENT A 
SAFETY 
DEPOSIT 

BOX —
FOR A LITTLE MORE 

THAN A PENNT A DAT
S. W. KOPA, PresidcRt

*0*4 A 

■°4

ALL KINDS OF 
FINANCIAL SERVICES 

UNDEK ONE ROOF

• INVESTMENT ACCOUNT!
• CBRI8TMAS CLUB
• VACATION CLUB
• MONF.F OBO£R8
• TRAVELLERS CBECBI
• ROME LOANS
• NOTART FTTBLIC
• INSURANCE
• ISSUINO AGENT FOR 

U. 8. BONOS
• ALSO CASRTNG BONOS
• SAVE-RT-MAIL 

WE PAY POSTAGE

PRIEŠKALĖDINIS 
IŠPARDAVI MAS

Svarbus pranešimas visiems 
mūsų klientams !

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

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

Kviečiame atsilankyti būsite patenkinti mū
sų kainomis ir patarnavimu.

Joseph’s Dry (JoimIs Store
3218 So. Halsted Street, Chicago, Iii

čia viii mimų tuikainiuusi maisto pukietui siųsti Lietuvon šaltu 
žil ino-, meili. Ypač riebalų padauginta. Pristoti mus trunka tarp S 
ir |n suiaičių. Muitus ir siuntimo išlaidos įeina į kainą. Atsiųskit 
tik čeki ir aišku adresą ir mes viską atliksime.

BALTIC PAKIETAS Nr. 1. Kaina $42.00. Janu* yra:
(i svarai kumpio, S svarai taukų, 4 svarui cukrinis.

BALTIC PAKIETAS Nr. 2. Kaina $45. Jame yra:
5 svarai tauki}, I sv. kasos, 1 sv. kakao, Ų sv. kumpio,
2 svarui pieno, ,’} svarai cukraus.

IDEAL PHARMACY, 29 KELLY SU., VVOiiCESTER, Mas.-.

Geri Žiemos Maisto Pakietai Lietuvon

FREE TRANSFFR SERVICE — if you have money in anotiier institution eithek 
IN CHICAGO OR OUT OF TOWN AND YOU ARE DF.SIROUS OF MAKING A CHANGE - WE SHALL BE 
GLAD TO ARRANGE FOR TRANSFER WITHOUT ANY TROUBLE OR COST TO YOU.

į- PEOPLES SAVINGS
18th Strikt Niar Ashland Avinus

Phone HAymarket 1*5500

HOURS — Tu»sd»yj and Fridaya Irom ,:00 la 3:00 P. M. Thundayt 8 :0 to 8.00 P M.
Snurdayi Irom 8:00 A. M. to 1 00 P. M. — Closed WednMd>ya and Logal Holidayv

"SAVE WHERE THOL’SANDS OF PEOPLESAVED MILLIONM”
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BET GELBĖK MUS...
Kiekvienas krikščionis ir net nekrikščionis sako savo drau-' 

gams, artimiesiems ir pažįstamiems “Sveiki sulaukę šv. Kalė
dų !”. Mes taip pat nuoširdžiai sveikiname savo mielus skaity
tojus, uolius bendradarbius ir visus rėmėjus, sulaukusius švenčių, 
kurios ir krikščioniškam, ir visam pasauliui turi begaliniai di
delę reikšmę. Šios didžiosios šventės tebūnie ne vien tik džiaugs
mo, bet ir dvasinio susikaupimo dienomis. Mums dvasiniai su
sikaupti žymiai padės, jei pajėgsime savo mintimis persikelti į 
tuos pasaulio kraštus, kurių nėra pasiekusi Kristaus mokslo 
šviesa, ir taip pat į tuos, iš kurių yra bandoma Kristų išvaryti, 
todėl ir šių Kalėdų rytą daug kur bus draudžiama priklupti prie 
gimusio Kūdikėlio Jėzaus.

Laisvųjų pasaulio kraštų žmonėms padės susikaupti šių die
nų įvykiai už geležinės uždangos ir ypač Vengrijoje.

Mes norime atkreipti į Vengrijai Laisvinti Komiteto šiomis 
dienomis išleistą kūrinėlį, kuris yra pavadintas “Bet gelbėk mus 
nuo pikto”... Susikaupus moteriškė klūpo prie Kalėdų eglutės, 
kuri žvakėmis apšviesta. Tų žvalflų šviesas siekia užgniaužti 
pikta, kruvina ir šlykšti komuaisto ranka, kad jos daugiau ne- 
bešviestų... Klūpančios moteriškės užnugaryje — debesys, o juo
se — žuvusiųjų kovoje dėl laisvės vengrų sielos, kalbančios: 
“Mes mirime už laisvą Vengriją, už žmogaus teises, už Dievą”...

Jei tikrai giliai ir nuoširdžiai susikaupsime, įsigilindami į 
to kūrinėlio reikšmę, geriau suprasime ir tai, kad šiandien negali 
būti nesusidomėjusio ir pasyvaus tironijos ir priespaudos stebė
tojo, nes ir mūsų likimas gali būti lygiai toks pat! Šių dienų įvy
kiai sakyte sako mums visiems: “Melskitės ir veikite, kad jūsų 
vaikai ir jų vaikai paveldėtų linksmesnes ir taikingesnes Ka
lėdas!” '

Mes, Amerikos gyventojai, esame paskendę materialinėse 
gėrybėse. Krautuvių vitrinos lūžta blizgučiais, maistu ir gėri
mais; lenktyniuodami skubame visko prisipirkti, kad mūsų Ka
lėdų stalai būtų su kaupu pilni, kad pasotintų mūsų dažnai sun
kiai bepasotinamus apetitus. Bet kaip su mūsų artimu, su pa
čiu artimiausiu lietuviui amerikiečiui broliu Lietuvoje ar Sibiro 
taigose? Ar atsiminsime jį, ar skirsime jam bent trupinėlį, 
nubyrėjusį nuo gėrybėmis lūžtančio mūsų stalo. Ar skirsi
me tokį trupinėlį savo broliams išlaisvinti?

"Bet gelbėk mus nuo pikto”..., nes tas piktas visais keliais, 
visomis viešomis ir slaptomis priemonėmis (ypač slaptomis) ver
žiasi į Amerikos gyvenimą, kad anksčiau ar vėliau ir čia už
gniaužtų žibančiųjų Kalėdų eglučių šviesas, kad ir čia suniekintų 
tikrąją Kalėdų prasmę, kad ir čia supančiotų žmones komunis
tinės vergijos pančiais. Melskimės, budėkime ir veikime, nes 
šlykšti, žiauri ir kruvina komunisto despoto ranka ir čia yra tie
siama, kad ir mus pavergtų ir paverstų tokiais nelaimingais 
vergais ir vargšais, koki yra Rusijos ir kitų kraštų žmonės.

Kruvinojo komunizmo agentai labai gudriai mus skaldo j 
grupes ir grupeles. Jie skaldo ne tik mus lietuvius, bet ir visų 
tautinių grupių žmones Amerikoje. Jie skaldo visų amerikiečių 
vienybę. Jie kalba apie galimybes taikiai sugyventi su tuo pik
tu, su komunizmu. Jie kalba apie atomines ir vandenilio bom
bas, kalba apie kitas pabaisas, bet ne tas turėtų mus gąsdinti. 
Nuo jų mes apsiginsime. Didžiausias pavojus mūsų kraštui ir 
jo laisvai, demokratinei santvarkai yra mūsų neapdairume, ne
veiklume, pasidavime susikaldymui ir užmigdymui. Juk viliūgys- 
tėmis, apgaulėmis, melais ir visokiais nepastebimais nuodais ko
munistai pavergė kelioliką tautų, pavergė Kiniją. Todėl mūsų 
šūkis ir malda per šias Kalėdas ir tebūnie: “Bet gelbėk mus nuo 
pikto”...

*<> bolsi x ikiliiŲ loi tiiiii

Antikomunistinis rezistentas vengras Lajos Ruff, 25 m. amžiaus, 
katėjęs vienam kalėjime su kardinolu Mindszenty, rodo šen. John 
son (Dem. South Carolina) randus, kuriuos padarė bolševikiniai tar
dytojai, išmušdami dantis. Ruff liudija JAV senato saugumo ko
mitetui. (INS)

MOŠŲ JĖGŲ REIKIA LIETUVIŲ 

TAUTOS IR LIETUVOS ATEIČIAI
Užverčiame 1956 metų lapą
Šie metai Lietuvos laisvės dar 

nepriartino. Priešingai: vengrų 
tautos sukilimo kruvinas malši
nimas parodė komunistų užma
čias eiti priespaudos, žudynių ir 
melo keliu. Taip pat galėjome 
konstatuoti, kad Vakarų pasau
lio laisvės pažadai tėra niekas 
daugiau kaip gražūs, bet neat
sakingi žodžiai. Tačiau paverg
tųjų krauju laistoma laisvės sėk 
la sudigs ir išaugs. Čia glūdi 
ir mūsų Lietuvos prisikėlimo 
viltis, tad visi šiam prisikėlimui i
energingai bei ryžtingai dirb-į 
kime ir toliau.

Lietuvių Bendruomenė šiais 
metais, kad ir pamažu, bet nuo
sekliai ėjo stiprėjimo keliu. Jį

rodė vieningas ir sutartinis dar
bas apylinkėse, apygardose bei 
kituose Bendruomenės jungi
niuose. O pirmojo Kultūros kon 
greso suorganizavimą reikia lai
kyti ypačiai stambiu įvykiu lais 
vojo pasaulio lietuvių žygiuose: 
juo buvo priminta tautinė ir 
kultūrinė mūsų misija lietuvių 
tautą ištikusioje didžiojoje ne
laimėje. Mūsų troškimas — kad 
Kultūros kongreso mintys ir nu- 

..... ........... . ==
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Rachelės raudos
f VYSK V. BRIZGYS

Girdėta balsas Ramoje, daug statę mano atminimui, buvo par 
verksmo ir klyksmo; tai Ra- virtęs. Geri žmonės jį prikėlė, 
chelė, verkianti savo sūnų, ir ji jo apačia įtvirtinta į geležinius
nenori nusiraminti, nes jų nebė- 

(Mat. 2, 18).ra
Šventąją Kalėdų naktį, per 

Rachelės ir jos sūnų raudas, 
daug kas negirdės angelų gies
mės, skelbiančios ramybę. Nuo

rėmus. Namuos tačiau svetimi 
gyvena. Pastovėjau, apsiverkiau 
ir nuėjau toliau”. Panaši jiems 
šiandien visa mūsų tauta ir 
daug kitų. Jie sustoję prie gy
venimo ir ramybės Skelbėjo lop-

riuos ten suvertė tų pačių tau
tų tarpusavės meilės ir sutari
mo stoka. Laisvėje esantiems 
reikia ne tik mesti negarbingą 
tarpusavę polemiką, bet reikia 
tapti tautų sugyvenimo ir ben
dradarbiavimo apaštalais.

Kartu su šiais žodžiais siun
čiu širdingiausius sveikinimus 
Kristaus Gimimo Švenčių pro
ga ir linkėjimus Dievo palaimin
tų sekančių metų visuos kraš
tuos gyvenantiems, visų genera
cijų, visų luomų ir visokių nuo
monių lietuviams. Kalėdų džiaug 
smas jr jų prasmės supratimas 
tepripildo visų širdis Kristaus 
mistinio kūno narių sąmoningu
mu, kurs mus padarytų nenuils 
tančiais tiesos, teisybės, ramy
bės ir meilės skelbėjais.

M. KRUPAVIČIUS

kankinimų ir širdies skausmo; sėlio tik apsiverks ir eis toliau 
milijonai nematys žvaigždžių’ vergijos kryžiaus keliu.
danguje. Šventąją Naktį milijo
nai katalikų nedalyvaus jokiose 
pamaldose ir nepriims Šv. Ko
munijos. Šventąją Naktį verks 
beveik trečdalis Katalikų Bažny 
čios ir milijonai nekatalikų, ku
rie taip pat yra mūsų broliai 
ir to paties Kristaus mistinio 
kūno nariai. Verks ne vien to
dėl, kad yra netekę visko, ką 
galima iš žmogaus išplėšti. 
Verks ir dėl minties, išreikštos 
vienos lietuvės mokytojos laiš
ke iš Sibiro, kad visas pasau
lis gyvena, o jie yra gyvi palai
doti ir laisvame pasaulyje nieks 
dėl to labai nesijaudina. Sibire 
nuo tėvų atimta ir viena Lietu
von parvežta jaunametė mer
gaitė rašo: “Vasarą pėsčia ke
liaudama praėjau pro tėviškę. 
Joje gyvena svetimi. Užeiti ne
drįsau; pastovėjau ant kelio, 
apsiverkiau ir nuėjau toliau”.

