
M I D W E 9 T 
N T E P - L ! 13 s? A R Y I

C E N T E R
CH'C AQLJ

,.-F__.,_____ _ - „ ji i'T—«r» »»■
DRAUGAS

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 
PUMLIBHCO BY

Thb Lithuanian Catholic Press Societv 
4S4S Wcst 63ro Street Chicago 29. Iul.

' Telcrmone LUolow 5-95OO 
LFADINO DAILY FOR OVFR A MILLION LITHUANIAN*

i n..F.jT i ?.•; i .
5721 COTTAUE GhOVL 

CHICAGO 57, ILL.
4AAT13

Nr. 284 Price 7 cents

JAV

I

RAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

KETVIRTADIENIS, GRUODŽIO (DECEMBER) 5, 1957

mėnulis
Ir Tolimuosiuose Rytuose žmones Kennedy apie 

bėga nuo bolševizmo sovietus ir JAV
Ne vien tik Vakaruose daugybė žmonių bėgo ir tebebėga iš už 

„Geležinės uždangos“, II-jam Pasauliniam karui pasibaigus.
Panašiai yra ir Tolimuosiuo - -■------- ——• — ---- --- — .

se Rytuose. Labai daug kinų pa- munistams, o pietinė laisvajai 
liko savo tėvynę ir pasitraukė j vyriausybei, buvo leista gyven- 
užsienį. Taip pat Korėjoje žymi tojams pasirinkti, kur norėtų gy
gyventojų dalis masiškai bėgo iš 
savo namų, jieškodami laisvės. 
Vėliau tas pats reiškinys pasi
kartojo Vietname.

Bažnytinės vyriausybės rūpestis 
darbininkais Formozoje

Neturime tikslių statistikų 
apie Kinijos pabėgėlius. Tiktai 
galime šį tą pasakyti apie išei
vius, pasitraukusius į Formozą 
ir į anglų Hong Kongo koloniją. 
Nemažas skaičius pasitraukė ir 
į Pilipinų salas. Hong Kongas, 
karui baigiantis, turėjo apie pu
sę miliono gyventojų, šiandien 
toje mažoje — vieno tūkstančio 
kvadratinių kilometrų — vieto
vėje gyvena du su puse miliono 
žmonių, kurių tarpe pusantro mi
liono kinų pabėgėlių. Pradžioje 
buvo sunku visus juos tinkamai 
aprūpinti. Tačiau vietinės vy
riausybės, dvasininkijos ir priva 
čių gyventojų ryžtas bei pasiau
kojimas davė nuostabių vaisių 
Aprūpinus žmones butais ir mais 
tu, jau 1954 metų pabaigoje Baž
nyčia buvo įsteigusi pabėgėliams 
12 centrų, kuriuose vaikai buvo 
auklėjami; šiandien katalikai 
jau turi keletą ambulatorijų, kur 
ligoniai gauna sanitarinę globą; 
tuo tarpu bažnytinė vyresnybė 
visais būdais jieško parūpinti 
darbo sveikiesiems. Daug kas 
jau padaryta, bet dar daug yra 
reikalų.

Misionierių pasišventimas duoda 
nuostabių vaisių

Kiti pusantro miliono kiniečių 
pabėgo į Formozą kartu su tau
tine vyriausybe. Salos dydis yra 
beveik 36 tūkstančių kvadrati
nių km. Toji sala jau ir praėju
siais laikais yra davusi prieglau
dą ištremtai vyriausybei. Čia 
sunkenybių yra mažiau negu 
Hong Konge. Į salą yra atvykę ir 
nemaža misionierių, ištremtų iš 
Kinijos sausžemio. Pabėgėlių 
problema Formozoje rišama sėk
mingai. Misionierių pasišventi
mas ir tarp vietinių Formozos 
gyventojų neša puikių vaisių. At 
sivertimai diena iš dienos gausė
ja. Taip pat ir pabėgėliai, kurie 
jau Kinijos žemyne buvo kiek 
susipažinę su Bažnyčia, šiandien 
atsisako pagoniškų tradicijų ir 
vis labiau linksta prie Evangeli
jos mokslo.

Skurdas mažinamas ir Korėjoje
Korėjoje nemažiau kaip 4 mi- 

lionai asmenų, šalį padalinus pu
siau, peržengė tragiškąją 38-ją 
paralelę, jieškodami taikos ir 
laisvės pietuose, toliau nuo ko
munistinės diktatūros. Ypač pa
dedant Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms, Korėjos karui pasi
baigus, daug kas padaryta skur
dui pašalinti. Šiuo metu Pietų 
Korėja turi 22 milionus gyvento
jų, kurių 200 tūkstančių yra ka
talikų. šiaurinėje — komunisti
nėje — šalies dalyje gyventojų

» yra 8 milionai.

Skausmingas Vietnamo 
pabėgėlių likimas

Vakarų pasaulis gerai yra su
pažindintas su masiniu skaus
mingu Vietnamo pabėgėlių kraus 
tymusi iš šiaurinės dalies. Nuo 
1954 metų liepos mėnesio, kai, 
pagal Ženevos sutartį, Vietnamo 
teritorija tapo padalinta į dvi 
sritis, kurių šiaurinė atiteko ko-

venti. To išdavoje milžinįški žmo 
nių skaičiai ėmė keliauti iš šiau
rės į pietus. Nors, pagal sutartį, 
komunistinė valdžia turėjo teik
ti išeiviams pagalbą, bet vietoj 
to ji tiktai trukdė ir visaip var
gino vargšus pabėgėlius. Dėl 
įvairių trukdymų ir dėl prastų 
kelių negalėdami vykti sausumos 
keliu, žmonės naudojosi ir men
komis valtelėmis, plaukdami jū
romis. Nemažas skaičius tuo bū
du paaukojo ir savo gyvybes. De 
šimties mėnesių laikotarpyje per 
860 tūkstančių gyventojų iš šiau 
rinės Vietnamo dalies persikėlė į 
pietinę. Jų tarpe buvo tūkstantis

CHICAGO, gruodž. 4. — Šen. 
Kennedy, dem., Mass., demokra
tų galimas kandidatas į preziden 
tus 1960 m. rinkimuose, vakar 
kalbėjo Chicagoje ir priminė, 
kad pagal įvairius pranešimus, 
sovietai gali pirmieji pagaminti 
atomu varomą lėktuvą ir dau
giau išradimų padaryti erdvės 
užvaldymo srityje.

Senatorius Kennedy, kreipda
masis Conrad Hilton viešbutyje 
į Krikščionių ir Žydų konferenci
ją, nušvietė gana juodą laisvojo 
pasaulio vaizdą stovintį prieš so
vietus militarinėj, diplomatinėj 
ir ekonominėj srityj. Senatorius 
pabrėžė, kad JAV esanti atsili
kusi nuo sovietų keletą metų 
tarpkontinentinių raketų, raketų 
variklių, sprausminių lėktuvų 
motorų ir erdvės tyrinėjimo sri
tyje. Jis taip pat pažymėjo, kad 
Kanados radaro linija arktikoj 

sovietų paleistų
protestantų, apie 183 tūkstančiai 
budistų ir per 676 tūkstančiai {negali susekti 
katalikų. Prieš padalinant, šiau-' satelitų ir, kad Europoje esan- 
rinėje Vietnamo dalyje buvo 13 čios amerikiečių bazės nebeilgai 
milionų gyventojų, kurių tarpe
šienas milionas ir 200 tūkstan
čių katalikų. Pietinėje dalyje bu
vo 8 milionai gyventojų, kurių 
tarpe tik 400 tūkstančių katali
kų. Taigi daugiau negu pusė visų 
Vietnamo katalikų pasirinko sun

begali atlikti tokius uždavinius, 
kokiems jos skirtos.

Amerikos viltys

Šen. Kennedy pabrėžė, kad 
Amerikos viltys glūdi tame ju
daizmo - krikščionybės paveldė-

kų išeivio likimą, eįdami į skur- jime, kurie mus moko savitvar
dą ir nežinią, kad tik galėtų iš- dos, įgalinančios mus paaukoti 
vengti komunistų persekiojimų malonumus ir fizinio gyvenimo 
ir gyventi kaip laisvi krikščio- patogumus, kurie toli gražu ne 
nys. Beveik nieko jie negalėjo taip svarbūs, kaip žmogiškų ver
pasiimti su savimi; išėję į neži
nomą kraštą, turėjo iš naujo pra 
dėti kurti gyvenimą.
Vietnamo katalikų ryžtingumas

Iš viso pasaulio katalikai siun 
tė pagalbos pietiniam Vietna- 
mui. Iš gautų lėšų ir būdami ne
paprastai darbštūs, Vietnamo 
pabėgėliai vienų metų laikotar
pyje įkūrė 286 naujus mieste
lius su 265-omis katalikų para
pijomis. Dešimties mėnesių lai
kotarpyje jau buvo pastatytos 
189-ios naujos bažnyčios. Pana
šiai atsirado ir 390 mokyklų. 
Dar lieka jiems išrišti viena di
delė problema: kad visi gautų 
darbo ir galėtų pilnai išlaikyti 
patys savo šeimas. Jokiame ki
tame krašte — be Vietnamo — 
išeivių pasitraukimas iš komu
nistinio režimo neturėjo tokio 
aiškaus pobūdžio, kad yra bėga
ma nuo religinio persekiojimo, 
siekiant išlaikyti save ir savo 
vaikus laisvėje ir gyventi pagal 
savąją religiją.

tybių ir laisvių aukos, kurias re
žimas išspaudžia iš Rusijos žmo
nių.

Taip pat senatorius pažymėjo, 
kad sovietai puolimą gali rizi
kuoti dviejų trijų metų laiko
tarpyje, kada jie militariškai pa
sieks maksimumo.

Kennedy įvadą padarė Chica- 
gos dienraščio Daily News leidė
jas John S. Knight.

Šen. Kennedy, kuris yra kata
likas, turįs 40 m. amžiaus, pa
klaustas ar gali būti išrinktas 
JAV prezidentu katalikas, atsa
kė, kad nežinoma ligi tol kol ka
talikas kandidatuos.

Adlai Stevenaon, kaip paaiškėjo 
po pasikalbėjimo su prez. Eiuen- 
hower, vyks į Paryžių, šiaurės At
lanto Pakto valstybių pasitarime.

(INS)
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J. A. Valstybių paruoštas dirbtinis mėnulis. Satelitas turi 
šešias antenas ir du radio siųstuvu. Sveria tris su puse sva
ro ir yra 6.4 colio diametro. (INS)

Vokiečių ir sovietų derybose

liečiami Lietuvos reikalai
- MASKVA. — Maskvoje atnaujintos Vokietijos — Sovietų 
derybos repatriacijos, ūkinių ir konsularinių santykių reikalais. 
Vokiečių delegacijai pirmininkauja ambasadorius Lahr, Sovietų 
delegacijai užsienio reikalų ministerio pavaduotojas Semjonovas 
Repatriacijos reikalais iš vokiečių pusės derasi Legationsrat 
Brueckner.

Derybos prieš keletą mėnesių - ■

Žemes drebėjimas
BERKTLEY, Calif., gruodž. 4. 