Mes būtume neverti būti anų 
žmonių giminėmis ir tautiečiais 
ir giminėmis, jeigu Kalėdų džiau 
gsmo mūsų širdyse nejaustume 
gedulo ir skausmo. Radio, laik
raščiai linki visiems Kalėdų 
džiaugsmo. Traukiniai, laivai ir 
orlaiviai neša šimtus milijonų 
džiaugsmo ir ramybės pasiun 
tinių. Tai yra gražu, kad šia 
proga žmonės tęsia tai, ką pa-

t. rimai virstų gyvenimu, dar- palaimos linkėjimais Jums pri-1 jam poilsiui išvykti į užsienį, 
bais ir naujais laimėjimais. mename ir bendruomeninę pa< suminėdamas, kad geriausia

Kitas didysis IMuvių eisimo-;‘jI>rinklm'Lir ,Jsdykime ‘vieta būtų Asyžius. Ten arčiau 

jimas įvykdytas ta'p pat šiais
metais, buvo visuotinė Dainų
šventė. Tai buvo lal'ngj lietu-“ . .. Taip pat nuoširdžiausi rnusų

i p isiry..,!-, )i(.į linkėjimai ir vi

Lietuvių Bendruomenę, j gusipažinęs 3U pranciškonais irJAV
remkime moraliai ir materialiai 
jos pastangas ir darbą.

! vių dainos, vienybė.; 
ino denionstra .-ija, išsiveržusi 
gyvosios lietuvių tautos dvasios

[jėga. Kad ir tisiogiai Bendruo
menės organų nerengiama, bet 

.aktyviai jos remiama, Dainų 
šventė nusipelno ypatingo mūsų 

[ pasigėrėjimo. Lygiai Lietuvių 
. Bendruomenė gėrisi ir tais lie- 
I tuviais, kurie tautinės gyvybės 
ugnį kurstė lietuviškosios švie
sos skleidimu mūsų vargo ir ki- 

i tose mokyklose, dainomis, ir 
vaidinimais lietuviškuose mūsų 
parengimuose, veikla juanimo ir 
sporto organizacijose, straips
niais, mokslo, meno ir literatu- 

į ros kūriniais mūsų spaudoje, 
knygose bei parodose, savo dar
bais lietuvių organizacijos bei 
draugijose, tautinės kultūros re
prezentacija kitataučių tarpe. 
Visa tai rodė, kad esame kultū
ringos tautos vaikai, kurių dva
sia ilgisi vertybių ir jas kuria.

Bet neobjektyvūs būtume ne
pastebėdami, kad mūsų dalis gė 
dingai pasitraukia iš lietuviško 
gyvenimo. Šitą mūsų tautai da
romą skriaudą ir nuostolį ste
bime su dideliu rūpesčiu ir šir
dies skausmu. Tai primindami le 
zertyruojantiems, tautinio dar
bo pozicijose besilaikančiuosius 
kviečiame dar labiau suburti sa
vo jėgas. Jų reikia lietuvių tau
tos ir Lietuvos ateičiai.

Tai sutampa su Lietuvių Ben
druomenės siekimais ir darbu. 
Todėl sveikindami visus Ameri
kos lietuvius Kalėdų švenčių ir 
Naujųjų Metų proga, kartu su 
nuoširdžiausiais asmeninio 
džiaugsmo bei laimės ir Dievo

1 so laisvojo pasaulio bei vergiją 
kenčiantiems lietuviams.

Vardan tos Lietuvos!
JAV Lietuvių Bendruomenės 

Centro Valdyba

giliau išstudijavęs šv. Pranciš
kaus gyvenimą, jisai atsivertė 
j katalikybę ir pats ryžosi tap
ti pranciškonu. Dabar jis sako: 
"Švedija, medžiaginiu atžvilgiu, 
pasiekė augšto lygio, tačiau 
žmonės dėl to netapo laimingi. 
Pranciškoniška dvasia jiems 
galėtų pagelbėti ir katalikybei 
duris atverti. Tapęs pranciško
nu aš grįšiu į savo žemę dar
buotis.”

St. Barzdukas — pirm,
Dr. Alg. Nasvytis — vice

pirmininkas j
K. Augulis — sekretorius ' ------------ ~
J. Staniškis — iždininkas i Vatikano radijo stotis šiemet 
Alf. Mikulskis — narys kul- paminėjo savo veiklos 25 metų 

tūriniams reikalams j sukaktį. Radijo stotis pradėjo 
Ig. Malėnas — narys šviet j veikti 1931 m. lapkričio mėnesį. 
J. Stempužis — narys kul-'Tuo metu ji skaitėsi viena iš ga- 

tūrinei informacijai lingiausių stočių Europoje, ši 
radijo stotis kiekvieną dieną 
veikia 10 valandų perduodama

Švedas psichiatras — 
pranciškonu

Švedų gydytojas, dr. Nils 
Laudin, psichiatrijos specialis
tas, Asyžiuje įstojo į pranciš
konus ir ruošiasi tapti kunigu. 
Kiek anksčiau, sušlubavus jo 
sveikatai, gydytojas patarė

pranešimus 29 kalbomis. Trans
liuojamos pamaldos iš Šv. Petro 
Bazilikos ir visos Šv. Tėvo vie
šos kalbos, o taip pat duodamos 
transliacijos ir 'komunistų pa
vergtoms tautoms.

Remkite dien. Draugą!
LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

IR
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

visiems savo draugams ir pacientams linki

DR. V. VILEIŠIS
Gydytojas ir Chirurgas

802 West 31st Street
Tel. Vlctory 2-1581

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
linkiu savo parapiečiams, draugams ir pažįstamiems. 
Mano didžiausias troškimas, kad su Kūdikėlio gi
mimu ir Lietuva atgimtų Nepriklausomam gyveni-

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

Linkime savo klientams, draugams ir pažįstamiemsmui.

Taip pat linkiu Draugui" ir jo kolektyvui sėk
mingai plėsti Dievo karalystę per katalikišką spau
dą.

Prelatas Kazimieras Bičkauskas,
$¥. Pranciškaus parapijos klebonas,
Indiana Harbor, Indiana

GUARANTEED ELECTRIC 
APPLIANCES
& FURNITURE CO., INC.

2876 W. Certnak Rd., Telef. BIshop 7-3333

1926 METŲ GRUODŽIO 17-TOJI

Liūdna 30 metų sukaktis
24 tęsinys

Pasitarimas vyko mažam namelyj prie Mairo
nio senųjų namų antrame augšte. Kas ten gyveno, 
nežinau. Ten jau radome belaukiančius Smetoną 
Voldemarą, Iz Tamošaitį ir rodos dar vieną kitą as
menį. Atsidūriau keblioj padėtyj. Su jais visais san
tykiai net kepuriniai buvo nutraukti. Kilo pasisvei
kinimo “problema”. Bet ji labai lengvai išsirišo. 
Atėjęs tik linktelėjęs galvą palabinau. Bet laukian-

jos turi būti padarytas konstitucijos nurodytu būdu. 
Jei tektų rinkti naujas Seimas, jis turėtų būti taip 
pat sušauktas konstitucijos nurodytu būdu ir laiku. 
Čia Voldemaras pareiškė — tai niekam abejonės ne
kelia. Dėl minėtų perversmo sudarytų valstybei pa
vojų krikščionių demokratų dalyvavimas vyriausybėj 
yra principiniai nutartas, bet klausimas dar kartą bus 
persvarstytas platesniame pasitarime. Vyriausybei 
sudaryti jokių sąlygų nestatome ir savo kandidatų 
turėti vyriausybėje turėti neturime jokių pretenzijų.

Į mano kalbą nieks neatsiliepė, išskyrus Volde
maro mano minėtą įsiterpimą. Smetona pranešė, kad 
11 vai. vyr. štabe sušauktas platesnis pasitarimas, 
kuriame bus svarstomas vyriausybės sudarymo rei
kalas. Pakvietė ir mus jame dalyvauti. Posėdis bai-

skelbė angelai Kristaus gimimo tieji visi iš eilės atkišo rankas sveikintis, lyg tos Sėsi. Neprisimenu kuris šeimininkų pasiūlė automo-
naktį. Tačiau tie ramybės pa- gana ilgos 
siuntiniai neturi mūsų ausims gįog.

pažinties pertraukos visai nebūtų buvu-

nuslopinti Rachelės ir jos vai
kų pagalbos šauksmo. Koks gra 
žus yra charakteris tų žmonių 
kurie, gelbėdami nepažįstamąjį, 
šoka į vandens bangas ir net 
į ugnį. Tie šiandien pagalbos 
šaukiantieji yra mūsų savieji. 
Jų šauksmas turi mus paskatin
ti tapti viso pasaulio šaukliais 
protestui ir veiksmui užtarti ne

Po 12 metų kančių Sibire, grj- , kaltą kraują ir skausmu plyš- 
žęs Lietuvon šeimos tėvas, šei-! tančias širdis. Mes esame lais

vėje, kad gelbėtum belaisvius. 
Turime tačiau atsiminti, kad

mos ton neradęs, rašo laišką 
dukrelei atvežtai į Ameriką: 
“Parėjau anądien ligi mūsų so
dybos. Kryžius, kurį buvote pa-

komunizmo vergija išdygo ant 
Europos tautų griuvėsių, ku-

Susėdus prie stalo Smetona be jokios įžangos 
trumpai prabilo. Jis konstatavo, kad šią naktį įvyk
dytas perversmas paliko kraštą be valdžios. Nedel
siant reikalinga ji sudaryti. Jie rorėtų mūsų para
mos ir bendradarbiavimo. Paprašęs mus pareikšti 
savo nusistatymą tuo klausimu, kalbą baigė. Kalbė
jau aš taip pat trumpai, suglaustai, kiek praplėtęs 
CK nusistatymą kalbamu klausimu. Savo kalboj pa
žymėjau, perversmas yra padarytas tautininkų su 
kaikuriais karininkais. Jokio prieštaravimo nebuvo. 
Perversmą mos laikome žalingu ir pavojingu tautai. 
Kariuomenėj neramu. Gali kilti namų karas. Karas 
gali baigtis priešo invazija. Turi būti greičiausia at
statyta sulaužyta konstitucija. Nuverstoji vyriausyb’ 
turi greit grįžti į savo darbą. Jei vyks kokių atmainų,

oilį, kad greičiau galėtumėm nuvykti į posėdį ir laiku 
atvykti į štabą. Mudu su Endziulaičiu neprieštaravo
me. Parvykęs namo radau belaukiančiu® tuos pačius 
žmones, su kuriais buvom taręsi prieš vykstant pas 
Smetoną ir naujų žmonių iš visų krikščionių demok
ratų bloko vadovaujamų organų. Tik įžengus į kam
barį ir nepradėjus pranešimo apie pasitarimą pas 
Smetoną, iš kaikurių žmonių gavom gerokos pylos už 
pasinaudojimą tautininkų automobiliu. Aš gerokai 
nustebau tokiu pasveikinimu, bet nebuvo laiko kelti 
ginčų. Tik Endziulaitis atsikirto keliais juokais, ką 
jis mėgo paprastai daryti.

Susirinkusiems atpasakojau apie pasitarimą pas 
Smetoną. Susirinkusių tarpe pareikalauta iš naujo 
persvarstyti visus klausimus. Svarstymo punktai bū
vi priimti kiek atsimenu šie: 1. Įvykusio persversme 
įvertinimas, 2. Susidariusios padėties įvertinimas, 3.

Ar duoti savo žmonių į naująją vyriausybę, jei tai 
būtų perversmo talkos pasiūlyta ir jei duoti, tai ko
kiomis sąlygomis.

Visi klausimai buvo sprendžiami greit, beveik be 
diskusijų, nes beveik visų nuomonės sutapdavo. Kiek 
ilgiau buvo sutrukta prie antro punkto — susidariu
sios padėties vertinimo. Buvo išklausyta čia tuo klau
simu naujų, kur gautų, nežinau, žinių. Buvo teigta, 
kad visur pasireiškė kariuomenėje neramumų. Kėdai
nių Įguloj, vadovaujamos Jakaičio ar Alytos, nutar
ta žygiuoti ant Kauno ir atstatyti teisėtą tvarką. Ma- 
riampolėj kariuomenė Vitkausko vadovaujama visa 
buvusi ištikima vyriausybei ir rengėsi panaikinti per
versmo padarytus pakeitimus. Tas pat3 Vitkauskas, 
tų pačių tautininkų buvo įsodintas į Raštikio vietą, 
vėliau gi jis tapo ištikimas bolševikų tarnas. Jo bro
lis bolševikas antro pėstininko pulko karo teismo 
sprendimu buvo sušaudytas. Palaidotas Lankeliškių 
kapuose. Ant jo paminklo jo brolis kalbamasis gen. 
Vitkauskas patalpino savo ketureili visai bolševikiš
ko turinio. Stebėjausi, kaip klebonas leido statyti pa
minklą su tokiu užrašu.

Vienintelis vyriausybės žmonių ir augštų parei
gūnų štabo viršininkas Škirpa mėgino organizuoti pa
sipriešinimą perversmininkams ir pėsčias išvyko pas 
tą patį Vitkauską jieškoti pagalbos. Žmonių pasako
jimu jis buvo perversmininkų sulaikytas apie Garlia
vą ir grąžintas atgal. Šiaulių įgula taip pat buvo ne
rami. Vadinasi, atsistota naminio karo akivaizdoje 
su visomis pasėkomis. Tai suprato ir pripažino, kaip 
buvo minėta, ir prez. K. Grinius.

(Bu daugiau)
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CHARLES ZEKUS,
Sekretorius

JOHN PAKEL
Prezidentas

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Šeštadienis, gruodžio 22, 1956

įi

Y. I’. PIERZYNSKI,
Sekretorius-Iždininkas

BRIGHTŪN
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION

4071 Archer Avenue — 
į vakarus nuo Calilonua 

Avenue

CHICAGO
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION

6245 So. Western Avė. 

GRovehill 6-7575

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
IR LAIMINGŲ 1957 NAUJŲ METŲ

LINKI TAUPYTOJAMS, SKOLINTOJAMS 

IR VISIEMS LIETUVIAMS

LIETUVIŲ TAUPYMO-SKOLINIMO 

BENDROVIŲ LYGA IR JOS NARIAI

DISTRICT
SAVINGS 86 LOAN 

ASSOCIATION

3430 So. Halsted Street

Tel. CLiffside 4-0104

O
nr

CONTINENTAL- UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN

ASSOCIATION

4559 South Paulina Street 

Chicagc 9, Illinois 

Telefonas YArds 7-0145

SAVINGS 86 LOAN

ASSOCIATION

1800 So. Halsted Street

HAymarket 1-2028

y'

T. RYPKEWICZ

Sekretorius

O
JOSEPII M. MOZERIS

Sekretorius

MIDLAND
SAVINGS 86 LOAN 

ASSOCIATION

4038 Archer‘Avenue 

LAfayette 3-6719

ALGUST SALDUKAS 
Prezidentas

ST.ANTHONY
4

SAVINGS 86 LOAN

ASSOCIATION

E. G. IIOLZVVEG
Exccutive V. P -Sccy-Treas.

1447 So. 43th Court 
Cicero 50, Illinois 
T0wnhall 3-8131

C »

JOSEPII E. GRIBAISKAS

HOME SAVINGS
AND LOAN 

ASSOCIATION

115 East Main Street

Collinsville, Illinois

SAVINGS 86 LOAN 

ASSOCIATION

2555 West 47th Street 

LAfayette 3-1083
B. K. PIETKEVVKZ

Prezidentas

SAVINGS 86 LOAN 

ASSN.

204 Norfh Btoad Street
Philadelphia 2, Penn.

¥ i

CHAS. S. CHELEDEN 
Presiilent

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

IR
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Sa\o klijentains ir Visiems Draugams lanki

MARINELLO BEAUTY SHOP
VISI Rf siv GROŽIO KULTŪRA

MRS. JOSEPHINE CHIPAS, savininke
Šeštadieniais nuo 9 ryto iki 6 vai. vakaro 

Kitomis dienomi- nuo 9 vai. rylo iki 9 vai. vakaro
Pirmadieniais, trečiadieniais ir sekmadieniais udaryta

3600 SO. EMERA’.I) AVĖ., Tek: LAfayette 3-9711
(Įėjimas iš 36-tos gatvės

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

IR
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

visiems draugams ir kostumeriams linki

ANTANAS VASILIAUSKAS
MAISTO KRAUTUVĖ

1345 So. 49th Avė. Cicero 50, III.

TEL: TOWNHALL 3-2834

sius lietuvius jungiantis bendri- J/ 
, nis veiksnys. Šiam tikslui pa-
siekti Vokietijos lietuvių bend
ruomenė ir jos išrinktieji nau- 

CV gruodžio 11 d. posėdžio jjcjį organaį užtikrina savo ben- 
nutarimu, Bendruomenės apylin dradarbiavimą ir prašo jo iš ki-l

daryti sąlygas ir jiems įsilieti į ir *». •’u"g‘n.i’‘ "t lietuviškų bendrų,»
__ _____ T t» Centro valdybai siunčia apyskai nių Lietuv’s ir lietuvybės la-'

tinius pranešimus už praėjusius: tui”. (JV inf.
metus. Pranešimų tikslas — in
formuoti CV, kas Bendruomenė-“

LIETUVŲ BENDRUOMENĖJE
Yri nemaža lietuvių, gyve

nančių paskirai ir nepriklausan
čių Bendruomenės apylinkėms. 
Centro Valdyba, norėdama su-

organizacinę LB santvarką, nu 
tarė organizuoti centrinę 
apylinkę, kurioje paskirai
gyveną lietuviai registruojasi . , ,

I Sena komunistinė pasaka į
mui; pagaliau tai bus medžiaga, Kaj tįk kur kyi3 spontaniš-, 
kuria pasirėmusi CV galės in- kas gyventojų nepasitenkinimas; 
formuoti apie LB gyvenimą bei bolševikiniu režimu, tuoj Vokie-I 
darbą. Šiuo reikalu skelbiamas tijos rytinės zonos bolševikiniai 
aplinkraštis, kuris bus įdėtas vadeivos pasistengia pateikti ta

CV sudarė šios centrinės apylin
kės vadovybę. į kurią yra pa
kviesti ir sutiko įeiti J. Liūdžius, 
K. Mažonas ir St. Nasvytis. Be 
registracijos uždavinių, šios cen 
trinės apylinkės valdyba taip

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
IR

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
visiems savo draugams ir pacientams linki

DR J. GUDAUSKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

756 West 35th Street

Tel.: YArds 7-1166
4

| pat priiminės tautinio solidaru-Į 'Jar. prics šventes išeinančiame j rjama “nesugriaunamus įrody-į 
mo -našus ir atliks kit’S orga- J ė’uletfnio numeryje. Į mus", kad tai esąs "Vakarų im-i
nizacincs pareigas. Laik. adre- surinks taip Pat žinias ir perialistų darbas”. Taip ir di-|

- -- -• anie lietuvių švietimo padėtį fcar rytinės zooiik saugumas su-|Laik. adre
sas yra toks: St. Nasvytis, 4579 8*,u

|W. 157 St., Clcveland 11, Ohio.į Jun&L Amcriko« Valstybėse.

CV gruodžio 11 d. posėdžio 
nutarimu, Li-'uviu Studentų 
Sąjungos anglu kalba leidžia
mam biuleteniui "Lituanus” rem

kvietė spaudos konferenciją, ku- 
▼ riai vadovavo “spaudos žinyba

LB Vokietijos Krašto naujo- prie mm. pirmininko”. Saugu
sis valdybos pirm. .J. Bataitis mo pulk. Bormanas atstovams 
Tarybos vardu JAV LB Centro paaiškino, kad Rytų Vokietijos 
Valdybai atsiustįme sveikinime bolševikinis saugumas pastaruo 
»ašo: “Spalio 20 — 21 d. Tary- ju metu suėmė ”73 šnipus, kurių

ti paskirta $200. Tuo būdu šiais, bos suvažiavime buvo išreikšti dauguma yra agentai JAV žval- 
1956 m. šiam tikslui iš CV iždo linkėjimai ir pageidavimai, kad gybos, veikusios iš V. Berlyną 

' au išmokėta $1,000. I I'LB būtų stiprus, visus laisvuo- ir V. Vokietijos”.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

IR
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

visiems draugams ir kostumeriams linki

KAUNAS PARK INN
AN'NA IR RAY KALNIETIS

2650 West 69th Street 
Tel. GRovehill 6-9753



z

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAC.O, ILLINOISŠeštadienis, gruodžio 22, 1956

Salia normaliai veikiančio baro veiks puikus kokteilių baras ir užkan
dinė.. Svečiai bus aprūpint nemokamai: Heli jaus balionais, eonfetti, serpen- 
tinais ir kitais Naujųjų Metų sutikimui reikalingais atributais., šokiams gros 
Balio Pakšto orkestras.

Visuomenę kviečiame gražioje ir puikioje nuotaikoje, savoj lietuviškoj 
salėj, prie Operos ‘'Traviata” garsų, sutikti Naujuosius 1957 Metus.

GRUODŽIO MEN. 31 D., 9 V AL. V AK. LIETUVIŲ AUDITORIJOJE, 3133 S. HALSTED ST.

įvyks Tradicinis Liet. Auditorijos Naujųjų Metų Sutikimo Balius
Įėjimas $8.00. Staliukai rezervuojami iš anksto. Tel. VIctory 2-6172. 

Didesniam susigrūdimui išvengti pageidaujama kas gali pasirūpinti biletus 
iš anksto.

Kūčių Vakariu, NEVEDUSIEMS VYRAMS IK MOTERIMS, neturintiems 
progos praleisti šio vakaro šeimos prieglobstyje, bus suruoštos Kūčios ne
mokamai.

TAUTINIS MOKSLEIVIŲ ANSAMBLIS

Pasikalbėjimas su ansamblio vad. muz. Ant. Skriduliu 
A. GINTNER1S, Chicago, III.

Bridgeportas— viena seniau
sių ir lietuviškiausių lietuvių ko 
lonijų Chicagoje. Jisai daugiau 
panašus į Lietuvos miestus, ne
gu į JAV didmiesčio dali, nes 
čia viskas lietuviškai: gatvėje.

mokykloje, bažnyčioje ar krau
tuvėje. Vietos prekybininkai, jei i 
keletas yra ir kitos tautybės, | 
tai moka ir lietuviškai. Todėl i 
Čia klesti lietuviška prekyba ir1 
lietuvių visuomenė telkiasi į kul-

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Visiems Savo Draugams, Pacientams 

ir Pažįstamiems 

Linki

DR: Z. DANILEVIČIUS 
ir ŽMONA JOANA

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

Linki savo kostumeriams, 
draugams ir pažįstamiems

JUOZAS SPAITIS

3261 S:, Ha'sted St.

Tei. VIctory 2-6469
-f

V:

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

IR —

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

Linki savo gausiems klientams

J. KAMIENSKI
JANIŲUE TRADING COMPANY

2551 W. 63rd SI., Chicago 29, III. Tel. HE 4-2380 
2314 W. Chicago Avc., Chicago 22, III., BR 8-6780

Ofisas atdarus kasdien nuo 12 dieną ir 8 vai. va k.

Lietuviij Raudonos Rožės Klubas, Cicero
Per savo valdybą sveikina

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

proga, savo narius, ypač biznierius 
ir linki visiems geros sėkmės

W. C. Jankauskas, pirm. 
K. P. Deveikis 
A. B. Petkus 
Ben Tuinaviče

J. Klimas, viec-pirm. 
Julius Zaura 
John Zaura 
M. Iiinizik

tūrinius parengimus Lietuvių 
auditorijoje. Čia radau besidar
buojantį jaunimo tarpe ir muz.
A. Skridulį, kurio trumpai pa
klausiau :

— Kaip sekasi dirbti su jau
nimu?

— Su jaunimu dirbti labai 
malonu, — atsako A. Skridulis.
— Aš su jais jau esu apsipratęs 
ir patenkintas. Jie dar neturi jo 
kių ambicijų ir didesnių reikala
vimų, kurie trukdytų darbą, o 
mielai klauso savo mokytojų ir 
globėjų pastabų bei nurodymų. 
Dirbu jau kelinti metai ansamb
lyje kaip mokytojas.

— Ar seniai vadovaujate an
sambliui ?

— Tiktai keli mėnesiai, — sa
ko A. Skridulis, — pirmiau va
dovu buvo B. Pakštas, kuris jį 
organizavo ir jam vadovavo. Iš
sikėlus jam kitur gyventi ir tu
rint daugiau darbo, nuo pareigų 
atsisakė.. B. Pakštas daug dar
bo ir sielos įdėjo dirbdamas ir 
rūpindamasis kanklių užsaky
mu bei jų projektavimu, todėl 
ir turime gražų jaunimo kankli
ninkų būrelį.

— Ar javainius mėgsta kank
liuoti ?

— Jaunimas viską mėgsta, — 
atsako A. Skridulis, — bet jam 
labiausiai patinka groti kanklė
mis. Ypač tai mėgsta mergai
tės, todėl jų daugiausia ir kank
liuoja. Kaip gyvenimo pavyz
džiai parodė, kanklių mėgsta 
klausytis ir suaugusieji, o ypač, 
kai yra skambinamos tautinės 
dainos, tai žmonių yra labai my
limos ir susilaukia gražaus įver
tinimo. Jas mėgsta ir kitatau
čiai, nes tokią muziką girdi tik 
lietuvių tarpe.

— Kaip jūs dirbate ir tvar
kotės scenoje?