— Didelis žemės drebėjimas bu
vo užregistruotas šiandien ir ma 
noma jis bus buvęs centrinėj Ki
nijoj. Califomijos universiteto 
seismologijos skyrius praneša, 
kad tai antras tokio stiprumo že 
mės drebėjimas šiais metais. 
Seismologijos aparatai rodė, kad 
drebėjimas buvo maždaug toks 
pat stiprus, kaip 1906 m., kuris 
sugriovė San Francisco miestą.

Stebėjimo taškas
CHRISTCHURCH, Naujoji Ze 

landi ja. — JAV mokslininkų sto
tis pietų poliuje bus geriausia 
vieta stebėti paleistus žemės sa
telitus. Apie tai praneša Paul 
Siple, 49 m. amžiaus mokslinin
kas, kuris pirmą kartą buvo an- 
tarktikoje 1928 m. drauge su 
adm. Byrd, tada dar būdamas 
skautu, šiaurės poliuje toks ste
bėjimo punktas dėl skirtingų są
lygų negalima pastatyti, nors sa
telitas skris ir pro ten.

KALENDORIUS
Gruodžio 5 d.: šv. Sabas. Se

novės: Kvielis ir Daita.
Saulė teka: 7t:01 vai., leidžia

si: 4:21 vai.
Oras

Chicagoj ir apylinkėse šian
dien debesuota ir šilčiau. Tempe
ratūra virš 40 1.

Voi. XLJ

j erdves
Dirbtinio menulio paleidimas

L /

atidėtas keletą kartų
CAPE CANEVERAL, Fla., gruodž. 4. — Satelito paleidimui 

nebuvo pasiruošta, kaip buvo numatyta, trečiadienio rytą ir jo pa
leidimas buvo atidėtas ligi vakaro.

G. Herschell Schooley, gyny
bos departamento informacijos 
direktorius, pareiškė, kad atidė
jimo svarbiausia priežastis buvo 
vėjas, kuris siekė ligi 15 mylių 
per valandą.

Trys fazės
Raketos greitis yrą nuo 3,700 

ligi 18,000 mylių per valandą. 
Toks greitis reikalingas mėnu
liuką išnešti į stratosferą.

Jau po pietų pranešimai teigė, 
kad nebėra jokių trukdymų ir 
22,000 svarų balta Vanguard 
stovėjo paruošta skridimui.

Pirmoji dalis raketos pakelia 
raketą ligi 36 mylių augščio, 
skrisdama 3,700 mylių per va
landą ir po 2V> minutės nukrin
ta 230 mylių į okeaną, 230 mylių 
nuo Floridos krantų.

Žuvo ugnyje
M ARTINS FERRY, O., gruo

džio 4. — Penki asmenys žuvo 
uKnyje, kai ugnis sunaikino Por 
tęs Glass įmonę vakar dieną, še
ši asmenys sužeisti. Įmonė buvo 
įsteigta prieš 75 metus. Iš žuvu
sių kūnų nebuvo galima nusta
tyti tapatybės, tačiau spėjama, 
kad sudegusios yra moterys. Įmo 
nės savininkas A. H. Porter yra 
vienas tarp šešių sužeistųjų. 
Gaisras manoma kilo iš alyvinės 
krosnies.

Jieško įpėdinio
WASHINGTONAS. gruodž. 4. 

— Baltieji rūmai pradėjo sku
biai jieškoti įpėdinio vakar die-

Į ną į atsistatydinusio Stanley F. 
Antroji raketos dalis pakelia Reed vietą Civilinių Teisių komi- 

mėnuliuką ligi 140 mylių augš- sįjoj. Reed atsistatydino iš šešių 
čio ir skrenda ligi 9,000 mylių asmenų komisijos praeitą pirma 
per valandą. Trečioji dalis rakė- dienį, gi oficialiai buvo pranešta 
tos pakelia mėnulį ligi 300 mylių
augščio ir pasiekia greitį 18,000 
mylių per valandą. Mažasis mė
nulis už 1,000 mylių nuo paleidi
mo vietos pradės savo kelionę 
apie žemę po 9 minučių ir 45 se
kundžių.

antradienį. Atsistatydinimas bu
vo netikėtas.

Žiemos audros
ATĖNAI, Graikija, gruodž. 4. 

— Žiemos audros jau užmušė 
apie 19 asmenų. Keliai yra labai

Laikraštį pradėjus spausdinti j apsnigti ir todėl pasitaiko daug 
apie mėnulio paleidimą žinių dar nelaimių. Audroj dingo laivas

tų ūkinių ir konsularinių santy
kių klausimais, repatriacijos rei 
kalu bent kiek nusileis ir sutiks 
išleisti tam tikrą skaičių net to
kių asmenų, kuriuos iki šiol skai 
tė sovietų piliečiais ir išleisti iš 
Sovietų Sąjungos nenorėjo.

Kiek kitokia yra padėtis tų as 
menų, kuriuos ir sovietų įstaigos 
yra pripažinusios Vokietijos pi

buvo įstrigusios kaip tik repa
triacijos klausimu. Vokiečiai siū
lė tartis dėl repatrijuotinų ištisų 
grupių, Maskva su tuo nesutiko.
Delegacijų pirmininkai neseniai 
susitarė, kad atnaujintose dery
bose būtų galima kalbėtis išei
nant iš atskirų repatriantų padė
ties. Vokiečiai tikisi, kad tuo sa
vaime susidarys svarstymai apie 
ištisas grupes, kurias vokiečiai 
siūlo repatrijuoti iš Sovietų Są
jungos į Vakarų Vokietiją.

Tikisi sovietų nuolaidos

Sovietų Vokiečių derybos re
patriacijos klausimais keliais at
vejais liečia ir Lietuvą. Pavyz
džiui, vokiečių delegacija siūlo 
repatrijuoti visus tuos asmenis, 
kurie, nors ir kilę iš Lietuvos, 
karo metu buvo perkelti į Vokie
tiją ir gavo vokiečių pilietybę 
(vadinamieji „repatriantai“, per 
keldinti iš Lietuvos į Vokietiją 
1941 metais). Kitą grupę, kurią 
vokiečiai siūlo repatrijuoti, su
daro tie asmens, kurie anksčiau
gyveno Klaipėdos krašte ir kurie v BONNA, Vokietija. — Vokie- 
pasidarė vokiečių piliečiais, kai ^iai paleido pirmą povandeninį 
tą kraštą 1939 metais sujungė "

neturėjome.

Kalba apie
pasitraukimą

WASHINGTON, gruodž. 4. — 
Prez. Eisenhovver esą pasakęs 
savo artimiesiems draugams,

Mary K. su 16 vyrų įgula.

( Išvyko pagalbon
HONOLULU, Havajai. — Du 

laivai išvyko vakar pagalbon 
graikų laivui Margarita Chand- 
ris, kuris paliestas Ninos uraga
no šaukėsi pagalbos. Laivo įgu
la, spėjama gali būti apie 35—40 
vyrų. Laivui į pagalbą išplaukėkad jis tuoj nebegalėsiąs dirbti 

liečiais. Tokių ir dabar dar yra savo darbo ir pasitrauksiąs vice- ■ jaįvas Prezidentas Monroe ir Na 
Lietuvoje, ypač Klaipėdos kraš- Prezidentui Nixonui užleisdamas, amunįcįjos laivas Renier. Pra
te. Jie gauna išvykimo vizas, 
nors tik po ilgo laukimo ir išty
rimo. Jie persikelia savo lėšomis.

(E.)

vietą. Viceprezidentas yra 44 me 
tų amžiaus. Informuoti asmenys 
sako, kad prezidentas dirbdamas 
negalvoja apie savo asmenį, bet 
galvoja apie Amerikos žmones 
ir esą Amerika neturėjo niekada 
taip nuoširdžiai dirbančio prezi
dento. Prezidentas tikisi, kad jis 
galėsiąs vykti į Nato konferenci
ją Paryžiuj, tačiau daktarai dar 
nėra dėlto galutinai pasisakę. 
Ypač negalima pasakyti kuo ge
riau vykti lėktuvu ar laivu. Pre
zidentas manoma jei vyks laivu, 
dirbs prie savo stalo, ypač dabar 
kada vėl kyla nauji sunkumai 
jieškant biudžetui 40 bilionų do
lerių.

nešimuose buvo minima, kad lai
vas Margarita Chandris, esąs Pa 
cifike, yra audros išvestas iš kon 
trolės.

Gerins rekordą
EDWARDS AIR FORCE BA

SE, Calif., gruodž. 4. — JAV oro 
pajėgos rytoj planuoja kelionę 
apie pasaulį, norėdami sumušti 
Aiiglijos laikomą greičio rekordą 
1,321.1 per valandą.

OKUP. LIETUVOJ
• „Žvejo sūnūs“ lietuvių kal

ba. Lietuvos kino studija baigė 
įgarsinti tą latvių filmą lietuvių 
kalba. Tai esąs 22-as filmas šiais 
metais, sinchronizuotas lietuvių 
kalba.

• Kauno „Bituko“ silikatinių 
plytų fabrikas gamina silikati
nius blokus "jau plačiu mastu.

• Lietuviškas sviestas išveža
mas t. k. į Vokietijos sovietinę 
zoną, į Lenkiją ir Čekoslovakiją.

• Kaip anksčiau Stalino, taip 
dabar Chruščevo kalbas „nagri
nėja“. Vilniuje ir kituose mies-

Šen. Hubert H. Humpręy, demokratas, Minn., siūlo suda- tuose įvyko komunistų partijos

Susišaudymas pasieny
DAMASCUS, Sirija, gruodž. 

4. — Sirija praneša, kad prie 
Turkijos sienos įvyko 90 minu
čių susišaudymas, dėl dešimties 
karvių, kurias esą pavogę tur
kai.

Pirmas laivas

su Vokietija.
Vokiečiai tikisi, kad Maskva, 

norėdama pasiekti gerų rezulta-

Pabusk Amerika
CHICAGA, gruodž. 4. — Phi- 

lippinų ambasadorius gen. Car- 
los P. Romulo vakar Chicagoje 
Palmer House patalpose pasakė 
kalbą 1,000 gyventojų. Romulo 
išsireiškė, kad Sovietų Sąjunga 
padarė bilioną Azijos gyventojų 
„neutraliais“ tarp laisvės ir pa
vergimo, sovietai siekia pasaulio 
užvaldymo subversiniais veiks
mais ir jėga, sovietai kėsinasi 
susilpninti laisvąjį pasaulį. Ro
mulo pakalbėjęs apie sovietų pa
vojų pabrėžė, kad daugiau negu 
ginklai reiškia bažnyčios, sina
gogos ir universitetai. „Yra vė
liau negu jūs galvojate. Karas 
yra arčiau negu betkas gali pa
sakyti. Pabusk, Amerika, ir lai
kyk degančią laisvės šviesą virš 
pasaulio“.

laivą, priklausantį naujai atsi
kuriančiai armijai. I-aivas buvo • Biržų rajono girininkijos la- 
naudojamas Antrojo pasaulinio1 puočiais ir spygliuočiais mede- 
karo metu, dabar atremontuo- bais naujai apsodinta apie 500 
tas ir patobulintas. hektarų.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Jungtinės Amerikos Valstybės vakar į Formozą įvežė ra
ketinių ginklų vienetą. Apie tai praneša gen. Laurence S. Kūtes, 
JAV oro jėgų viršininkas Pacifike.

ryti 1/0,000 stipendi jų studentams, kad galėtų išsilaikyti lenktynėse 
su sovietais.