— Dirbame atskiromis grupė- 
rms, — sako A. Skridulis. — 
Kiekvienoje grupėje atskiri da
lykai, pvz. vieni groji kanklė
mis. kiti dainuoja, treti šoka, 
kiti vaidina ir 1.1. Kiekvienas 
padai nys turi savo dalyko mo
kytoją. Kanklininkams nuo pat 
ansamblio įkūrimo vadovauja 
A. Kirvaitytė. Vaidybos būre
liui — E. Blandvtė. Tautiniams 
šakiams — E. Vaičcliūnienė ir 
O. Chodeckienė. Tenka pasi
džiaugti visų ansamblio moky
tojų atliekamu darbu ir pasi
šventimu.

— Kada pasirodysite su savo 
i nauja programa?
:. — Už kelių tumų po mūsų pa
I sikalbėjimo. Mat Kalėdų šven- 
i čių proga, gruodžio 23 d., sek- 
I madienį, Lietuvių auditorijoje 
' rengiame didelę programą, ku

rioje dalyvaus apie 100 artistų, I n 
j solistų ir kitų programos at
likėjų. Pabaigoje laukiama at
važiuojant Kalėdų senelio su 
dovanomis, kurios bus išdalin- |

I tos vaikučiams. Kas ateis vie- 
j ms ar su tėveliais, tai tikrai ne
sigailės.

, — Ar jau turite savo priaug-
lio ir pagelbininky?

— Atspėjote — atsako A. 
Skridulis, — pagclbininkų jau 
spėjome prisiauginti iš savojo 
darželio. Pvz. tautinių šokių mo
kytojų pagelbininkės yra iš mū
sų ansamblio tarpo B. Barodi- 
caitė ir R. Gumbaragytė. Akor
deonu tautiniams šokiams groja i 

Į A. Tričys. Kiti. kurie dėl am- 
ižiaus jau apleido ansamblio ci- 
1 les, įstojo ; Dainavos ansamblio,1 
šaulių ir kitų organizacijų meni
nius vienetus. Mes tikimės, kad 
ateityje toki vienetai stipriau 

i parems mūsų parengiamąjį dar- 
'.bą.

— Kaip vaikų tėvai žiūri j jū
sų pastangas ir darbą?

Į Dauguma tėvų supranta savo 
vaikų ateitį ir lietuviškumą pa-

A. Skridulis

noriai leidžia savo vaikus jį lan
kyti.

— Girdėjau, kad turite ir nau 
ją pirmininką?

j —Taip. Labai gaila, kad J. Va 
i laitis, kuris ansamblį tvarkė ir 
jam pirmininkavo ketverius me
tus, dėl susidėjusių šeimyninių 

j aplinkybių buvo priverstas pasi- 
j traukti iš vadovavimo, tačiau 
! jis, kiek sąlygos leis, padės an- 
i samblio darbe. Dabar pirminin- 
' ko pareigas eina V. Galvydis, 
kuris taip pat energingai grie
biasi darbo ir administracijos 
pareigų, tvarkant moksleivių an
samblį.

— Kokios perspektyvos atei
čiai ?

, — Ne’iūrirt visokių sunku-
; mų. mano nuomone, šitas moks
leivių ansamblis turėtų būti re
miamas ir išlaikomas visų lie
tuvių jėgomis, nes jisai užima; 
svarbią vietą lietuvybės išlaiky
me mūsų priaugančioje karto
je, — baigė pasikalbėjimą mu 

j zikas A. Skridulis.
_

1_ rT. «
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Kęst n u raut AL- <'iM-ktail l.oimge
'vislu s tlieir many friendn .imi pat- į

! fųfiH Mi riy X-ma,s aini proftperous 
Ycar.

Halis for ri-nt l'or oceasion for thv
Holidays, \Yi dilins, Annivvrsui ivs, 
et c.
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Chicagoje
Aukos benamių šalpai

Visi laukiame šv. Kalėdų. Bet 
daugeliui mūsų benamių brolių 
ir seserų lietuvių šventės nebus 
linksmos. Daugelis jų neturės 
Kūčių vakarienės valgių, o gal 
ir duonos kąsnelio. Jų visų akys 
atkreiptos į mus, kurie esame 
sotūs ir laisvėje gyvename. Tad! 
yra gražu, kad atsiranda žmo-J 
nių, kurie supranta sunkią be
namių gyvenimo naštą ir jai pa
lengvinti švenčių proga skiria 
savo auką. Štai keletas chica- 
giečių lietuvių, kurie prisiuntė 
Baltui aukų tikslu sušelpti be
namius.

J. Variakojis vietoj kalėdinių 
sveikinimų aukoja 10 dol. lietu-1 
viams Sibire ir 10 dol. Vasario 
16 gimnazijai, V. Zlotoravičius 
aukdja 15 dol. bendrai šalpai, J. į 
Gybertas aukoja šalpos reika-1 
lams 5 dol.. kiti po mažiau. A- 
pol. Varnelis, Dowagiac, Miela., 
įvairiems šalpos reikalams au
koja 5 dol.

Visiems geros širdies lietu
viams, šelpiantiems vargstan
čius priklauso padėka ir pagar
ba, , , ,. Baltas

I
Balto 5 skyriaus veikla

Marųuctte Parko Balto 5 sky-

THE LEON HOSIERY 
AND N’OVELTY SHOP

Linki draugams ir klientams link
smų švenčių ir laimingų naujų 
metų. Turimo moterų kojines. Vi
sokias naujenybes. Vaikams žais
lus. Taippt valome rūbu-, — pai
mame ir pristatome. Vyrų marš
kiniai gražiai išskalbiami. 1304 W. 
51st St. Tel. Dlievel 3-6278.

DIDELIS ATIDARYMO 
IŠPARDAVIMAS

l'rnio ir detale prekyba. —- Pilnas 
pasirinkimas K.ilėili-niu žaislu; mo
terims N.vlon kojiniu 1-os rūšies 60 . 
gauge 15 deniet 3 pinos už $2.00. ,

L E 0 N ’ S 
Hosicry & Novclty Store

1301 W. 52st 3t. DR 3 6278 ,

Linksmų Kalėdų ir Laimingų 

Naujų Metų

BERNARD PLUMBING 
COMPANY

7022 S. Talman Avė., PRospect 8-5268

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

IR
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

STEFA IR BENAS

DUNDAI
VIENYBES KLUBO SAVININKAI 

Galite gauti pirmos rūšies importuoti, ir vietinių gėrimų 
CICERO, ILLINOIS, TEL.: TOWNHALL 3-1617

4830 West 15th Street
----------------------------------------

---------------------------------------
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

IR
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

CLUB T I N Y
FRANCES IR EDDIE RADVILAS

7427 So. Westem Avė., Chicago 36, III. 

TEL.: GROVEHILL 6-9359
Jj* (laikantį ansamblį labai remia ir -z*

riaus skelbtas rūbų rinkimo va
jus baigtas lapkričio 17 d. ir da
vė neblogas p: sėkmės.

Rūbų surinkta daugiau 4,000 
svarų. Balto 5 skyriaus valdy
ba nuoširdžiai dėkoja visiems 
aukotojams, taip pat Juozui 
Naujokaičiui ir Naujokaitienei, 
už pervežimą nemokamai savo

sunkvežimiu rūbų iš surinkimo 
vietos į Balto apskrities sandė
lį. Balto skyrius taip pat dėkin
gas Stasiui Petrauskui, Povilui 
Maracinskui ir Jonui Vilkišiui, 
kurie nesigailėdamo brangaus 
laiko prisidėjo savo darbu per
vežant rūbus.

Balto 5 Skyriaus Valdyba

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

IR
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

Visiems lietuviams linki

SHIMKUS DRUGS
FRANK A. SHIMKUS, R. Ph. G.

3301 So. Halsted Street Chicago, III. 
Phone: LAfayette 3-8863

Jr

Sš-

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
visiems savo draugams ir pacientams linki

DR. JUOZAS PAUKŠTYS
Dantų Gydytojas 

4253 Archer Avenue
Tel.: LA 3-4949

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

IR
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

visus savo draugus, pažįstamus bei kostumerius

MARCIES TAVERNA
837 West 34th Place VIrginia 7-8704

NEW LIFE LIQUORS
3234 SO HALSTED ST.

(Importuoti ir vietiniai gėrmai, spec. nuol. parengimam)

Telef.: CAlumet 5-4555
Sveikina savo gerb. draugus ir klientus Kalėdų 

švenčių ir Naujųjų Metų proga

Marija ir Juozas Rimkai, sav.

■Sf

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

IR
IAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

visiems draugams ir kostumeriams linki

GEORGE WASLO
Real Estate

911 West 59th St. WEntworth 6-4837

Skaitykite ir platinkite dienraštį “branjjif.
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LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

FRANKS TELEVISION 
& RADIO, INC.
SALES & SERVICE

3240 S. Halsted St., Chicago 8, III.
TV. - Radio - HI-FI - Air Conditioners 

Electric Appliances 
Tel. Cilumet 5-7252

Savininkai
Pranas Keršis, Paulius Endzelis, Juozas Bendoraitis

. .. . -.... .........P

SMULKIOS ĮVAIRENYBES
Matematikos genijus. Arti Jungtinėse Amerikos Valsty- 

160 metų tam atgal vienoje iš' bėse pagal oficialius statistikos 
kaimo mokyklų Braunschweige' duomenis, 5 milionai šeimų tu- 
Vyko aritmetikos pamoka. Pa-f ri po 2 lengvas mašinas. Kana- 
vargęs mokytojas, norėdamas doje gi daugiausia motorizuotu 
šiek tiek atsikvėpti ir užimti mo
kinius ilgesniam laikui, liepė 
surašyti skaitlines nuo 1 iki 40 
ir jas sudėti. Mokytojas buvo 
tikras, kad tas kruopštus dar
bas užpildys vaikams visą pa
moką. Tačiau nepraėjus nei 
dviem minutėm pakyla 7 metų 
Karolis F. Gauss ir šaukia:
“Ponas mokytojau, jau!” “Kas 
jau?” “Jau sudėjau.” “Negali 

i būti. Parodyk!” Vaikas parodė.
Skaitlinė buvo teisinga — 820. 

į Tas mažametis mokinys pirmą 
ir paskutinę skaitlines sudėjo, 
padaugino iš skaitlinii) skai
čiaus ir padalino iš 2. Nuo to 
laiko Karoliukas nevieną kartą 
stebino savo mokytoją įvairiais 
sugebėjimais ir iši-adimais. Su
augęs Gauss tapo pasaulinio ma 
sto matematiku ir astronomu.

.P. S.

miestu laikomas Sept-Iles mie
stelis Quebec’o apygardoje, nes 
iš 2500 gyventojų, 2000 turi už- 
registi-uotas mašinas.

—HOI—
Norvegijos karo minų gaudy

tojai po Antrojo Pasaulinio ka
ro iki šiol išgaudė vokiečių iš
dėstytas povandenines minas, 
viso 8277 štukas, neturėdami 
sau jokių nuostolių.

PAJIEŠKOJIMAI
JUSTINAS CIŽICNAS, s. Fe

likso, gim. 1894 m. išvyko j Ame
riką 1913 m. Jieško sesuo Marija 
Čižiūnaitė Skukauskienė, gyv.:— 
Kaunas, Žemaičių g-vė 26, bt. 5.

KAZĖ TAMULYTĖ, d. Kazio 
gim. 1912 m. jieško Vanda Tamu
lytė - žižnevičienė, Kaunas, Za
navykų g-vė 26-7.

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
IR

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

DR. J. H. YORKE
OPTOMETRISTAS

1446 S. 49th Ct., Cicero 50, III.

Telefonas: OLympic 2-2645
Ofiso vai.: kasdien, išskyrus treč. nuo 7-9, šeštad. nuo 2-4 ir 

pagal susitarimą. 400 W. Madison St. Ofiso vai.: kasdien 
nuo 9-5:30 šeštad. iki 1 TEL. ANDOVER 3-6415

J'
DRAUGYSTE LIETUVOS KAREIVIŲ

CICERO
Per savo valdybą sveikina savus narius 

ypač biznierius

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲ METU
proga linki visiems geros sveikatos <

Kazys Šimkus prezidentas, S. Šileika, J. L. Žukauskas vice pirm. 
K. P. Deveikis Ben Tumaviče, K. Andrijauskas, G. Pocius, 

J. Klimas, S. Bakutis, A. Kasmauskas.

CLASSIFIED ANO HELP WA N TEO AUS
MARQVETTE PARKE:

Mūr. 4 kamb., du mieg., pečiais 
Slld., geroje vietoje, tik $10,600.

GAGĖ PARKE:
Med. 2 po 6, centr. Slld., garažas, 

tik $16,000.
Naujas mūr. 2 po 6, ant didelio 

sklypo, modern. Įrengtas, tuoj gali
ma kraustytis.