— Anglijoj dėl rūko susidūrė du traukiniai. Sužeisti du asme
nys. Šiuo metu Anglijoj dėl rūko matomumas yra beveik lygus 8e. 
nuliui.

— Šen. Marse, demokratas, vakar pareiškė, kad prez. Eisen- 
homeris privalo pasitraukti ir savo vietą užleisti Nūconui.

— Netoli Little Roek sudegė jarma ir gaisre žuvo septyni 
vaikai ir 30 m. motina.

— Penki lėktuvai ir 1,000 asmenų jieško dingusios 7 m. mer
gaitės Maria Ridolph, Sycamore, III. Manoma, kad ji bus pagrob
ta.

— Ispanijos diktatorius Franko vakar atšventė 65 m. sukaktį.
— Izraelis ir Jordanas, kaip vakar buvo paskelbta iš Jeruza

lės, pasiekė susitarimo dėl M t. Scopus vietovės.

propagandistų seminarai, ku
riuose jie apmokomi, kaip ChruŠ 
čevo kalbas perteikti mitinguo-

• Šiaulių durpių įmonės dur
pynuose šiemet esą gaunama iki 
3,000 tonų durpių per dieną. Dur 
pių tonos savikaina sumažėjusi 
nuo 100 iki 35 rublių. Durpių pa
krovimas esąs pilnai mechani
zuotas.

• Klaipėdos ledų fabrikas prie 
Kuršių marių kranto pagaminąs 
per parą iki 140 tonų ledų. (E.)
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadieniu, 19.57 gruodžio 5

Redaguoja redakcinis kolektyvas — INDRE PALIOKAITC, 
JUOZAS KONČIUS IR DAMA NOREIKAITE. 

Medžiagą siųsti DAMAI NOREIKAITEI, 6831 So Taknan Avė., 
Chicago 29, 111. Telef. WAllbrook 5-3220.

Remdamasis bendrais stebėji- lauktas lietus 
mais, kalbėtojas teigė kad ir'šviežia, 
liaudis, ir intelektualai yra pa-i 
rodę mažesnių ir didesnių paki
timų Savo religinių įsitikinimų 
plotmėje. Jaunoji karta yra for 
muojama mokyklose; šeima vei 
kianti labai įvairiai. Prie kun. 
prof. Ylos temos prisidėjo tėvas 
Kidykas, SJ. Jis džiaugėsi JAV 
ateitininkuose esančia gera dir
va. bet apgailėjo dvasios vadų 
reikalus. Visa Katalikiškoji Ak
cija turi mandatą iš hierarchi
jos, todėl dvasios vadai ateitinin 
kams turi būti skiriami. Dabar
tinė padėtis esanti kenksminga

Bus vėl viskas
S. Jūreivis

SUSIKAUPIMO DIENA jimo šventė. Šia tikrai idealia 
Šį sekmadieni, gruodžio S d., atitrūkime bent valandė-

pas tėvus saleziečius (Cedar La lei nuo kasdieninių rūpesčių ir 
KUN. A. SABAIJAUSKAS PAS I ke, Ind.) įvyks studentų at-kų susikaupę pažvelkime į savo dva 
OMA1U1S MOKSLEIV. AT-KUS susikaupimo diena. Sekmadienio si°s pasaulį. Juk mes kaip tik 

ryte visi renkamės prie tėvų jė- advento metu turime pasiruoštiOmalios moksleivių ateitinin
kų kuopos valdybos iniciatyva, 
Šv. Antano lietuvių parapijoje 
įvykusių misijų proga, lapkričio 
23 d. misionierius kun. A. Saba
liauskas buvo pakviestas pada
ryti moksleivių susirinkime pra
nešimą bei pravesti pasikalbėji
mą, svarstant svarbiausius klau 
simus. J susirinkimą buvo kvies 
ti ne tik moksleiviai ateitininkai,

zuitų namų (5541 So. Paulina 
Str) ir 9 vai. mašinomis išvyksi
me į vietą. Susikaupimo dieną 
pradėsime šv. mišiomis ir bendra 
Šv. Komunija. Po pusryčių bus 
konferencijos, kurias praves 
kun. V; Bagdamavičius, MIC.

Gruodžio 8 diena yra ne tik 
antrasis advento sekmadienis, 
bet ir Marijos Nekalto Prasidė-

(Nukelta į 4 pusi.)

Tel. KElianoe 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 West 59 Street

Vai. ruiuaa., autrau., aeivlrtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p .p. 4:10—8:40 
vai. vak. Trečlad ir ieitad 1—* v. 
P P

P. LILEIKIS, 0. P.

Aparatai Protezai, MeU 
datai snec. pagallm kulom 

IAroh Kupports) Ir LL 
Vai.: 8-4 ir 4-8. Settadlenials 8-1 
ORTHOPKDlJOti TEI M.MKOH l.AB 
2880 W. 68rd St.. Chicago 29. 01

PltONpec* 6-5OS4Tel.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Nauja* adresas: 4250 W. ttSrd St 
Ofiso teL RElIance 6-4410 

ResfcL telef. GRovehlll.6-0617
r Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m 

Henktad. tik po pietų.
Trečlad. Ir tečtad pasai sutarti

Materializmo žiema siaučia — tirpdykime jos ledus karšta . - _
meile Kristui ir Lietuvai! ARK. keliais atžvilgiais: patys ateiti- bet ir visi kiti moksleiviai, lan-

i ninkai pasirenku sau dvasios va-, kanUieji augštesnjąsias mokyk- 
dus, daug lietuvių kunigų esą jlas ir paskutinius pradžios mo 
dėl to įvelti į nemalonumus ir at-1 kyklos skyrius. Iš viso dalyvavoSAS draugovių valdybų suvažiavimas

Padėkos dieną, š. m. lapkričio 
28, New Yorko Angelų Karalie
nės parapijos salėje įvyko SAS 
draugovių valdybų suvažiavi
mas. Suvažiavimo tikslas buvo

supažindinti visuomenę su savo 
veikla.

V. Matusaitytė ragino ver
buoti draugovės abiturientus, a- 
peliuojant praktiškos naudos var

draugovių valdybų veiklos pro- j du, o taip pat ir asmeniniu kon 
blemų nagrinėjimas ir jų spren- taktu.
dimas. Suvažiavimą pradėjus V. Litvinas, kalbėdamas discip 
malda, į prezidiumą buvo pa- linos klausimu, pabrėžė, 
kviesti kolegos S. Leimonas ir draugovėse yra problemų ry- 
A. Giedraitis pirmininkauti, o šium su referatų rašomu ir na- 
kolegės T. Ivaškaitė ir D. Papie- rio mokesčio mokėjimu. Disku- 
vytė — sekretoriauti. Toliau se- sijas baigus, centro valdybos 
kė SAS dvasios vado kun. J. Ki- pirmininkas A. Liulevičius visų 
dyko, SJ, linkėjimai suvažiavi- atstovų vardu išreiškė didelę pa 
mui, vėliau vyko įvairūs centro dEką New Yorko draugovei už 
valdybos pranešimai; žiemos tokį puikiai surengtą suvažia- 
studijinių stovyklų — R. Kriau- vimą. Suvažiavimas buvo baig- 
čiūnas; iždo reikalai ir “Atei- tas Ateitininkų himnu.

sisaką pareigų; vieneri metai bu 
vimo dvasios vadu esąs pertrum- 
pas b i kas. Marijonų vicegenero 
las kun. dr. Pr. Brazvs apibūdi
no kebts šių laiku jaunimo ir 
dvarus vado bendrų veikimo 
bruožų. •

24 mergaitės ir 26 berniukai. To
kių paskaitų ir pasikalbėjimų 
pageidautina daugiau, nes jie rei 
kalingi ir naudingi mūsų bręs- 
tančiajam jaunimui. Z.

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 6-7070 ir 
GIbaon 8-4938

e Generalla kontraktoriua nau
jų namų statybai, įvairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime didelį patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento ir medžio 
darbus. • Apkalnavlmal nemo
kamai.

TeL ofiso Ir buto OLyinpic 8-415*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. 15th Sk. Cicero
Kasdien 1-8 vai. ir 8-8 vai. vak., 

ltskyrus trečiadienius, 
flettadlenlal* 12 iki 4 popiet

Ofiso tel. CI.lffaldc 4-2866 
Kestdeaclloa: LAfayette 3-1178

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1124 Uest 47th Street
(Kampas 47th Ir Hermltage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak 
fleitai! nuo 1 Iki 6 vai., liskyr. sek

ties” prenumerata — F. Palu
binskas; socialiniai reikalai ir 
JAV Lietuvių Bendruomenės se
niūnijos — J. Štuopis; užsienio 
skyriaus reikalais — I. Budrys; 
SA§ spaudos ir informacijos sky 
riaųs žinios — D. Staniškis; na
rio egzaminams komisijos pra
nešimas — A. Barzdukas.

Pb pranešimų sekė diskusijos 
organizaciniai? klausimais. Pir
moji tema, vadovaujama V. Va
laičio, nagrinėjo “Draugovė ir 
visuomenė”. Buvo svarstomas 
draugovių pasirinkimas, ką šiais 
metais turėtume pabrėžti; viešą 
visuomeninę veiklą ar dvasinį 
asmenišką tobulėjimą. Diskusi
jose dalyvavo A. Giedraitis, D. 
Kuodytė ir V. Litvinas. J. So- 
iiūnas pravedė sekančias disku
sijas, kuriose buvo svarstomi 
moksleivių pagalbos reikalai; jo 
se dalyvavo L. Keturakytė, A. 
Orintaitė ir S. Užgiris. Spau
dos reikalai sudarė trečią disku
sijų temą, apimančią efektingu
mą ir įtakingumą trijų ateitinin
kų leidinių, būtent — “Ateities”, 
“Gaudeamus” ir ateitininkų sky 
riaus “Drauge”; diskusijose, ku 
rias pravedė D. Staniškis, daly
vavo E. Marijošiūtė, J. Strimai
tis ir A. Žemaitaitis. Pabaigus 
diskusijas, draugovių atstovai 
buvo pavaišinti puikia vakarie
ne, paruošta New Yorko ateiti
ninkų draugovės.