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

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

Turime daug ir (vairių narnų, pa
dedame gauti paskolas, esame lietu
vių apylinkių centre Brighton Parke.

ŠIMAIČIAI
Realty, Bullders. Insurance

2737 West 48 SL
CLiffslde 4-2390

REAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
Ir pai duodami uždirb
kite per Šią Įstaigų.
AL. BUDKECKAS

B BALTY 
♦081 Archer Avė. (prie

Callfornljos g-vės)
EAfiiyette 3-33S4

BUILD1NG & REMODELING

Šioje nejudomo turto pardavimo 
Įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

26OO W. 59th St. Td. Prospect 8-5454

VIKTORAS ŠIMAITIS
General Contractor

Stato rezidencinius Ir komercinius 
namus, pasiūlo sklypus; rekomen 
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vnk.: VI 7-422* 
arba rez. tel. Bl 7-3310. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Uealty - Bullders • Insurano. 

2737 We«t 43rd Street

CICERO. Mūrinis, 2-jų butų na
mas — 6V2 ir 6V2 kamb. Arti 22 
St. Karštu vand. apšild. 2 autom, 
garažas. Tile vonia. 1 butas iš- 
nuom. už $110 į mėn. Kaina $28,- 
900. SVOBODA, 6013 Cermak 
Rd. BIshop 2-2162.

Kaip žinoma, anglai ir rusai 
yra dideli arbatos mėgėjai, vie
nok jie negali pretenduoti į di
džiausius arbatos mėgėjus. Šio
je srityje juos gerokai pralen-j 
kia Tibeto gyventojai. Tibete 
kiekvienas gyventojas vidutini
škai kasdien išgeria po 20 puo
delių arbatos.

Jieškomi ALBINAS KAMINC- 
KAS, ankščiau gyv. Oldenburge, 
ir JURGIS MILIAUSKAS. Atsi
liepti šiuo adresu: Algimantas Mi
liauskas, Vienybės g-vė Nr. 5, 
Kybartai, Kybartų rajonas, Li- 
thaunia.

BRONĖ NUMGAUDYTĖ GRI- 
GAL, jieško Danė Vileišytė, Kau
nas, Gorkio g-vė 20 b., bt. 4.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

IR

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Visiems

T. KUCZEWSKI & COMPANY
4102 Archer Avė., Tel. FRontier 6-6399
Ofisas atdaras: Nuo pirmadL iki šeštad., nuo 9 v. ryto iki 8 v. v.

f
LINKSMŲ

LAIMINGŲ 
Linki savo klientams.

ŠV. KALĖDŲ
IR
NAUJŲ METŲ 
draugams ir pažįstamiems

s. J. P I R A I N O
Urmo prekyba

Kalifornijos vaisiai ir jų Gaminiai
109 South Water Market

Telefonas MOnroe 6-1558

CICERO. Beveik naujas angliš
ko stiliaus bungalow. 5 kambarių. 
Gazu apšild. Apylinkėje 18th ir 
56th St. Tile virtuvė ir vonia. Bar 
genas -$21,900. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd. BIshop 2-2162.

7 BUTŲ MŪRINIS NAMAS. A-
pylinkėje Kostner ir 22nd St. 6 
butai po 3 kamb. ir 1—4 kamb. 
Karštu vand. alyva apšild. Paja
mų $600 į mėn. $49,900; įmokėti 
$15,000. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St. LAivndale 1-7038.

KALEDV SVI NČll, IR NAl.lt.II 
— 1957 — METŲ PROGA Vist s 
MIELES SAVO KI.MENTES, Blčlt - | 
LIVS, DRAIGES BEI PAŽĮSTAMI S 
SV MAl.ONl Mt SVEIKINA III TY
RO DŽIAEGSMO. NEGĘSTANČIOS 
LUMfS BEI ASMENINIO PASISE- i 
KCMO NEOftlltBžIAl I.IVKl

I*. Leonus 
K. Jukins 
P. Hnnisko 
A. Katilius 
A. kuialiuuskns 
A. Linus 
A. Rėklaitis 
A. Sirutis 
.1. šaulys 
K. Yolodkeviėlus

P LEONAS
REAL ESTATE

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

'Jlllllllllllllllilltltllllllllllllllllll.......IIIIIĮj
= UETUVIU STATYBOJ 
1 BEUDROVft

| MŪRAS i
S Bullders, nen. Contractor* s
S Atlieka planavimo Ir staty- S 
S bos darbus gydytojų ofisų, gy- S 
“ venamųjų Ir viešųjų postatų. — 
5 Namų Įkainavimas Ir (vairūs S 
S patarimai nemokamai. įS Kreiptis Šiuo adresu: ~
i JON AS STANKUS i
= Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki S S 6 vai. p p. Kitu laiku susitarus "
5 Tel. FRoeucct 8-2013 £
= 6800 SO. CAMPBELL AVE, = 
= Chicago 29. Illinois £
?llllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllliN

14,280 dovanų vaikams
Net 4,400 žmonių atsiliepė 

į dienraščio Chicago Tribūne 
raginimą aukoti pinigus ir žais
lus kalėdiniam vaikų pradžiu- 
ginimui. Iš tų geraširdžių žmo
nių susidarė net 14,280 dova
nėlių, kurios minėto dienraščio 
sunkvežimiais išvežiojamos po 
Chicagos našlaitynus, kur do
vanų gaus apie 5,000 vaikų.

$34,000 vėžio studijoms
Kovai Su Vėžiu .draugija pa

skyrė devyniems Chicagos gy
dytojams iš viso $34,000, kad 
jie galėtų sėkmingiau jieškoti 
priemonių kovai prieš šią ligą.

Moksleivių $1,000 
vengrams

Šv. Kryžiaus akademijos 
moksleiviai Washington?, D. 
C., sukėlė $1,000 vengrų pagal
bai. Pinigai gauti statant ope
retę.

Biržinys Kazys, Liudviko; Kurpis 
Petras, Justino; Melnikas Jonas, 
kilęs iš Zubriškių km., Salako vaisė., 
Zarasu apskr.; Štrazdaitė Nelė, Al
berto Strazdo sesuo, ištekėjusi už 
antro vyro Antano (pavardė neži
noma), 1947 m. dirbusi sąskaitybos 
skyriuje American Telephone-Tele- 
graph Co.

Juos pačius atsiliepti arba, kas 
žino, prašom jų adresus pranešti: 
P. Leonui, 2735 W. 71st St., Chicag j 
29, III. .

Jieškomas JONAS KAVALIAU
SKAS, s. Konstanto, gim. 1922 m. 
lapkr. 1 d., Gutkaimio kaime, Ky
bartų vaisė., Vilkaviškio apskr. 
Jieško motina: Marcelė Kavaliau
skienė, d. Jono, Pievų g-vė Nr. 35, 
Kybartų miestas, Kybartų raj., 
Kauno sritis, Lithuania.

Jieškomi PETRAS URBONAS 
(gyvenęs Chipagoje), VINCAS 
URBONAS, ir JOKŪBAS URBO
NAS (gyvenę Springfielde), sū
nūs Kazio, gimę tarp 1881 iki 18- 
88 m. Jieško brolis Motiejus Ur
bonas, Vilniaus g-vė Nr. 8, Pagė
giai, Klaipėdos sritis, Lithuania.

.. Jieškomas JONAS RAUKUS, 
s. Jono, gimęs 1922 m. Vilkaviškio 
m. Jieško sesuo: Albina Purvins- 
kienė, K. Giedrio g-vė. Nr. 27, Vil
kaviškis Lithuania.

Jieškomas ROMUALDAS ALEK 
SANDRAVIČIUS, s. Mykolo, gyv. 
1926 m. Šilėnų km. 1952 m. gyv. 
Heldonbergene. Jieško motina: A- 
nastazija Aleksandravičienė, Šilė
nų paštas, Šilėnų km., Šiaulių ra
jonas, Lithuania.

J?

SVEIKINU SU ŠV. KALĖDOMS
visus tuos Amerikos lietuvius, kurie yra Įsiparei
goję laisvinti Lietuvą.

Sveikinu taipjau Lietuvoje esančius partiza
nus ir studentus kylančius dabar prieš savo pri
spaudėjus komunistus.

ALEKSANDRAS A. ŽALPYS
1742 W. 47th St., Chicago 9, III.

4

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. "Drauge”. 
Pasinaudokite “Draugo” Classified skyriumi

Siuntiniai i Lietuvą
Lietuvių bendrovė OVERSEAS 

C ARGO CO. siunčia į LIETUVĄ 
(ir kitur) siuntinius su: angliš
kom viln. medžiagom, avalyne, 
vaistais, maistu, siuv, mašinom, 
dviračiais, laikrodžiais, akordeo
nais. (siunčiama iš Anglijos.

Bendrove taip pat persiunčia i 
LIETUVĄ ir Jūsų sudarytus ir 
mums pristatytus siuntinius (siun
čiam ir oro paštu). Visi mokes
čiai sumokami siuntėjo, gavėjas

Jieškomas VACLOVAS AND- 
RIEKUS s. Juozo. Jieško motina 
Emilija Andriekienė, Geidučių k., 
Mosėdžio vaisė., Kretingos apskr., 
o dabar gyvenanti Sibire. Jieško
mas arba apie jį žinantieji prašau 
atsiliepti: B. Cepauskienė, 38 
Mountview Av«, Toronto, Ont., 
C'anada. Tel. ROger 2-5020.

Jieškomas Andrius Giriūnas, gyv. 
Clevelande. Kas žino apie jį, ar jį
pati prašau atsiliepti šiuo adresu: J.

ūmi BuuiuKtmu aiuutcju, gavcjoc f’Aknnaę 91 YTilIaidp Ava HIatiNIEKO NEMOKA. Pristatymas 2 ® a s’ 21. Hl“81de Ave;- Qlen 
D-aranfnniamaa __ PILNAS DRAU ^ove’ ^ew York. Tunu svarbių ži

nių iš Lietnvos.garantuojamas 
DIMAS.

Prašykite katalogų bei informa 
ei jų:

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

LA 8-5049, Y A 7-4387

Jieškomi — Jurgis Kuprinskas ir 
Rozalija Kuprinskaitė-Krasauckienė, 
vaikai Mataušo, abu gi111? Kuinų 
km., Naujamiesčio vaisė., Panevėžio 
raj. Gyvenę Cliieagoje. Atsiliepti 

Siuntinių tarnyba 8 metai — S. P. i nrbu «pic juos pranešti šiuo adresu 
JUODVALKIS. | — Teklė Matulienė, Sietyno g-vė

Nr. 5, Panevėžys, Lithuania.

SENO n TO CARE, N.Y.
er you r lotai CARE offica

please
care...because fivnger hurts!
b.caut* taving livei it thit 
timple: You zend SI to 
CARE. That dollar sends 
22 lbs. of food overzeas — 
helpz feed this little boy 
and hiz family for one 
whole month.

ĮSIGYKITE DABAR

iiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
STASYS DŽIUGAS

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

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. UI.
iiiiiimiimmiiiiiiiiiliiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
IAV PILIETYBEI

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

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

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, buri tikrai palengvins 
įsigyti JAV pilietybę.

Pinigus su užsakymais siųsti:

■DRAUGAS”, 2884 S. Oakley ave.z,
Chicago 8, IH.

VARDAI VANDENIMS 1.1 

DIENOMS
Tokiu pavadinimu tik šiomis die

nomis iššjo iš spaudos Jurgio Bl eltai- 
čio eilėraščių knyga. Autorių pažįsta
me, kaip vieną gabiausių Ir veikliau
siųjų mūsų teatralų, čia JI matome 
daug žadančiu poetu. Knygos kalat 
— »1.bu.

Užsakymus Ir pinigus siųskite
DILAVGA8. 2334 8. Oakley Ave., 

Chicago 8, I1L

MALDAKNYGE

‘JAUNUOLIV MALDOS"
Kuri* puruoM 

Kun. P. Klrvelaitls 
Kaina: 11.50 ir $2.50

IJlsak jrmuz a/lresnoklteDRAUGAS
2384 South Oakley Avenue 

CHICAGO 8. ILL.

Skelbtis “DRAUGE“ apsimoka 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraštis, o skelbimų 

kaina yra prieinama visiems.

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

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS

“Varpas” Real Estate
General Insurance, Notary Public 

5916 S. VVestern Avė.
REp. 7-6886 arba HEm. 4-7085

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-8579 (vak. Ir sekmad.)

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

E. KURŠIUS 

REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400

Kas per mano įstaigą pirks 

ar parduos nekilnojamą turtą 

ekspertiškas income taksų pil

dymai vieniem metam nemoka

mai.

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, III.
Statome naujus namus ir garažas.

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairins remonto darbas, skubiai, 
gerai ir pigiau
šaukite DAnube 6-2793 nno • vaL 

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

vakaro iki 11 vai. vakaro.