Trumpai pasilinksminę ir at
sigavę, vėl grįžome prie suva
žiavimo darbų. Moderatorius K. 
Skrupskelis pravedė apvalaus 
stalo diskusijas tema “Draugo
vės valdybos veikla”. L. Petraus 
kaitė apibūdino draugovės pir
mininko rolę, kad organizacijos 
savikritika yra efektinga priemo 
nė draugovės veiklos pagerini
mui. 8. Leimonas apžvelgė me
tines diskusijų temas, siūlyda
mas, kad jos būtų ideologinės. 
T. Ivaškaitė, kalbėdama apie me 
ninę programą draugovių susi
rinkimuose, pasakė, kad jos tu
rėtų būti reikšmingesnės, o na
riai būtų iš anksto su programa 
supažindinti. N. Bogutaitė pa
brėžė ateitininkų pareigą bend
radarbiauti lietuvių spaudoje ir

G. Griškėnaitė

ĮDOMUS SUSIRINKIMAS 
ROMOJE

Po diskusijų sekė naujos val- 
kad dybos rinkimai, kurie po slapto 

balsavimo parodė sekančius re
zultatus: pirm. kun. Stasys Ži
lys, valdybos nariai — Audris 
Bačkis ir Simas Razmus. Kores
pondenciją adresuoti; Via Ca- 
salmoferrato, 20; Roma, Italy.

Šiame susirinkime taip pat bu 
vo paminėtas ir draugovės vei
kimo dešimtmetis. Apie pirmuo 
sius draugovės steigimo planus 
ir tikslus kalbėjo kun. dr. V. Cu- 
kuras. Žvelgimas į džiaugsmin
gai prabėgusius metus suteikė 
nau jo įkvėpimo. Susirinkimas j

ADOMAS VAITKEVIČIUS 

Anglių ir Alyvos 

Pardavimas
Telef. REpublic 7-5803
Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos įvedimas, 
perdirbimas ir pataisymas.

Greitas, sąžiningas ir pigus 
patarnavimas.

ATLAS FUELCo.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Telef. PRospect 6-7960

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
per kraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIsbip 7-7075

DR. 1. Ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

6430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarime 

1 >©1 valandos skambinti telefono 
HEmlock 4-1662 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kaadlan ISskvrus trečlad $yieitad

Rea. tel GRovehlll 6-5608

Ofiso telef. LAfayette 1-8214, Jei 
neatsiliepia. Saukite KGdzle 8-8888

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ!

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 i 
Vak. pirm. antr., ketvlrt 6-8:80 i

Trečiad tik susitarus.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drlve 
(Clvte Opera House, karob. 888)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2294

5002 VV'est 16th Htr.. Cicero 
Vai kasdien 6-8. Aefltad. 1-2 vai 

Tel. TOwnhall 3-065*
Kitu laiku ir trečlad. susitarus 

Resld. tel. HEmlock 4-7030

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGI.
SPECIALI STB

1166 South Weatern A.enue
(M EDICAL BUILDING ) 

Plrmad. antrad., ketv ir penktad 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai vakare Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Aefltad 11 
vai. ryto Iki 8 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
(tęs tel. WAIbruok 6-4766

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika Ir moterų (gosi
Ofisas ir rea.: 5100 8. We«tern Avė 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-557" 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 ▼. v., Antr.,- 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., fleitad 
2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu

Taip būdavo kasmet; lapkri- buvo baigtas Ateitininkų himnu.į 
«io mėnesį renkama nauja drau- Lauke pylė romėnų taip seniai
govės valdyba. Visuotinis drau- — ----- ----
govės susirinkimas įvyko lapkri
čio 10 d. Šv. Kazimiero kolegi- j 
joje. Dalyvavo beveik visi 32 
nariai ir keletas svečių. Kun. 
prof. St. Yla kalbėjo nepaprastai 
įdomia tema: “Lietuviai katali
kai Jungt. Amerikos Valstybė
se”. Aplamai panagrinėta lietu
vio kataliko religinė praktika j 
naujose emigracinėse sąlygose.

DR. H. S. W0DIS
OPTOMETRISTAS

ATIDARĖ NAUJA 
OFISĄ ADRESU —

1618 West 47th St.
TEL. CLIFFSIDE 4-4949

j > GRAIN ALCOHOL 190 PROOF U.S.P. Fifth $4-89

SKIP’S 
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
ALL PHONES _ WALBR00K 5-8202

DECEMBER-OKUOD. 5, 6, 7 d. d.

S E R V I C E

STEINHAGEN (URQUELL) GIN

ASBAC11 URALT

Fifth $3.98

Fifth $4.89

MARTELL THREE STAR COGNAC Fifth $4.98

ASSORTED GERMAN YVINES Fifth

MOODY > CHARTREUSE (Green), 103 Proof Fifth $gJ9

STATYBAI 
IR NAMU 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR
LUMBER CO

STASYS LJTWINAS. Prea.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272

Apkainavimą Ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai. 

Raštinė atidara kasdien nuo
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
Seštadienaia iki 3 vai. vakaro

CHARTREUSE (YELLOW) $5.85

IMPORTED CREME OF BANANA 
DR PINEAPPLE LIUUEUR Fifth $4.98

KAHLUA IMPORTED COFFEE 
LKJUEUR Fifth $5.89

Tel. ofiso WA 5-3010. rez. PR 6-7383
DR. ANTANAS ALEKNA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1601 W. Garfield Blvd.

Plrmad., antr., ketv., penkt. 
" " Sefltad. 1—4; trečiad

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-6700. Namų — PR 6-4782

D R. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2454 W. 71 St. (71 ir Campbell av.)
Valandos: pirmad., ketvlrtad., šeSt. 
nno 1 Iki 4 vai. p.p., antrad. ir 

penktad. nuo 6 Iki 8 vai. vak.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GIb. 8-616S
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS
2454 West 71st Street
(71st Ir Campbell Avė.)

Vai.: pirmad. ir ketvlrtad. 6—9 v. v. 
Antrad. ir penk. 1—6: Seitad 2—«. 
Treč. uždaryta.

Vai
1—4 ir 6—8; 
uždaryta

DR. ANNA BALIUNAS
».KIŲ, AUSŲ, NOSIES ER 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South YVeatern Avenae 
'ai.: kasdien 10-12 vai 1. 7-8 vai
/ak. Šeštadieniais 10. vai .Trečia 
Beniais uždaryta Kt. laiku susitartu 

Ofiso ’elef-Hias: PR 8-822*
Res telef WAlbrook 5-5076

DR. VL BLAŽYS
^LAUCIŲ IR VIDAUS LIGOS
4701 South Damen Avenae

Kampas 47-tos Ir Daman Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak

Seitad 2—4 vai. vak.
| Trečlad. ir kitu laiku pagal nutarti

Telef. ofiso LAfayette 8-6046 
Res.: WA)brook 5-8048

|""il. ofiso HE.4-6849 res. HE 4-2824
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street

Vai Pirm ketvlr.. penkt 1-4 Ir 7-8
Antr. 1-6, treč. ir Sešt. pagal sutartį, 
sekm. uždaryta

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3317 South YVeatern Avenae 
Chicago 26. III 

lelefonas REpublic 7-4600
Rezidencija: GRovehlll 6-8161

Pasimatymai pagal sutartį

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-6700 
Res. PR 6-68O1

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ilgos 
2454 West 71st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9—11 ryto Ir 4—8 v. v. 
Sefltadienlals 9—11 ryto Ir 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA TR CHIRURGE 

Office: 10748 South Mlchlgan Avė.
Bato 1653 W. 103 St, Be veri y Hillo

Vai'.: kasdien nuo 6 v. v. jkt 9 v. vl.į 
VaJ,; kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. 

ižskirus trečiad. ftestadlenials nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Te|,; Ofiso — PUUmaa 6-0700 
Buto - BEverly 8-8946

Ofiso HEmlock 4-8818 
Rez. HEmlock. 4-8781

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street
(prleftats Sv Kryžiaus ligoninei 

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. Whlpple Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 iki 12; 8—6? 7-8.

8e*tad 10—12 Trečlad. u Įdaryta 
LAfayette 6-4040.

Namų — CEdarsrest 6-7786

Telefonas GRovehill 6-2828
DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ
LIGOS

2524 West 69th Street 
(68-os Ir Maplewood Avė kampas)
Valandos: nuo 1—4 ir 6—8 vak. 

Šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

■>1. ofiso PRospect 6-64OO
Rezld. PRospect 6-6400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškevUtAtS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzle Avenne 

Vai. kasdien 1-8 p. p. Ir nuo 6-8 va< 
vak. šeitad. 1-4 p. p. Trečiadieniai
Ir kitu laiku tik nusitarus

MARASCHINO LHJUEIJR Fifth $3.39

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų 

ir tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontier 81882

is.

Tel. oflao PR 6-8888, res. RE 7-818*
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
, LIETI: VIS GYDYTOJAS.
2500 Weat «Srd Street 

VAL. kasdien nuo 8—4 p p. Ir 1:8.
, Iki 9 vai Tr«^lad Ir 8e8t. uždaryta

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

<167 Archer Avenae
iflso vai.: nuo 8-4 Ir nuo 6-8:80 v 

vak Aefttadlenlals nuo 2 iki 4 popiet
Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0036

Reatdend jos tel. BEverly 6-8641

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-6700 
Rea. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija ir moterų ligų 

2464 Weet 71at Street 
(71-oo ir Campbell Avė. kampas)
Vai.: kasdien 1—S ir 6—8 vai. vak. 
Beftadlenials 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta.

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3259 Soath Halsted Street
Kasdien 8—7 vai. vak. fieAtad. nuo 

1—8 vai. vak.
Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarime 
Ofiso tel. Vtctory 2-1484. Resld. 2487 
W 62nd St. tel. RenubUc 7-8818.

Oflao telefonas — BIshop 7-6666

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenae
(Kampas Kedzle Ir Arcksr) 

VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 8:00 v. 
Trečiad. Ir sekmad tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. OHIRURGINftB IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 Wert 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus llgonln. 
Telef. REpuMIc 7-2260 

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
įuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00 

Beit. nuo 2:00—4:00. Trečlad Ir
><1tn laiku nusitarus telefonu

RUDOKAS, Opt 
Ir pritaiko akintas

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE !
Remianti* ChicAgr.lt Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos Jsikūrimo 
1924 mef... jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti 
taupomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumų 
— jų apdraudimų iki $19,000.00, augštų dividendų, bet ir daugel) kitų pa
tarnavimų veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicago Savings Bendrovės įstaiga yra viena | 
iš gražiausių ir moderniausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

lietuviai gyvenantiej už Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų 
Valstybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl informacijų. , Mūsų turtas $21,000,000.00.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 So. Westem Avė. Tel. GRovehill 6-7575 Chicago, Illinois

Atdara: pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį ir penktadienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį nuo 9 Iki 8.
Trečiadienį uždaryta visų dienų, o šeštadienį nuo 9 iki 2 valandos po pietų.

Telefonai ORovehill 6-159Ū
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALLMTf 
- PRITAIKO AKINTUS —- 

Valandos v i * ir ( » » v. pagal
iMtltnrlrris IMkvrua trečiadieniu. 

2422 W MargneHe Road
Ofiso Ir tirto tel oi.ymplc 8-ISMi

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

1407 So 49th Courta Cicero
Kasdien

DR ANT.
Tikrina akla

keičia stiklu. Ir
1456 8 Oaiiforni* Av*. .TA 7-7381 
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad ul- 
daryta). ieitad 10 ryto iki 8 v. p. p

Z

16—12 ir 4—7 vai.
HV .r

Trečlad

nHiimn«iiinwiniiiiiniiiiiHiiuiiiiiiim«i,iiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiinwiiiiiiii|iiiiiiiwi>i

Skelbtis “DRAUGE" apsimoka, 
nes jis vra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų kni- 
yra prienamn visiems.

TeL ofiso Vlctory 6-1581
Rea. Vlctory 2-0712

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted ir 81-mos gatyln 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
Ir nuo 6-8 v v ieitad 1-4 vai. popiet 

Tel. ofiso PR. J-6446, rea. HE.4-816(>

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 We*t Marųnette Bd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 v-

Trečlad. Ir ieitad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
rel. ofiso CA. 6-0257, rea. PR. 6-465* 

Rezld. 6600 8. Arteslan Avė.
VAL 11 v. r Iki 8 p. p.i 6—7 v v

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-181* 

Pritaiko akiniu. 
Kreivas akis 

IMalso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 West 35th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, tr* 
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 li 
ieitadlenlaln nuo 10 Iki 2 vai p.p

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu akių įtempimą, kurt. 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių aklų karičlo 
Atitaisau trumparegystę Ir tollregys 
tę. Prlrenku teisingai akinius. Vis 
egzaminavimai daromi su elektriniai, 
instrumentais, rodančiais mažiausiu* 
trūkumus. Speciali atyds kreipiame 
į mokyklos vaikus

4712 South Aabland Avė.
Tel. YArdfl 7-1373

Vai 10:80 iki 7 i. vak šeAtad. 10:8 
tiri « vai Sekmad Ir »r»č ■tiriam

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

4545 West 63rd St., Chicago 29, Illinois Tel. LUdlow 6-9500

Entered as Second-Class Matter March 81, 1916, at Chicago, Illinois 
Under the Act of March 8, 1879

Member of the Cathotlc Press Ass’n 8UB8CRIPTION RATEH
Published d a 11 y. ezept Sund&ya, 810.00 per year outside of Chicago 

by the 81 2 00 per year In Chicago & Cicero
Llthuanlan Cstholic Press floeletji $10.00 per year in Canada

P'orelgn $12.00 per year
PRENUMERATA: Melams 14 nictfl 8 rnėn. 1 Itiflu
Chicagni Ir Clcecoj 812.00 $6.80 $3.80 81 80
Kitur JAV Ir Kanadoj jin.no $f> F.0 88.00 81.28
Užsienyje 812.00 $6 80 $3 80 8160

Redakcija straipsnius taiso savo nuožIBra Nesunaudotų straipsnių n« 
saugo, Juos grąžina tik 14 anksto susitarus Redakcija už skelbimų turtn| 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamo* gavus pratymą.

ChicAgr.lt
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šiomis dienomis “Draugo” romano konkurso teisėjų (jury) 
komisijos, kuriai pirmininkauja Lietuvių Rašytojų Draugijos pir
mininkas Ben. Babrauskas, rankoana atiduoti devyni kūriniai — 
romanai. Penketas teisėjų turės perskaityti maždaug po 2,700 
mašinėle rašytų puslapių, nes kiekvieno romano vidurkis yra 
300 puslapių. Jie turės ne tik šiaip sau apgraibomis paskaityti, 
bet dideliu akylumu, nes vieną tų kūrinių reikės pripažinti pre- 
mijuotinu. Spaudos darbininkai, kuriems tenka perskaityti ne
mažai rankraščių kiekvieną dieną, labai gerai žino, ką reiškia 
bet kokio rašto konkurso teisėjo darbas, juo labiau — romano. 
Teisėjų atsakomybė yra svarbi ir didelė.

Šiemet pravedame jau septintąjį metinį romano konkursą, 
davusį lietuvių visuomenei apie 50 kūrinių. Prie mūsų dienraš
čio veikiantis Lietuviškosios Knygos Klubas, vadovaujamas kusi. 
Vytauto Bagdanavičiaus, jau išleido šešis premijuotuosius roma
nus. Apie tiek pat išleido ir kitų kūrinių, kuriuos teisėjų komi
sijos pripažino spausdintinais. Nemažai jų pasirodė knygų rin
koje, pačių autorių ar kitų knygų leidėjų išleistų. Be to šie kon
kursai duoda medžiagą visų metų “Draugo” a-Dcarpoi

šiuos kelis faktus mes čia suminėjome, norėdami parodyti 
ir tuo pačiu pasidžiaugti, kad mūsų rašytojai rašo, kuria. Mūsų 
dienraščio vadovybė yra laiminga, galėdama būti mažu skatin
tojų, parūpinant premijos mecenatus ir išleidžiant -premijuo
tuosius ir kitus geresnius kūrinius. Visų buvusių konkursų me
cenatai džiaugėsi, kad sukurta daug kūrinių, kad jų teiktoji pre
mija buvo pilniausiai pateisinama. Džiaugsis ir šiemetinis premi
jos mecenatas Jonas Andrulis žinodamas, kad konkurse dalyvau
ja ne vienas kitas, bet net devyni rašytojai.

Ačiū dienraščio iniciatyvai, mecenatų paramai, Lietuviško
sios Knygos Klubo talkai romanų išleidimo atžvilgiu, konkur
sai buvo vykdomi ir rašytojai kūrė. Šioje vietoje pravartu iš
kelti klausimą, kaip ilgai ši talka tesės, kaip ilgai pajėgs kurti 
mūsų rašytojai? Ar tik nebus pats teisingiausias ir tiksliausias 
į tai atsakymas: ištesės taip ilgai, kaip ilgai kūrybininkai ir ini
ciatoriai turės skaitytojų paramą.

Rašytojas rašo, kuria, pasitikėdamas, kad jo kūrinys išeis 
knyga. Knygų leidėjai tikisi, kad jų išleistosios knygos eis apy
varton ir bus skaitomos. Juo greičiau bus išperkamos išleistosios 
knygos, juo greičiau kitos pasirodys knygų rinkoje, juo kūrybin- 
gesni bus mūsų rašytojai. Atsižvelgiant į tai, ir reikia pasakyti, 
kad spaudos išlaikyme, jos pažangoje ir rašytojų kūrybingumo 
palaikyme skaitytojo vaidmuo yra pats didžiausias.

Vakar šioje vietoje buvo primintas kalėdinių dovanų tiks
lingumas. Buvo pasiūlyta Kalėdų švenčių proga padidinti mūsų 
laikraščių ir knygų skaitytojų skaičių, užprenumeruojant mūsų 
dienraštį ar kitą laikraštį, nuperkant artimui gerą knygą kaip 
Kalėdų dovaną, užmokant nario mokestį Lietuviškosios Knygos 
Klubui, kuris savo nariams, sumokantiems $5 metinio mokes
čio, pasiunčia knygų už $7.50. Knygas pasirenka patys klubo na
riai. Tuo būdu padarysime džiaugsmą savo artimui ir sustiprin
sime dienraščio ir knygų leidimo veiklą. Tuo pačiu paremsime ir 
savo rašytojų kūrybą bei žymiai prisidėsime prie naujų talentų 
suradimo, jų iškėlimo ir palaikymo.

KOMUNISTINE STRATEGIJA
GEDIMINAS GALVA

Rusijos kompartija puikiai tilk kolonijos, kurios gali jų 
mokėjo panaudoti pastarąjį 40 politikai patalkininkauti, 
m. revoliucijos sukakties pami-' Pranešime teisingai nurodo-1 
nėjimą. Komunistų valdomų ir ma, kad pasaulyje rungiasi dvi 
laisvųjų kraštų kompartijų va- skirtingos socialinės santvar- 
dovai ilgai tarėsi dėl ateities kos. Tačiau tuojau nukrypsta 
veiklos gairių. Išdavoje buvo nuo tiesos šiuo tvirtinimu: I
paskelbtas nutarimas, kuris pa
garsintas pasauliui. Jį pasirašė 
64 kraštų kompartijų atstovai. 
Nutarimas tarnauja pasauliui 
įtikinti, kad komunizmas laimi, 
įtikinti, jog jis siekia taikingai 
įsivyrauti. Kapitalistiniai kraš-

“Socialistinėse valstybėse platie 
ji gyventojų sluogsniai džiau
giasi tarpusavio laisve, demo
kratinėmis teisėmis, tautos ga
lia įgyvendinti politinę vienutę 
ir draugyste atskirų tautų, ku
rios siekia visuotinės taikos...”

tai ten dažomi priešingomis Juk §įs tvirtinimas tėra akivaiz- 
spalvomis. Jie jau besą ūkinės dus pavyzdys, kaip komunistai
suirutės išvakarėse, jie remiasi 
imperialistine politika, jie kurs
to karus. Tegu šie tvirtinimai

moka netiesą skelbti. Tegu Lie
tuva pabando pasinaudoti Sta
lino konstitucijos 17 str. ir pa

būna iš piršto išlaužti, bet dau
gelis nepažįstančiųjų komparti
jos nagų pasakys: ir mes už skirti nuo Rusijos”!
taiką, ir mes su jais. O Mas-J . .

Prieštaringumaskva šį kartą siekia jau žymiai 
toliau. Ji nesitenkina komunis
tiniu pasauliu, kuris apima 950 
mil. gyventojų, nesitenkina Azi
ja, kurios dauguma nuslinko į 
komunistinę stovyklą, nes mo
ja į Afriką ir nepripuolamai tai
ko į Pietų Ameriką, kuri pasi
žymi socialiniais kraštutinu
mais.

Dvi santvarkos

“Mūsų amžiaus pažymys — 
kapitalistinės santvarkos griu
vimas ir socializmo laimėjimas. 
Šiandieną jau daugiau trečdalio 
pasaulio atsidūrė socialistinėje 
stovykloje. Priešimperialistinis 
sąjūdis laimėjo. Tačiau tautos, 
esančios kolonialinėje vergijoje, 
dar tebekovoja už tautinę lais
vę. Socialistinių kraštų pažan
ga ir tautiniai sąjūdžiai, siekian 
tieji išsilaisvinti, imperializmą 
pasmerkia žūti...”

prašyti “demokratinio apsispren 
dimo laisvai tvarkytis ir atsi-

Pranešime pripažįsta kapi
talistinių kraštų gerbūvį, tačiau 
apsigręžus juos negailestingai 
pasmerkia būti sunykimo ir kri
zių auka. Kai Rusija pasiekė 
kaikurių laimėjimų apsiginkla
vimo ir net mokslo srityje, jau 
atvirai šneka apie prieštarin
gumus tarp buržuazijos ir dar
bo masių: “Šiuo metu iškyla vis 
aštresnis prieštaringumas ne tik 
tarp darbo masių ir buržuazijos, 
bet gi net tarp JAV monopolio 
besiekiančios buržuazijos ir ki
tų kapitalistinių kraštų buržu
azijų... JAV nuožmiojo impe
rializmo atstovai siekia “padė
ties sustiprinimo” politikos, sie
kia daugelį pasaulio valstybių 
laikyti savo įtakoje... Priedan
ga “sunaikinti komunizmą” už
simoja vis daugiau kraštų pa
jungti, pažeisdami demokrati
nes laisves ir sudarydami grės-

Mes žinome, kad kolonializ-1 mę tautiškumui net kapitalisti-

TYRINĖJA

Luis Marden neria su tam tikrais aparatais nuo vieno britų 
laivo Pitcairn salose į vandenį tyrinėjimo tikslais. (INS)

cento. Senokas įspėjimas, kad 
ateis laikas,, kai už padarytas 
klaidas pateiks sąskaitas ne 
nusivylusios aukos, bet riklu
sis tironas, šiandieną yra pras
mingas.