Statome
NAMUS IR
GARAŽUS

Ir atliekame visus statybos Ir per
tvarkymo (remodeling) darbus.

MASTER BUILDEPS
General Contracting Co.

(Sav. V. Sodeika ir J. Skorvbskas) 
1600 S. 48TH CT., CICERO 50, ILL. 
Tel. OLympic 2-7381: TO 3-4236

MISCELLANEOUS
Įvairūs Dalykai

LIET. APBRAUDŲ AGENTU RA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas Valsty- 
h#s patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kltnl 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
VVAlbrook 5-5671

INTER8TATE INSTTRANCE AGENCN 
6108 S. Ashland Ave_ Chicago S6. m

ROOMING HOUSE 36 kamb. 
Arti 26th ir Hamlin. $12,000 me
tinių pajamų. Garu apšildomas. 
$46,000; įmokėti $15,000. SVO
BODA, 3789 W. 26th St., LAwn- 
dale 1-7038.

REAL ESTATE
Paskolos. Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪSIŲ APDRAUDIMAI 

K. MALONIS,
Namų PRospect 8-2071

D £ M E S I O 1

BŪKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAII

ŠILDYMAS
A. Stančlauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air conditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 S. 49th OOURT ŪIUKRU 
Tel. OLympic 6-0775 nno 8 vaL

ryto 11d 5 vai. vakaro.
Telefonas nno 5 vai. vakaro: 

OLympic 2-6752

PLUMBING
Licensed, bonded plumbers

Joks darbas nėra didelis ar mažas, 
šaukite dabar. Kalbame lietuviškai 

Tel. REpublic 7-0844 
WAlbroob 5-8451

IŠNUOMUOJAMA

Išnuoni. apšildomas mieg. kandi.
Įstodami į Liet. Knygų Klubą ir vyrui. Su valgiu or be valgio.

įmokėdami 5 dol. metinio mokesčio 
mes įgaliname per vienerius metus 
pasirod.yti kelioms naujoms gerai pa 

l rinktoms liet. knygoms ir tuo pačiu 
uždirbame 2.50 dol., nes kiĄgij pa
sirenkame už 7.50 dol.

Lietuviškos Knygos Klubo na
rinis — lietuvybės kalviais gali būti 
visi, pasiuntę 5 dol. šiuo adresu:

4320 S. Fairfield Ave.

ISNUOM. MIEGAMASIS 
KAMBARYS

6837 So. Campbell Ave. 
Telef. WAlbrook 5-4161 

PROGOS*^7)PPORTLN1TIES

LIET. KNYGOS KLUBAS 

(Lith. Book Club)

2334 So. Oakley Ave., 

Chicago 8, Illinois

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

RESTORANAS-VALGYKLA 
Gausi klijentūra. Teirautis vie
toj ar telef. GRovehill 6-9501.

iiiimiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiuiiiiiiiuiii

KNYGA,
Kokios pasirodo tik retais laikotar
piais.

.. PREMIJUOTASIS DRAUGO .. 
ROMANAS

Didelė Lietuviškos buities knyga, 
išrinkta iš daugelio kūrinių Jnry 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

Aplankas dail. J. Paukštienės, 
Lietuviškos Knygos Klubo leidinys. 
434 psl. Kaina $4.00.

Užsakymus ir pinigus siųskite 
D RAUGAS 

2334 So. Oakley Ave., 
Chicago 8, III.
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LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

PROGA SVEIKINA

visus savo kostumerius, buvusius, 
ir būsimus

ST. BRIEDIS ir ST. PAT LA B A
2624 W. 69th St. Chicago, Illinois

Telefonas GRovehilI 6-9361

CHICAGOS ŽINIOS
100 laimingų berniukų

Kardinolas Stritch padarė
ypatingą dovaną jauniems Či- 

Joseph McArthur, 43 m. am- kagįežįams: įg parapijų buvo

Pakliuvo po 15 laisvės 
metų

MERRY CHRISTMAS
May the coming year bring prosperity to all.

GUYON’S GARDEN RESTAURANT 

MR. A. S. YOUNGSON, ptop.

Phone SAcramenlo 2-7633, 116 M. Putoki Rd.
CHICAGO, ILLINOIS

žiaus, pabėgęs iš kalėjimo, kur 
buvo nuteistas 20 metų, išgy
veno laisvėje 15 metų, tačiau 
praeitą vasarą vėl pateko, įta
riamas kitame nusikaltime. Tas 
įtarimas nepasitvirtino, tačiau 
buvo susekta, kad jis svetima 

4* pavarde gyvena pabėgęs iš ka- 
, Įėjimo, kur buvo uždarytas už 
automobilio pavogimą. Jw jau 
buvo išsėdėjęs 6 metus ir būtų 
buvęs paleistas už poros savai
čių, tačiau jis to nežinodamas 
pabėgo. Dabar teismas jo pasi
gailėjo, kadangi jis laisvėje ge
rai elgėsi, ir šventėms išleido į 
namus, pažadėdamas jo klausi
mą išspręsti po švenčių.

MERRY CHRISTMAS 
May the ccming year bring prosperity to all.

VANN’S DRUG STORE 
PRESCRIPTION SPECIALISTS

MR JAMES J. VANN, prop.
Phone FAculty 3-0048, 33 South Washington

HINSDALE, ILLINOIS

MERRY CHRISTMAS 
May the coming year bring 

prosperity to all.

MALONE Y’S
Texaco Service Slatien

Mr. John E. Maloney, Jr., prop.
Specializing In

ELECTRONIC MOTOR TUNE-UP
Phone E.Uclid 6-9580

6728 Roosevelt Road. At Euclid 
OAK PARK, ILL.

MERRY CHRISTMAS

May the coming year bring 
prosperity to all.

FRIEND

z

MERRY CHRISTMAS
May the coming year bring 

prosperity to all.

GENERAL FELT 
PRODUCTS CO. 

Phone VIrginia 7-7600
2301 So. Paulina St.

$195,750 už kojas
Julius H. Stapel, 44 metų 

New York Central geležinke
lio linijos tarnautojas, už savo 
abidvi tarnybos metu praras
tas kojas iš geležinkelio lini
jos, pagal susitarimą, gaus 
$195,750. Nelaimė įvyko 1954 
metais. Jis buvo iškėlęs ben
drovei bylą, jieškodamas ket
virčio miliono dolerių kompen
sacijos. Nelaimė jam atsitiko,

parinkta šimtas neturtingų vai
kų, jie buvo nuvesti į Fair 
krautuvę ir čia kardinolas iš 
savo asmeniškų lėšų padarė 
jiems dovaną — nupirko visus 
drabužius kiekvienam: balti
nius, drabužių eilutę, pižamas, 
diržus, kaklaryšius, žaketus, 
odines pirštines, marškinus. Be 
to — jie visi dar buvo pavai
šinti kalakutienos pietumis.

Vieton vyskupo — klebonu
Prel. Donald M. Carroll, ku

ris buvo parinktas Rockfordo 
vyskupu, bet kuris dėl nesvei
katos negalėjo apimti tų parei
gų, dabar kardinolo Stritch 
paskirtas klebonu Oak Parke.

ji

Keenanui nekels bylos
Naujasis Illinois valstybės 

prokuroras Benj. Adamowski 
patvarkė, kad būtų numarinta 
byla prieš Cook apskrities ase
sorių Frank Keenan, kaltinamą 
neteisėtai dariusį išimtis mo
kesčių mokėjime. Aiškinama, 
kad tokios išimtys jau iš anks
čiau buvo įprasta daryti.

Miesto ir ūkio paroda
Mokslo ir Pramonės muzėju-, 

je Chicagoje atidarytas spe-1 
cialus miesto-ūkio skyrius, ku- ] 
riame pavaizduojamas miestų 
ir žemės ūkio priklausomumas I 
nuo kits kito. Parodoma, kad j 
prieš 100 metų vienai ūkinin- ) 
kas galėjo parūpinti maisto Į 
penkiems miesto gyventojams, 
o dabar — net dvidešimčiai.

Moksleivių dovana 
vargšams

Šv. Patriko Augštesniosios 
mokyklos auklėtiniai prikrovė 
įvairių dovanų 700 krepšių, ku
riuos išdalins apylinkės vargin
gesnėms šeimoms. Mokyklą 
lanko 1,500 mergaičių ir ber
niukų. Jie sudėjo $1,400 ir dar 
atnešė nemažai kenukų; tas 
viskas — kalėdinėms dovanoms 
varguomenei.

Mediciniškas automobilis

Išteisino mirusį
kai jisai nukrito po traukinio Prisiekusiųjų teismas paskel- 

— į ratais dėl to, kad rankena, ku- buvus nekaltu mašinistą iš- 
! rios jis tvėrėsi prisilaikyti, bu- keltojo traukinėlio Daniel C. 
į vo netvarkoje ir atitrūko jam
ją pagriebus.

jas Jake Molinaro, 33 m. am
žiaus, keturiaie šūviais mirti
nai nušovė savo žmoną Donną, 
30 m. amžiaus, ir paskiau pats 
nusišovė. Jie tebuvo vedę tik 
prieš šešius mėnesius. Neatro
do, kad šios tragedijos priežas
timi būtų finansiniai rūpesčiai,

A L L G A U E R’ S n03 vyr° Pasinėje rasta

Cullen, 47 m. amžiaus, kuris 
žuvo žiaurioje nelaimėje, kada 

Nušovė Žmoną ii save sužeista dar apie 50 žmo-
Auroroje svaigalų pardavė- nių- Nelaime. kaiP žinome, įvy-

Amerikos katalikai Kalkuto
je seselėms įtaisė mediciniškais 
įrengimais aprūpintą automo
bilį, kuriuo važinėdamos po 
bėdnųjų rajonus jos teikia pa
galbą sergantiems vargšams.

Traukinėlis aklųjų sūnums
Kenneth Steindorger, 6 metų 

berniukas, ir jo broliukas Ka
lėdoms iš Amerikos Pramonės 
Darbininkų unijos gauna elek
trinį traukiniuką. Jų tėvai ak
li ir tokios dovanos nebūtų ga
lėję jiems įtaisyti.

Goldblatt jau planuoja 
statybą

Po didžiojo gaisro Goldblatt 
krautuvėje 5626 Belmont avė.,

CHICAGO, ILL.

MERRY CHRISTMAS
May the coming year bring 

prosperity to all.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

LINKIME VISIEMS

MOŠŲ DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS

ANTHONY PETKUS
IR

DONALD PETKUS

Jr
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

MACKE REALTY CO.
K. J. MAČIUKAS

2549 West 71st St. Tel. PRospect 6-3140

ko gruodžio mėn. 7 d.

357 akrai pramonei ~ ______
Prie West Chicago Įgyta 357 ę:LiCa.gOje, kur buvo padaryta 

akrai, kurie bus išskirstyti ma- I arU miHonų dolerių nuQ.,
istolio, krautuvės savininkai į 
jau planuoja už kelių savaičių į 
pradėti naujų patalpų statybą 1

MERRY CHRISTMAS 
May the coming year bring 

prosperity to all.

ROBERT 
BARSANTI {

TELE RADIO
412 So. Pulaski Road

NKVADA 8-6859

MERRY CHRISTMAS
May the coming year bring 

prosperity to all.
R E E D E R’ S 

SERVICE STATION 
MR. JAMES REEDER, own.

Phone JUnipcr 8-9740

4200 N. Kedzie Avė.
CHICAGO, ILL.

-------------------------------------- !
Merry Christmas

LINCOLN & DIVERSEY 
M 0 V E R 3

LA 5-1366, 2810 N. Lincoln Avė.

RESTAURANT
OPEN DAILY and SUNDAYS

7200 No. Lincoln Avė.
JU 8-8600

666 No. Ridge
BR 4-6666

MERRY CHRISTMAS
May the coming year bring 

prosperity to all.

$2,569.

Trys pavojingos D: 
drink, drive, die

Tardytojų įstaiga, kuri nu
stato mirties priežastis, perspė
ja saugotis trijų pavojingų D: 
drink, drive, die — gerti, vai
ruoti ir žūti. Ypač perspėjama 
šių švenčių metu, nes numato
ma, kad susisiekimo nelaimė
se žus nemažai neatsargių žmo-

PIONEER PLATING nių, kurie įsikaušę važiuos na-
COMPANY 

Phone BErkshire 7-6096
2101 North Cicero Avė.

CHICAGO, ILL.

mo iš vaisių.