Pranešimo tikslas grūmoti 
vakarams ir rikiuoti savuosius.

Žemės bendrakeleiviai išjudi
no vakariečius vytis rusus ra
ketų srityje. O ką jie pasakys 
laisviesiems ir ypač pavergtie
siems? Kur vakariečių progra
ma, šaukianti rikiuotis, kad, iš
mušus paskutinei minutei, visi 

/būtų kovos vietoje? Ar ir šioje 
srityje bus tenkinamasi nepa
jėgių valdininkų persodinimu ir 
sapaliojimu: vai man nuo Mas
kvos atsilikę?

Mintis, įsitikinimas kovoti — 
nemažesnės svarbos reikalas už 
raketas, kai minėtame praneši
me nurodama: karo ar taikin
go sugyvenimo reikalas sudaro 
nūdienėse, pasaulinės politikos 
esmę. Ir nereikėtų nustebti, jei 
tironas pradėtų sudėtingą ir pa
vojingą žaidimą, kurstydamas 
ne vieną žaizdrą.
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Ar Marija apsireiškė Lietuvoje, 
Atsakymą rasite J. Budzeikoe 

knygutėje.
MARIJOS APSIREIŠKIMAI 

ŠILUVOJE
Kaina 40 centų

lyje. Tuo būdu JAV tampa pa- kitų imperializmą. Vakariečiai
šaulio atžagareivių centru. Jie, ne Kartą rankas pilotiškai nusi- 
nusigręždami nuo tautos patys plovė, kai kovojanti pavergtie- 
sau duobę kasa.” jį mirko savo kraujo latakuo-

Iki imperializmas vyraus, se. Jie mokėjo tylėti, kai lais- 
visuomet bus imperialistiniai ka vės kovotojai šaukėsi pagalbos, 
rai . Ir čia išvardija pokarinia- Jie mokėjo užjausti, jei toji 

i.me tarpsnyje užsiliepsnojusius užuojauta nereikalavo nė vieno 4545 W. 63 St., Chicago 
j karus' Indokinijoje, Indonezijo- 7 "----------

Ją galite gauti 
“D R A U G E”

29, nL
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mio/ ir gyveneme

mas yra pasmerktas žūti. Tegu 
šiandieną kolonialės 'imperijos 
spardosi, bet jos turės suteikti 
laisvę, už kurią kovojama. Tik

niuose kraštuose...”
Maskva dar kartą bando pa

daryti vis didesnę prarają tarp 
vakariečių, nes ten galėtų nu-

Chrušcevas soste netvirtas
Anglijos valstybinis radijas reikšmės. Man tiesiog nesuipran- 

turi taip vadinamą Reith fondą, 
kuris kasmet suruošia eilę pa
skaitų svarbia tema ir pakviečia 
žymų žmogų jas paruošti. Skai
tė istorikas Toynbee, mokslo vy 
ras Oppenheimer ir kiti. Šiemet 
pakviestas George F. Kerniam, 
kurio sovietų “sulaikymo” lini
ją mūsų Valstybės Departamen
tas ilgai vykdė ir kuris profeso
riauja Princeton universitete, 
specialių augštųjų studijų sky
riuje. Pirmoje paskaitoje, kurią 
pavadino “Rusija, atomas ir pa
saulis”, Kennan pasakojo:

“Rusijoje matome gana suriz
gusią būklę. Ekonominės pa
žangos yra, bet ją apšviečia di
dėjanti politinė krizė, santykių 
krizė tarp asmenų viršūnėse ir 
krizė tarp tų asmenų ir jų pa
valdinių. Tiesa., krizė lėta ir ji 
nesprogs kitą rytą, bet vistiek 
rimta ir nesulaikoma, kurią te- 
išspręs pilna kultūrinė ir politi
nė laisvė”.

Toliau Kennan kalbėjo, jog 
Chruščevas pasiekė 'galios viršū
nę, bet šėdi vienas, be draugų. 
Jis savo kopimą brangiai apmo
kėjo, nes įžeidė ir nuo politinio 
kelio, vieną po kito, nustūmė in
teligentiją pramonės inžinierius 
ir dalį karininkų. Aišku, būklė 
negali būti pastovi ir jos amžius 
neilgas.

Dešimčiai metų praslinkus nuo 
"sulaikymo” linijos, kalbėjo to
liau Kennan, sovietai padarę 

ekonominės pažangos, kurios ta 
da niekas nesitikėjo. Bet ta pa
žanga pradedanti kraštui užkrau 
ti galvosūkius, bendrus visiems 
aukštos pramonės kraštams. Ne 
matyti, jog Maskva geriau iš
spręstų tuos galvosūkius, negu 
kiti kraštai. “Sputniko” paleidi
mas į stratosferą ne tik paska
tino neteisingas išvadas daryti, 
bet nušvietė ir tikrąją būklę.

Kennan savo paskaitą-baigė:
“Būkime atsargūs ir nesutei

kime ‘sputnikams’ per didelės

tama galvojimo kryptis, kuri 
kiekvienoje sovietų ekonominėje 
ar mokslo pažangoje mato pra
žūtį Vakarams. Dabar abi pu
sės turi baisių ginklų. Uždavi
nys jau nėra neleisti kitiems pa
sigaminti ginklų, kuriais galėtų 
mus sunaikinti. Mūsų uždavinys 
dabar yra pasirūpinti, kad bū
tų suniekintas ryžtas mus su
naikinti. Štai dėl ko mes turime 
didinti ir išlaikyti stiprią galią 
atkeršyti”. V.

Jugoslavija ir R. Vokietija
Kaip žinoma, neperseniai Ju

goslavija pripažino Rytų Vo
kietiją, už ką V. Vokietija nu
traukė su ja diplomatinius san- 
tikius.

Tačiau Tito žino, ką daro. Jis 
kažkuria proga prasitarė, kad 
dabar, kada diplomatiniai san- 
tikiai sunormuoti, Jugoslavija 
reikalaus, kad Rytų Vokietija 
atlygintų jai karo nuostolius.

Pagal anksčiau sudarytą su
tartį, Jugoslavija visą laiką gau
na reparacijas iš V. Vokietijos.

J. Kuanionis

Dar vienas menininkas
Neseniai nuskambėjo žinia 

apie menininkes beždžiones, o 
dabar sėkmingai pasireiškė fu- 
tūristė Raja Chandra vienoje 
Los Angeles meno galerijoj. 
Kritikai pasisakė, kad tai esanti 
“didelio talento” savita meni
ninkė, kuri įsiamžysianti istori
joj. Gal tuo viskas būtų ir pa
sibaigę, jei vienas žurnalistas 
nebūtų išknisęs, kad Raja yra 
paprasta papūga, dargi viena 
akim akla. Papūgos meną iš
statyti sugalvojo jos savininkė 
Misa Chandra Power iš New 
Yorko, norėdama pasityčioti iš 
meno kritikų.

jau ne Maskva ir ne esančios garinėti visos karinės santar- 
kompartijos yra išsilaisvinimo vės.
talkininkai. Maskva jau seniai! Puolimo centras JAV: “Ame-

je, Korėjoje, Malajuose, Keni
joje, Gvatemaloje, Egipte, Alži- 
rijoje, Omane, Jemene. O kas jų 
kurstytojai? Ar kartais ne 
Maskva ?

Sav,o dalis tenka Vakarų Vo
kietijai, Eisenhowerio doktrį- 
nai, “provokacijoms” Sirijoje,

; karinėms santarvėms.
Keista, kad komunistai-, o 

ypač Maskva, būdama aršiau
siu imperialistu ,pavergėju, bur
žuazijos, ūkininkijos naikinto-, 
ju ir didžiausiu darbininkijos 
išnaudotoju, drįsta kalbėti apie

Atliekame dideliu, ’r ir .žus automobilių remontus. Lyginimas, ds 
žymas. Elektrinis suliedinimas Parduodame automobilių dalis 

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sincian gazolino stotis “PAGALBA” A. Stanevičius, Sav 

2641 West 7lst Str. (Kampas Tai man Avė.)
Telet. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

jflfe
I

STASYS
2146 $o. Hoyne Avė.

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

FABIJONAS
Tėtei. Vlrginia 7-7097

šneka apie ūkinį išnaudojimą, 
nors pats didžiausias išnaudoji
mas yra Rusijoje. Komparti
jos prabilo apie tautinį išsilais
vinimą, kai apstybė pavergtų 
kraštų ilgisi prarastos tautinės 
laisvės, kurią užgniaužė komu
nistinis imperializmas. Ir kas 
keisčiausia, kad vakariečiai ten
kinasi prabėgomis paminėti pa
vergtuosius, tačiau jie bijo net 
piršto pajudinti dėl jų, o taip 
yra buvę nuo pat Jaltos, di
džiausios biržos vergovei ant
spaudą padėti.

Nereikia nustebti, kad nūdie
ną komunistinis pasaulis, kuris 
tikrovėje pasižymėjo tautų pa
vergimu, jau išplėšia iš vaka
riečių net pavergtųjų laisvini
mą. Jiems rūpi ne laisvė, bet

rikiečių kaikurie nuožmūs sam
būriai siekia apjungti atžaga
reivius kapitalistiniame pašau-

RETO ĮDOMUMO KNYGA

VERKIANTI DIEVO MOTINA 
SYRAKOZUOSE

Su Čikagos Arkivysk. aprobata 
Tai pilnas vaizdas neįprastų ir 
stebėtinų įvykių Syrakūzuose. Liu
dininkų ir dokumentų apstumas 
verčia susimąstyti net skeptikus 
ir indiferentus. Knyga labai gra
žiai išleista su daugybe iliustraci
jų ir tekainuoja 2 dol. su persiun
timu. Puiki dovana bet kam ir bet

kuria proga!
Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street 
CHICAGO 29, ILL.

i r i i r

JANIS KLIDZEJS poaooBaanoantssK

ROMANAS
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VERTC A. LEITISklS

(TĘSINYS)

Andrius pastebėjo, kad daugelį vakarų Laimonas 
tarsi rengėsi ką pasakyti, bet vis lyg susigėdo ir nu
tilo.

Tą vakarą visgi pradėjo. įėjo rimtas. Valandėlę 
spindinčiomis akimis žiūrėjo j Andrių, tada pro langą. 
Po to ilgai ilgai žiūrėjo į kėdę, kurioje Andrius buvo 
sėdėjęs visus šiuos metus.

Kaip kokį senesnį brolį Laimonas paėmė Andrių už 
rankos.

— Andriau, atsisėsk arčiau, — sakė Laimonas, ir 
jo balsas buvo savotiškas.

Abudu sėdėjo ant Laimono kušetės, kur jis papras
tai gulėdavo ir buvo padėjęs Andriui išsvajoti visas 
audringas svajas.

— Čia sėdžiu ir galvoju apie tai, kad mes, An
driau, turėsime greit skirtis... Nežinau, kodėl pirma 
galvoju, kad mes turime skirtis, nors nesu tau pasakęs, 
kodėl. Apie tai galvojant, kad tavęs daugiau čia nebe
bus, man darosi savotiška... Įspėk! Galbūt nori įspėti, 
kodėl mes turime tai daryti ?

TEBEKASA I RANKA?
Kasomoji imišinčlč rašo gražiau, 

greičiau, iki 10 egz. iš kart! Įvai
riausi modeliai nuo $69.95 ir augš- 
čiau. Pigu, nes tarnauja visą. gyveni
mą. Mokėsite tik po $5.00 kas mė- 
nesj. Pristatoma j bet kurj pasaulk 
kampą su pilniausiom garantijom.

Katalogus rr smulkiausias infor
macijas reikalaukite:
J. L. Giedraitis, 1032 Broad Street,
Hartford, Conn., kuris “Draugui” 
žinomas kaip sąžiningai asmuo.

I ĮKjKj*******-*****-**'-" •_____

SIUVAMOS MAŠINOS
Naujus ir vartotos., Išsimokėtinai. 

Atvyksime į Jilsu namus ir patikrin
sime jusi; siuvamą mašiną nernoka-

i inai.
SINGElt SEWING MACHINE CO.

| R-II5 S. Halsted Ellontk’r H-3905

VIRŠ 15.000.000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupvti apdraustose Taupymo ir Skolinimo Bendrovėse yra 
šaunu ir pelninga

Universal Savingn and Loan kssoetatinn užtikrina saugumą 
Ir gražu pelną __

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
<10.000.60 kiekvienam indėliui Ir reikalingi rezervai o pelną —
patyrusių ir sažtnimro vedėju pastangos

z *"
Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiSkns Bnn grei 

ta> Ir draugiškas patarnavimas

Dėl paskolų Ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNTVERSAL SAVTNGS
AND LOAN ASSOC1ATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

— Galbūt tu savo kambaryje nori įrengti kokią 
šventovę? — Andrius nudavė nenujaučiąs ir juokavo.

— Eik, jau eik! Dangus telieka tau, bet man bus 
vestuvės. Štai kame dalykas!

— Juk su Skaidrytc! — sušuko Andrius.
— Žinoma, nė su viena kita!
— Gerai Laimonai! Puiku Laimonai! O tu dar 

esi nusiminęs? Aš tave, velniūkšti, išvarysiu pro rakto 
skylutę! , -

Dabar Andrius pradėjo Laimoną purtinti. Taip 
pas juos buvo įprasta, kad, kokį džiaugsmą pasakojant, 
jie kitaip negalėjo apsieiti.

— Na, ką tu sakai, Andriau? Bet kalbėk rimtai — 
nepasakok kvailysčių...

— Rimtai? Prašau: tu šį kartą rimčiau padarei, 
negu iš tavęs buvo galima laukti. Laimonai, tokią mer
gaitę, kokią tu turi, ir aš kadaise turėjau, bet dabar 
nežinau, ar aš kada turėsiu. Ateina. Praeina. Dienos 
ir žmonės...

—• Eik jau eik!
— Taip... Gerai, Laimonai! Puiku Laimonai! 

Taip, kokia puiki mergaitė! Jei ji nebūtų tavo, ir aš 
ją būčiau mylėjęs...

— Ach tu, šėtone’! — juokėsi Ijaimonas.
Tą vakarą jie dar ilgai kalbėjo, ir po dviejų savai

čių buvo vestuvės. Andrius dar kokią savaitę buvo dir
bęs uoste, kad galėtų padėti I^aimonui viską sutvarkyti. 
Taip, iš tiesų, per tuos ketverius metus jie buvo susi
gyvenę kaip broliai — kartu verkė liūdesyje ir dūko 
džiaugsmuose.

O dabar buvo šis vakaras. Į bažnyčią važiavo An

drius, Inta, Vija ir dar pora berniukų ir mergaičių iš 
Laimono ir Skaidrytės draugų.

Šalia Andriaus ėjo Inta, bet jis matė tik Laimoną 
ir Skaidrytę.
' • Atvažiavę miglotoje rudens vakaro gatvės tamso
je, jie įėjo į baltai mėlynų bažnyčios žiburių ir žvakių 
šviesą.

Skaidrytė buvo katalikė, todėl jie buvo atvažiavę į 
mažają Sopulingosios Dievo Motinos bažnyčią.

Augštai gaudė vargonai, ir šis gaudesys vakaro 
tyloje buvo jaudinantis. Rodėsi, lyg tylus pavasario 
vėjelis kiltų iš saulėtų miškų ir savo šlamėjimu klaus
tų: ar jūs mylitės?

Prie altoriaus baltoji mergaitė stovėjo šalia Lai
mono ir ašaros mirgėjo jos akyse, tarsi savo spindėjimu 
sakytų: mylėsimės amžinai...

Kai jie abu su Laimonu atsiklaupė ir jaunas ku
nigas juos laimino, Andriaus susijaudinimas išsiveržė, 
ir jis šluostėsi akis.

— Dieve, padėk jiems... —- Andrius šnibždėjo min
tyse.

Vėl gaudė vargonai, skambėjo varpeliai ir kvepėjo 
ištirpęs žvakių vaškas.

Andrių apėmė visa tai lyg sunki, graži ir nejunta
ma banga ir, jis seniai jau nebuvo tokių šviesių, tyraus 
džiaugsmo, gražaus liūdesio Akimirksnių turėjęs, kaip 
aną trumpą pusvalandį bažnyčioje. Jis galvojo apie 
Dievą, apie grožį, apie laimę ir apie amžių bei gyveni
mo kelius.

(Bus daugiau)
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DIENRAJSTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
Ketvirtadienis, 1957 gruodžio 5

PASTABOS IŠ TORONTO
PRANVS ALMENAS

— jau pasistačiusi didžią dalį į 
l ir gana puikių naujų parapijos ' 
Į pastatų. Aplink vieną parapiją 

Lietuvoj pagal 1940 m. sta- bažnyčiose, bendra lietuviška *r aplink kitą ligi šiol virė ga- 
tistiniuB davinius, gyventojų veikla prie lietuviškųjų para-
pasiskirstymas tikybomis buvo pijų išlaikė senosios kartos mū

B ATEITININKU
GYVENIMO

(Atkelta iš 2 Dusi.)

Ramūnas Motekaitis ir soe. reik. t; 
vedėjas Dalia Kolbaitė.

Rimta priežastis

ši toks: R. Katalikų — 85,7%; 
stačiatikių ir sentikių — 2,7%; 
protestantų — 3,8%; izraelitų 
—7,7%; kitų — 0,1%. Taigi, 
ir nūdien, kalbant apie svetur 
atsidūrusius lietuvius ir jų ko
lonijų gyvenimą, tenka kalbėti 
kaip apie lietuviškas — katali
kiškas kolonijas, nes išeivijoj 
gyvenančių lietuvių tarpe tiky
binis santykis dar daugiau pa
sikeitė katalikų naudai. Ir štai 
kodėl Izraelitų tikybos lietuvių 
visai nėra, taip lygiai ir stačia
tikių bei sentikių — vargu bau. 
Tektų skaityti tik tuos 3,8% 
protestantų lietuvių ir dar kitų 
tikybų — 0,1%. Tokiu būdu 
laisvajame pasaulyje gyvenan
čių lietuvių kolonijos yra 96,1% 
katalikiškos. Todėl ir šių pa
stabų turinyje noriu pakalbėti 
apie Toronto lietuvius, kaip 
apie katalikus lietuvius.

Kas meldžiasi kartu — 
pasilieka kartu

sų tėvynainius šiapus Atlanto 
neiškrikusius, nepasimetusius, 
nepamiršusius lietuvių kalbos ir 
nežuvusius svetimųjų maišaty. 
Didelė dauguma senųjų ateivių 
ir nūdien yra gal dar geresni 
ir karštesni tėvynės patriotai, 
negu mes, neseniai atvykę.

Labai teisingai gabus ir ne
paprastai darbštus rašytojas K. 
Čibiras savo veikalėly “Komu
nizmas — Antikristo Religija”,

na gražus lietuviškas veikimas. ‘
Tai buvo tarytum dvi ašys, apie tai didžiai švent«i — Kristaus
kurias sukosi Toronto lietuvių Taigj Pasinaudoki’ | porterių nieko nerašyti apie tai,

jis išgelbėjo skęstantį 
draugą.

kolonijos gyventojų religinis, "’Ų“ ir atvykime visi no | kad 
. . . ’ rintieji atsinaujinti Kristuje.kultūrinis, visuomeninis ir tė

vynės vadavimo darbas.
Deja, paskutiniuoju metu tas

I — Jeigu mano mokytojai tai 
_ sužinos, — samprotavo jis, —

gyvenimas tarytum pradeda . alt‘dos Jau n<‘ už kalnų, ir jip man luoj parašyti ra.
tn,raiti On«iWi k"-kvienas suka galvą, kokm ge- šinėl| apie tai

riausia dovana savam bičiuliui 
ar geradariui. Atsakymas aiš- 

knyga yra geriausia do-

KALĖDŲ DOVANOS

truput/ apsilpti. Žiūrėkime, jau 
gana nemažas skaičius lietuvių, 
gyvenančių truputėlį tuklėliau pus 
nuo savo lietuviškų bažnyčių, vana. 
sekmadieniais ir šventadieniais
pasitenkina nuėję į artimesnes Rinkc,ai™si dovanas, atsimin- į

rašydamas apie Amerikos lie-1 angliškas katąlixų bažnyčias ^ime’ kad Vyl- Augvstino Lie
tuvius katalikus, šitaip teigia: ! — tnv.os vaizdų albumas “Lietuva”

SOPHIE BARČUS
RADIJO VALANDA

14 metų berniukas prašė re- Is stotles wges 139# k. kasdieną “ nuo pirmadienio iki šeštadienio nuo
8:30 iki 9:15 v. ryte, ir kas pirma
dienį nuo 7 iki 8 vakare.

SEKMADIENĮ iš radijo stoties 
WOPA 1490 k. ir FM 102-3 MC. 
8:80 iki 9:30 ryte.

Tel. HEmlock 4-2113 
7159 So. Ma|ilew«MHl Avė.. <'lii<-agn 2»

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

musu specialybė

l’REdN PHOTO STUDIO
(Tncorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrgir.ia 7*2481

ASSOCIATED WHOLESALE 
FURNITURE C0. 