žesniais sklypais ir perleisti 
bendrovėmis, kurios tenai kurs 
savo pramonės įstaigas. Nu
matoma, kad pef penkerius me
tus ten jau įsikurs pramonės ! -■ ----- :-------- —.... . .=
įmonės, kurių vtrtė sieks apie ID UI ID
$50,000,000. Miestelio gyvento- O rl*} IK l\Un
jų skaičius padvigubės. j — Dainų šventės rengimo ple

numas, komisijų nariai ir visi tie, 
Sunkus rūkas kurie bet kokiu būdu prisidėjo

Ketvirtadienį ir penktadienį P™ Dainų šventės įvykdymo gą-
Chicagos apylinkėse buvo toks 
sunkus rūkas, kad kaikuriuo 
metu negalėjo pakilti ir nutūp
ti lėktuvai Midway aerodrome, 
tačiau O’Harc aerodromas, kad 
ir apsunkintas rūkų, dar galė
jo patarnauti keleiviams be- 

Iveik normaliai.

vo darbais, šiandien, gruodžio 22 
d., 8 vai. vak., l yčių salėje, 2453 
W. 47 St., renkasi paskutiniam su
sirinkimui. Kalėdinėje nuotaikoje 
bus pasidalinta buvusios šventės 
įspūdžiais prie vaišių stalo, atsi
dėkojant visiems už nuoširdumą 
ir bendrą darbą. Susirinkime bus 
patiekta pilna Dainų šventės apy
skaita.

Amerikos ir Kanados 

lietuviškąją visuomenę

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

PROGA
nuoširdžiai sveikina 

„DAINAVA”""

Lietuvių Meno Ansamblis

Merry Christmas
U N I Q II E

Auto Maintcnance Shop
Ignition Service

Complete Front End Alignment 
9121 S. Kedzie Avė. 
Evergrcen Park, III.

Merry Christmas
OAKLEY - HUBBARD
SERVICE STATION

MR. VIC PANICO, owncr
C A 6-9394, 2258 W. Hu barti St.

Merry Christmas
SWAN LINE W00D 

PRODUCTS, INC.
NA 2*1462, 2114 N. Cicero Avė. 

Chicago, III.________ '

MERRY CHRISTMAS 
May the coming year bring

prosperity to all.

DEV-LIN
BOWLING LANES 

MR. FRED FORTMRN, prop. 
Phone ORchard 3- 3-1534

6420 Drake
LINCOLNWOOD, ILLINOIS

MERRY CHRISTMAS 
May the coming year bring

prosperity to all.

WASHBURNE
HOTEL

MR. TH0MAS SIMS, own.
Phone TAylor 9-1752 

1733 West Washburne
CHICAGO, ILL.

MERRY CHRISTMAS 
May the coming year bring 

prosperity to all.

COLUMBUS
SAVINGS A LOAN ASSN.

,And The
BOARD 0F DIRECTORS

Paying High Dividendą 
HOME LOANS

2525 W. 47th St.
Merry Christmas

WNEELER CLEANER3
Higliest Quality Sanitary Cleaning 
Have it done here its done Right 

6121 N. VVestem Avenue i

Gražiausioji ir laimingiauaio- 
ji mano gyvenimo diena buvo 
pirmosios komunijos diena.

— Napoleonas 1

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

IR
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

visiems draugams ir kostumeriams linki

JOE PAPLAUSKAS
MĖSOS PARDUOTUVE

2433 W. 69th St., Tel. PRospect 8-9263

— Chicagos Sporto klubas NE
RIS susirinkimas, įvyks 1956 m. 
gruodžio mėn. 30 d. Lietuvių au
ditorijoje, 3133 So. HaLsted St. 
Dienotvarkėje: valdybos ir revi
zijos komisijos rinkimai. Po susi- i 
rinkimo bus rodema filmą iš Vi
jų Šiaurės Amerikos Sportinių 
Žaidynių. Nariams dalyvavimas bū į 
tinas. Pradžia 2 vai. p.p.

Remkite dien. Draugą!

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

IR
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

JUOZAS ir EUGENIJA

STALILIONIAI
Degtinė, vynas, alus Ir malonus patarnavimas visiems

2421 West 47th St., Tel. BIshop 7-0570

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

IR
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

visiems draugams ir kostumeriams linki

KLUBAS RAMBYNAS
KLEMENSAS IR ANTANINA STRAVINSKAI

718 West 31st St., Tel. VIctory 2-8714
J

T
i :i

A. A.

JUOZAPAS 
BARTAUSKIS /

Gyveno t0T30 S. State St.
Staibiai mirė gruodžio 20 d.,
■>fi, 12:35 vai. popiet, .sulau

kęs 77 m. amžiaus. Gimė bic- 
tuvoje: kilo iš Telšių apeiti-., 
Žarėnų pnrap.. Oadlkėnų kin.

Amerikoje Išgyveno 67 m.
I’asiliko dideliame nuliūdi

me sesuo Marijona Mažeika, 
svserti vaikai: beo Mažeika, 
Stanley Uenien čius. Auna Ja- 
gos ir Jų šeimos Ir Alphonac 
Mažeika: 4 pusaeserCs: Doro- 
thy lankus. Htella Klrseh ir 
jų šeimpti, -yiolet Cliellnr ir 
Jennlo nartkuskas, pusbrolis 
VValter llulvld su šeima, drau
gai ir pažįstami.

Priklausė Keistučio Pašulpos 
Klubui, šv. Vardo Draugijai ir 
0-to Wardo blvt. Demokratų 
Klubui.

Kūnas pašarvotas Bukausko 
koplyčioje, 10S21 S. Mlvlilgan 
A ve.

l-aidotutčs įvyks pirmadienį, 
gruodžio 24 d., iš koplyčios 
8:45 vai. ryto bus atlydėtus 
Visų šventų parapijos bn”ny- 
člų. kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už veltonies sielą. T’o 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus *r patįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: .Sesuo ir kiti gimi
nės.

laidotuvių direkt. b. Bukau
skas. Tol. Cuiiiiiiudorc 4-2228

Lniksmų Šventų Kalėdų ir 

IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

LIETUVIŠKA VASARVIETĖ

‘ N I D A”
Linki buvusiems ir būsimiems vasarotojams, 

draugams ir pažįstamiems

Beverly Shores, Indiana
Savininkai: KALVAIČIŲ ŠEIMA

"K

____w
A. A.

MARIJONA MILERIS
(POCAITfi)

GYVENT) 1815 \Y. 45th STREET
Milė gruodžio 20 d., 1956, 7 vai. ryto, miaukus senatį.....
Ginu' Lietuvoje; kilo iš Tauragės apskr., Kvėdarnos parap., 

Pasardiškių km. Amerikoje išgyveno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Joscphiuc Ktzyzak, žen

tas Petras, pusseserė p. Billingienč su šeiniu, 4 sesers dukterys: 
Anastazija Gavelis, Btnbora laix, Josephinc Budvitis ir Stėlla 
Budvitis ir jtj šeimos, kiti giminės, draugai ir pažįstami.
.. Kūnas Ims pašarvotas 5 vai. popiet John F. Eudeikio koply
čioje, 4605 So. Hermitagc Avė.

laidotuvės įvyks pirmadienį, gruodžio 24 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto Ims atlydėta į šv. Kryžiaus i«rapijos bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielų, l’o pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visas gimines, dr,ingus 
dulyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: DUKTĖ IR ŽENTAS
Laidotuvių direktorius .John F. Eudeiki.,. 'fui. YArds 7-1741

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. AdamkeričlauB apianka 
Uiaakymua au clnlgala alųaklta:8M po, kaina S2.M
DRALUAB. aa>4 S. Oaaiuy Are^ 

». nt

lYPS.

pazjstamiu

flloa nuostabios Ir nepapraatoa Kny
gos personalus iltalp (vertina, ra
šytojas Gliaudą: **...Welaaa — pa
niekintas niekintojas, bet tuijs 
•avyje Fra Angeltco angelų varsų 
(tarai, Tatjana—nesuprantanti als
ios sąvokos, bet mylint) skalsėta 
mėlio. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
skaistumo Ir nesuvokiąs Jt esmCs.

drąsus be dr^ios, nesuprantąs pa
vojaus beprutCJlmo prooess”.



v

DTENKAS'nS DRAUGAS, CHJCAGO, TLIJNOIS
=

šeštadienis, gruodžio 22 1953

“Ir ŽODIS įsikūnijo ir gyveno tarp Mūsų”

Šiuo garbingu metu, kai dangus tiesia žemėn taikos bei 
paluimos runku, ir džiugūs Kalėdiniai varjjai didingai skelbia 
Meilės, Aukos ir Šviesos gimimo šventę, nuoširdžiai sveiki
name irisus gerbiamus Dvasios Vadus,, mūsų geraširdžius 
rėmėjus, rėmėjas bei geradarius, ir visus mylimus brolius, 
seseris lietuvius čiu A menkoje ir užsienyje.

Į naujai gimusio Karalaičio meilingai ištiestas rankutes 
sudedame savo širdingus sveikinimus bei linkėjimus. Dan
gaus Karaliaus taikos karalystė teapima visą pasaulį ir viso 
pasaulio žmonių širdis, ypatingai mūsų pavergtai Tėvynei 
tesužiba šviesus laisvės rytojus, kad susilaukusi dangaus 
gailestingumo, ji pajustų Jojo dosnios malonės ir meilės de
gančią skraistę.

Mūsų švento Kazimiero Seserų koplytėlėje Kalėdų šven
čių metu bus Jūsų visų inteneijomis paaukota Šventų Mišių 
Novena. Amžinasis ŽODIS iš Tėvo išėjęs, tapdamas Jūsų 
stiprybe ir viltimi, tepadaro Jus visame savo Dievybės dali
ninkais.

Kūdikio Kristaus Gimimo Šventėje 
1956 m.

ŠVENTO KAZIMIERO SESERYS 
MOTINA M. TEOFILĖ

Riksmų Šv. Jtalėdų 

ir laimingų liauju Melų
nuoširdžiai tinki Jums 

Tėvai Jėzuitai.

X Brighton Parko lietuvių |(A§ |{A IR KUR ~ 1 ^urių Studentų Sąjun- K. Dirkį, 3922 S. Artesian Avė.
klases tėvų komitetai, mokyt.| Chioagos skyriau- ruošiamą Tel. YA 7-4693.
S. Jonynienės vadovaujamas, Pakvietimai ir staliukai i stu-t NaujM Metų Balių, kuris įvyks, R. Mišauskas, 1443 S 49th Avė.
ruošia Kalėdų e rinte nauioin dent V,P.itinink^ ruošiamą tradi-' Puošnioje Del Prado viešbučio, Tel. OL 6-0276.

... .. J ,? J J e,r0 talijų Metų Sutikimu Baliu 5307 So. Hyde Pk., salė je, pakvie-
mokyklos salėje šmnd.en gruu- rezervuojami: * tirnU3 galiina gauti pas:
džio 22 d. 4 vai. p. p. Parapijoj Q *•'Įavu-uius kiaulnvėj, 4359
naujoji salė via graži ir erdvi. A‘ An,anaitytę’ 3348 Urdon. Mdliuive, W< Si 69t 1 St A Vo Tol VA 7 fiOAO
tilps visi apylinkės ir kaimynė VVAlbrook 5-9691. Manigirdas' '
nių vietovių lietuviai. Dr. VI. w- ?M)th s'-, Vk-'
6' ... . . , toi j _-4J_4. Giedrė KazlauskaitėŠimaitis siaiB metais yra tos 1437 S. 48th Court, Cicero, OL-
lietuvių klasės tėvų komiteto ’ .vmpic 2-9335, l’ovil •« Kilius, 3915
pirmininkas. Komitetą sudaro J chicago 3998RChlCng°' TeI East
dipl. teis. M. Šimkus - vice-i Balius įvyks'gruod. 31 d., 9 vai. 
pirm., mokyt. Medušauskienė Yak ;„ Keymen’s Klubo balių salė-

I. Pakštaitę, 6825 So. Claremont 
Avė. Tel. HE 4-9087.

r?

A. šakalį, 6423 So. Francisco 
Avė. Tel. HE 4-2053.

ne
Kviečiami studentai k visuome- 

Jėjimas tik su pakvietimais.

L.S.S. Clucagos skyr.iaus 
Rengimo komisija 

========^

-

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

VISIEMS LIETUVIAMS LINKI

S K S! K

ANTANAS A. OLIS
President

The Sanitary District of Chicago

je, 4711-21 W. Madison St.
Lietuvių Tautinis Akademinis 

Sambūris Chicagoje rengia 
linksmą tradicinį Naujųjų Me
tų sutikimą Westem Ballroom 
salėje, 3504 So. Westem Avė.

— sekretorius, dail. VI. Vijei- 
kis — iždininkas ir aktorius 
Ala(5 Brinką — parengimų va
dovas.

X Sophie BaJcus po sunkios 
ligos jau sveiksta ir kitą pir
madienį, gruodžio 24 d., Kūčių Gros Jurgio Akelio orkestras, 
vakare praves radijo progra- Staliukus iš anksto užsisaky
mą, kuri išimtinai bus paskirta ti ir pakvietimus gauti galima 
šiai didžiajai šventei. Kelios. bua nuo gruod. 1 d. sekančiose 
dainininkės programos metu vietose: “Marginiuose”, 2511

Su gilia pagarba ir dėkingumu mūsų

vienuolyno rėmėjams - geradariams
siunčiame nuoširdžiausius

KALĖDŲ SVEIKINIMUS
Meldžiamės, kad Dievas laimintų 

Jūsų gyvenimą

Nekalto Prasid. švfc. P. Marijos Seserys

X Dievo Apvaizdos 18-tos 
lietuviškos kolonijoj Chicagoje 
pradinės mokyklos vaikai, se
serų kazimieriečių sesers Al
fredos vadovaujami, kiekvie
nas asmeniškai išsiuntinėjo 
laiškus Chicagos majorui Ri- 
chard J. Daley ir 21 Ward al- 
dermanui Charles S. Bonk, kad 
jie remdamiesi savo autoritetu 
ir valstybiniais Įstatymais 
stengtųsi Chicagoje visose vie
šose spaudos pardavimo vieto
se uždrausti pardavinėti jau- 

j nuomonę tvirkinančius komi- 
i kus ir nemoralinę spaudą.
I X Aušros Vartų parapijos 
choras, vedamas vargonininko

/J' Juliaus Mačiulio, Kūčių naktį 
per Bernelių mišias giedos nau
jas Gimberio “Šv. Petro” mi
šias. Prieš mišias įvyks pro
cesija į prakartėlę, kurioj di
dysis choras, vaikų, vedančių 
procesiją, choras ir visi žmo
nės bendrai giedos “Ad©3te 
Fidelis” (lotyniškai), “Gul 
šiandieną” (lietuviškai) ir 
“Silent Night” (angliškai).

Bernelių mišios prasidės 12 
vai., o procesija į prakartėlę — 
11:45 vakaro.

X Tradicinį Kūčių vakarą 

rengia Lietuvių auditorijos šei
mininkai Genė ir Jonas Malio- 
riai. Į kūčias kviečiami visi lie
tuviai, kurie neturi progos šei
mose, lietuviškų tradicijų dva
sioje, praleisti Kūčių vakarą ir 
pavalgyti Kūčias. Praeitais 
metais Kūčios paliko mielą ir 
šiltą įspūdĮ ir šiais metais Kū
čias šeimininkai rengia tokioje 
pat krikščioniškoje, lietuviško
je dvasioje su lietuviškais Kū-

pagiedos kalėdinių giesmių, 
rašytojas Stasys Tamulaitis ir

W. 69 St. — Marąuette Park; 
J. Karvelio prekybos namuose,

žurnalistas Vytautas Kąsniu- 3322 So. Halsted, Br. Siliūno 
nas paskaitys Kūčių vaizdelį ir, maisto krautuvėje, 4600 South 
mintimis nukels į mūsų gim- į Fairfield ir Stangenbergų mais- 
tuosius namus. Taip pat bus to krautuvėje Cicero, prieš Šv.
gražios kalėdinės muzikos.

Radio klausytojai džiaugiasi 
vėl galėsią išgirsti malonų]} 
Sophie Barčus balsą ir turės 
progos išklausyti jos gražiai 
pravedamas radijo programas.

X Juozas Gaigalas prieš 
kiek laiko buvo sužeistas, bu
vo sutraiškyti dešiniosios ran-

Antano bažnyčią.

J?

Dievo Gimimas yra didžiausioji jaunimo šven
tė. Vasario 16 Gimnazija, kurią sudaro 140 moks
leivių, ta proga nuoširdžiausiai sveikina Balfą, rė
mėjų būrelius ir pavienius asmenis, savo aukomis 
prisidedančius prie šio jaunimo išlaikymo.

DR. V. LITERSKIS
Direktorius

SVEIKINAME SU ŠV. KALĖDOMIS 
ir linkime

LAIMINGŲJŲ NAUJŲ METU 
savo klientams.

Moterų rūbų krautuves savininkai

S. Z. JURKŪNAI
2438 W. 63rd St.

Didelė gamyba
Chicago ir artimos apylinkės: 

pramonės Įmonėse per 1956 me
tus buvo pagaminta rekordinis 
kiekis vertybių — net už $20,- 
700,000,000. Pramonės gamy
ba, palyginus su 1955 metais,

TTlerry Christmas

kos pirštai, tačiau mašinėle čia padidėjo 7.3%. Daugiausia 
galėjo rašyti ir savo sužeidimo pagaminta metalo gaminių, ku- 
laiką išnaudojo rašymui. Gai- rių vertė siekia $3,730,000,000. 
galas labai vertina lietuvišku Antroje vietoje — maisto ga- 
šriftu mašinėlę, kuri jam ypač miniai, kurių vertė — $2,940, 
buvo naudingą sužeidimo me
tu ir kurią jis pirko pas pre
kybininką J. Karvelį.

000,000. Trečioje vietoje įvai
rios mašinos, ketvirtoje — 
elektrinės mašinos.

Jos giesmė per radiją
Giesmę “Christmas is for 

į Everyone” Columbia Broad-i

X Lietuvių R. Katalikų Lab

darių sąjungos centro valdybon 
1957 m. išrinkta: kun. A. Lin
kus, dvasios vąjiu ir kasininku, casting System radijo tinklas; 
pirm. B. Kazlauskas, vicepir-1 perduos gruodžio 22 d. per vi-Į 

čių valgiais ir plotkelėmis. No-mininkais M. Sriubas ir P. Ci-jsas savo stotis. Giedos jauni-.
bulskis, sekretorium kun. A. mo choras, susidedąs iš 60 bal- 
Stašys.

SOPHIE BARČUS
Lietuviškų radijo programų vedėja ir josios šeima 
linki visiems draugams ir radijo klausytojams links

mų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

★
SOPHIE BARČUS METINIS PARENGIMAS įvyks 

vasario 3 dieną LIETUVIŲ AUDITORIJOJE 

7159 S. Maplewood Avė. Tel. HE. 4-2413 
CHICAGO 29, ILLINOIS

S':

rintieji Kūčiose dalyvauti pra
neša telef. VI 2-6172.

X Antanas J. Vasaitls, Lie
tuvių Enciklopedijos adminis
tratorius, kaip diplomuotas miš
kininkas, išlaikė žemės ūkio 
tyrimų mokslininko (Agricul- 
tural Research Scientist) egza
minus ir nuo sausio mėnesio 
pradžios pakviestas dirbti į 
valstybinę Miško produktų la
boratoriją, Madison, Wisconsin. 
Į naują darbo vietą A. J. Va- 
saitis atvyksta sausio 2 dieną. 
Lietuvoje jis yra buvęs vienas 
vadovaujančių medžio pramo
nėje asmenų, o paskutiniu lai
ku profesorius ir Miškų moks
lų fakulteto dekanas Vilniaus 
universitete.

X ŠV. Vardo Draugija Šv. 

Paneles Marijos Nekalto Pra

sidėjimo parapijoje, Brighton 
Parke, savo susirinkime, įvy
kusiame gruodžio 9 d. pravedė 
rinkliavą Sibiro lietuviams šelp-

X šv. Jurgio parapijos baž
nyčioje per Bernelių mišias, 
Kalėdų naktį, giedos parapijos 
choras, Chicagos Lietuvių Vy
rų choras ir solistas Stasys

sų. Giesmę sukūrė Wiscon,sin 
moteris Ann Gundersen. Ji sa
vo kūrinio egzempliorių paau
kojo Šv. Tėvui ir gavo iš popie
žiaus padėkos laišką bei me
dalį. Šiemet radijo programo-

Citvaras, vadovaujami muz. jse numatoma daugiau religinių
VI. Baltrušaičio. numerių.

X IJetuvos Ūkininkų klubo 
valdybon 1957 metams išrink
ti: A. Valonis. pirm., Albert Di- 
sis, Ch. Davis, Adelė Thomas, 
P. Kraujelis, Jonas Matulionis, 
J. Zurkauskas ir Stanley Zic- 
kus išrinkti
jais.

Vengrai gaus daug 
drabužių

Dideli kiekiai Chicagoje ka
talikų surinktų drabužių bus 
nukreipti į Austriją sušelpti 
ten atbėgusius vengrus. Per

klubo iždo globė-: nai metais tokioje rinkliavoje 
Chicagos katalikai surinko 
550,000 svarų, šiemet gi su 
rinkta rekordinis kiekis — net : 
650,000 svarų drabužių, ant
klodžių bei avalynės.

X Sol. Algirdas Brazis, dai
navęs Metropolitan operoje, 
Rigoletto operos pastatyme ko
vo mėn. 30 d. atliks titularinį 
vaidmenį — Rigoletto partiją.

X Justas Strimaitis, po sun
koko susižeidimo automobilio 
nelaimėje, sveiksta Southtown 

ti. Nariai jautriai atsiliepė į' ligoninėje, Wood ir 57 gatvė,
sunkią mūsų brolių padėtį iš
trėmime ir suaukojo 35 dole
rius, o narys Domininkas Var
nas paaukojo 5 dol. Šią 40 dol. 
sumą perdavė Balfo Chicagos 
apskr. valdybai. Skyriui sėk
mingai vadovauja dvasios va
das kun. Jonas Vyšniauskas ir 
skyriaus pirmininkas Jonas 
Armonas.

204 kmb.

r?

sraj
Kokia 3-ji Fatimos 

paslaptis?
Ar Rusija bus atversta?

X Muz. Broniaus Jonušo oi-į knygoje 
kestras gros stud. ateitininkų 
rengiamam naujųjų metų suti
kimo baliuje gruodžio mėn. 31 
d. Keymen’s klubo didžiojoj 
balių salėje.

X Veronika Fabijonas, gyv.
21 W. UOth PI., guli Mercy li-
goninėje, 2637 S. Prairie avė., 

X Inž. Eugenijus I.ikande- kamb. 443. Draugai ir pažįsta 
ris, sūnus dantų gydytojos Ste- Į ;ni aplankykite ligonę, 
fos Likanderienės ir brolis
chem. inž. Jurgio Likanderio, 
veda Aleksandrą Andriušaity- 
tę, Brighton Parko parapijos 
bažnyčioje, gruodžio 29 d. 4 v. 
vak.

X Chicagos Angstesniosios 

Lituanistikos mokyklos Tėvų 
komiteto rengiamame linksma- 
vakaryje-koncerte, kuris įvyks 
1957 m. sausio mėn. 5 d. Lietu
vių auditorijoje, užkandžių bu
fetui vadovaus Marija Norei- 
kienė, telf. PR 8-2266 ir Anta

kį nina Zičkienė, telf. GR 6-1074.

X Kun. A. Sabaliauskas,

SDB, religiniams patarnavi
mams ilgesniam laikui išvyko } 
liet. Neperstojančios pagalbos 
parapiją, ee«nčią 18022 Neff 
Rd., Cleveland, Ohio.

X Dr. Juozas Plikaitis, 6318 

Trving Park Road, Chicagoje, 
prisiuntė Balfui 50 dol. auką 
lietuviams esantiems Sibire ir 
Europoje ir vengrų pabėgė
liams šelpti.

PLATINKITE “DRAUG4”

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
IR

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
visiems savo kostumeriams, draugams ir 

pacientams linki

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

3148 West 63rd St. Tel.: PRospect 8-1717

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

RAKAS PHARMACY
F. A. RAKAS, R. PH.

3201 South Halsted Street

VIctory 2-8989 Chicago, Illinois

J?
Šiuos ir kitus aktualius klausi- ęJf' 

mus kun. J. Kuzmickis svarsto

FATIMA IR MES
Kadangi autorius pats lankėsi 

apsireiškimų aplinkoje, todėl, jam 
kalbant, skaitytojas pasijunta tar
si jo bendrakeleivis. Pasakojimas 
nuoširdus, giedras, paprastas, kaip 
tų piemenėlių regėtojų gyveni
mas. Bendrai: svarstymai psicho
logiški, įtikinami, atsargūs, išva
dos taiklios, žodžiai, sakiniai vaiz
dingi” (S. Matulis, MIC).

FATIMA IR MES — gausiai 
iliustruota, įrišta kietais viršeliais, 
255 psl. knyga. Jos kaina nuo šių 
metų pabaigos sumažinta iki $2.

Kita to paties autoriaus kny
ga - .

Marija mums kalba
Joje aprašomi švč. Mariios ap

sireiškimai Lietuvoje ir Europo
je. Knyga iliustruota; įrišta kie
tais viršeliais Ir jos kaina $3.00. j

Reikalaukite knygynuose arba 
siųskite užsakymus su pinigais į:

DRAUGAS 

2334 S. Oakley Avė.
CHICAGO ». ILL.

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

IR LAIMINGU NAUJŲ METŲ
*

LINKI SAVO GAUSIEMS KLIENTAMS

SKIP’S LigUOBS
5515 S. Damen Avė. WAlbrook 5-8202

Kur visokius gėrimus gaunate už žemas kainas

T—J. *Į J* *Į>