3424*28 W. 63d St.
sutaupykite 

25% iki 40%tuo pačiu — pradeda mažėti lie- labai .. kalėdinė dovana
“Amerikos lietuvių katalikų tuvių skaičius ir įvairiuose lie-' \n 3 • j • x , ,, ' pirkdami puikiausius baldus RE-i

- , . . , . , . i i Albumo vaizdai patys kalba a- TAU. SHOH’ROOMS - krautuvėje
frontas irgi tun savo paskirt,, tuv,akuose parengimuose, mi- pie Lietuvą visiems suprantama ASSOCIATED WHOLESALE 
Paprasti musų tautos ateiviai nėjimuose ir kituose lietuvis-
per keletą dešimtmečių šioje 
šalyje pasistatė daugelį savo 
tikėjimo ir savos kultūros tvir
tovių. Puikios Amerikos lietu
vių bažnyčios, vienuolynai, mo
kyklos, kolegijos, laikraščiai, 
draugijų centrai yra vargdienių

kalba. Albumas geriausiai supa 
žindins su Lietuva ir tuos, ku- 

Tiesa, Dievas yra tas pats rie jos nėra matę. (Kaina — 6' _ 
ir lietuviškoj bažnyčioj, ir an- dol., ateitininkams ir “Ateities” 
gliškoj, bet lietuvio širdžiai dva- skaitytojams — tik 5 dol.). 
šia, anaiptol, ne ta pati. Lie- Taip pat Alfos Sušinsko Jau-

kuose pasireiškimuose. FURNITURE C0. 
3424*28 W. 63rd St.

LIETUVIŠKASIS KREPŠINIS
Pirmutinis šios rūšies leidinys 

išeivijoje, redaguotas
EDVARDO ŠULAICIO.

Leidinys turi 56 žurnalinio for
mato puslapius, kuriuose telpa K. 
Cerkeliūno, S. Daunio, E. šulaičio, 
A. Laukaičio, A. Banelio, A. Gum- 
baragio ir kitų straipsniai apie 
krepšinį Lietuvoje ir išeivijoje. Ja
me yra 63 reto įdomumo nuotrau
kos. Kaina 1 dol.

Knyga gaunama Drauge, 4545 
W. 63rd St., Chieago 29, III. ir pas | 
platintojus.

Iš ARTI IR TOLI BA-bDŲ
PERKRAUSTYMaS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda Pigus ir sąžiningas 
aatarnav imas.

R. ŠERĖNAS
4047 U 07th 1*1. 01Uca<o.

Iii. VVAlbrook 5-8063

Skelbkitės "Drauge”!

ros širdies kūriniai. Ne kapita
listai jiems aukojo, ne bankai 

Tai labai gražus katalikiškas juos statė. Tai tikri šviesių 
posakis, taikomas katalikiš- lietuvių dvasinės kultūros pa- 
koms šeimoms, kuris gyvenime mįnklai, kurie apie juos bylos 
yra visiškai išmėgintas ir rea- dar ir tada) kai lietuviškoji
lus. Jeigu paskiros šeimos — 
tėvai su vaikais, kartu gyven

NUO UŽSISENEJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ IR SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 

miegoti nes jų užsisenėjusios žaidos 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
ru ir skaudžių žaidų uždėkite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miego*! nak- 
ti Vartokite jų tapgi nuo skau
džiu nudegimų. Ji tappgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
SIS Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHUETE’S FOOT su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšimų 
tarppiršCių Yra tinkama vartoti nuo

argi perdaug kainuoja? Vi-1 Wnitnams atvirukų (20 atvirukų ^Jaon^įoa8 Jrimų^r ?d°t8 uipį 
tinkama varoti vaikučiams,kada pa 
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty-1 
klų Ji yra gera gyduolė nuo iš į 
viršinių odos ligų. Le-
gulo Ointment yra

tuvišką bažnyčią nuosekliai lan
kydamas lietuvis katalikas —

darbininkų gyvo tikėjimo ir ge- ją remia nors nedidele sekma
dienine duokle pinigais, jis pa
didina lietuvių maldininkų skai
čių savo tautiečių lėšomis ir 
pastangomis įgytoj bažnyčioj,

nystes maršas yra graži dovana, 
jaunimui. Kiekvienam jaunuo
liui verta šią knygą įsigyti ir 
perskaityti. (Kaina — tik 2 do
leriai).

Ateitininkai turėtų nepamirš
ti, kad St. Šalkauskio Ateitinin
kų ideologija yra vertinga kale

SPALVOTO VOKIŠKO KRISTALO 
Galima gauti pas —

BALYS RADIO & TELEVISION SALES & SERVICE
2646 West 71st Street I’Rospeet 8-5374

dama gal bus nutilusi, kai anū
kai gal bus pamiršę protėvių

darni, kartu lanko bažnyčią, kai gerieji seneliai sta-
kartu meldžiasi namuose — jie tytojai — jau ilsėsis Viešpaties 
gana ilgą laiką išlieka kartu, ramybėje...” (pusi. 57) 
neišsiblaško, nepasimeta ir ne

jis pats ir jo vaikučiai čia klau- dinė dovana kiekvienam ateiti- 
sosi lietuviškų pamokslų, tuo. ninkui. (Kaina — 3 dol.). 
pačiu skiepydami ir augindami j Ateitininkų Federacijos Val- 
mažųjų širdelėse lietuvišką jaus dyba praneša visiems, kad dar 
mą ir t. t. ir t t. 0 tas viskas galima gauti kalėdiniams svei-

PASIRUOŠKIT KALĖDŲ ŠVENTĖMS!
Moderniai atremontuotose patalpose rasite didžiausį pasi

rinkimą moderniausių baldų, T.V. ir Radio aparatų, ir kitų

pamiršta vieni kitų. Tokia jau 
Augščiausiojo valia.

Analogiškai galvojant, argi

Kanados lietuvių padėtis

O ir Kanados lietuviuose nū
dien padėtis — ar nėra tokia?

sai ne! Tik truputėlį daugiau^ su vokais — tik 1 dol.). Visa 
laiko, jeigu lietuviška bažnyčia &a^te įgauti Ateities admi- 
kiek toliau ir keletas centų "Gracijoje ir i>as platintojus

nę vieną šeimą, tik daug didės-| Toronto lietuvių kolonijoj. i? _ i_
nę, sudaro ir vienos tautos na 
riai? Ypač vargstančios mūsų 
lietuvių tautos nariai — turėtu-

ar ne tokie vaizdai? Taip, — ly
giai tokie patys! Čia lietuviai 
turi dvi katalikiškas parapijas,

brangiau — ją pasiekiant, jei
gu reikia mokėti už benziną, 
važiuojant sava mašina ar per
kant tramvajaus biletus. O 
nauda — lietuviui, jo vaikams 
ir visai lietuvių tautai — milži-

Užsakymus siųskite: ATEITIS,
916 Willoughby Avė., Brooklyn I parduodama — po 75 
21 N Y 1 centų’ $1'25 lr ,3'50'

NAUJA KUN. A. LIPNICNO 
KUOPOS VALDYBA

me būti kaip vieno tėvo ir vie-1 turi savo katalikišką laikraštį, niška nes, kas meldžiasi kartu, i . ^un\ Lipniūno mokslei- 
4 . . . . « 4 • __ 1 viii qt Aitinin kn lziir>r»r>a ( ’hipaomi

nos motinos sūnūs ir dukterys. 
Į klausimą, kas juos suves ir 
kas juos sujungs į bendrą vie
nalytę šeimą, reikėtų nurodyti 
šie keturi faktoriai: bendra kal
ba, bendri papročiai, bendra 
neišmatuojamai didelė tėvynės 
tragedija, o, svarbiausia, ben
dra tikyba. Bendras tikėjimas

spaustuvę ir t. t. Abi lietuviš' 
kosios parapijos, galima sakyti, 
pastatytos gražiai ant kojų. 
Viena (senesnioji) parapijos 
bažnyčia ir kitos patalpos — 
gražiai atremontuotos, padidin
tos, išgražintos. Tai Šv. Jono 
Krikštytojo parapija. Gi kita, 
dar jauna, pranciškonų vado-

vių ateitininkų kuopos Chicagoj
_________ valdyba 1957 —- 1958 metams

‘ yra ši: pirmininkas Egidijus Va
šioje žemėje darbas yra je-į laitis, vicepirm. Dalia Stakytė, 

ga ir paguoda. sekret. Nijolė Beleškaitė, ižd.

išlieka kartu ...

Pirkite vaistinėse Chi- 
cagoje ir apylinkėse: 
Milwaukee, Wis., Ga- 
ry. Ind. ir Detroit Mi- 
chigan, arba rašykite 
ir atsiųskit Money Or
deri | —

namams reikmenų.

LEGULO, Department IK, 
5618 W. Eddy St., Chinino 84, III.

F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS, sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30
J?

JONAS GRABINSKAS
’^?n

SKOLINK IR TAUPYK
Naujoj erdvioj vietoj!)! Standard Federal Savings

-------- 1 i — m. —n (_□ yf •• • ••• • • a A • < « a A

ir bendra malda lietuviškose vaujama Prisikėlimo parapija

H. Seigan

DUODAME KREDITAN 
BE ATSKIRO 

PRIMOKfiJIMO.

Visi mūsų pardavėjai kalba 
lietuviškai ir jūs būsite tikri, 
kad jūs gausite tai, ką norite.

Mes persikėlėme į naujas erd
vias patalpas, ir pasirūpinome ge
riausiais naujausios mados ir auk
ščiausios kokybės rūbais. Kaip pa
vyzdžiui "W0RUMB0" lengvi ir 
patogūs žieminiai paltai, “Botany 
500" puikiausio fasono kostiumai 
ir kitų firmų rūbai.

Jaunuoliams skyrius yra irgi 
aprūpintas geriausiais paskiausios 
mados rūbais. Atėję kartu sūnus 
ir tėvas čia ras geriausį apsiren
gimą.

UŽDARYTA AJ KETVIRTADIENĮ — PADftKOS DIENOJE

H. SEIGAN
RŪBAI, SKRYBĖLĖS, BATAI IR KITI REIKMENYS VYRAMS 

IR JAI’MTOIAAMS 

NAUJfME VIETOJE
4630 South Ashland Avenue Tel. YArds 7-1272

CHICAGO 9. ILLINOIS
~ -- ~~~ ĮflE==^į=r^fr

-J B

J. G. TELEVISION CO. • 2512 W. 47th Str. • FRcntier 6-1998 
RADIJAI, PATEFONAI, TELEVIZIJOS, III FI

DOVANOMS
Radijai nuo $12.00, Patefonai nuo $15.00,

Televizijos nuo $95.00
Duodame išsimokėtinai. Priimame senus. Taisome.
Lig Kalėdų atdara ir sekm. nuo 11 vai. lig 4 vai.

— pačioj saugiausioj ir stipriausioj Amerikos įstaigoj.

Daugumas Chicagos lietuvių savo pinigus taupo STANDARD FEDERAL 
įstaigoje, nes ilgų metų patyrimas juos įtikino, jog tai yra pati stipriau
sioji ir saugiausioji įstaiga.

Žemiausiais procentais skoliname pinigus namams pirkti, statyti ir 
taisyti.

kai perki namą, visuomet kreipkis į STANDARD FEDERAL — 
sutaupysi pinigų ir išvengsi bereikalingų rūpesčių.

STAftbARD FEDERAL visiems teisingai patarnauja, o karo ir de
presijos laikais taupytojams visados mokėdavo pagal pareikalavimą.

STANDARD FEDERAL turtas viršija 57 milijonus dolerių

Atsargos Fondai STANDARD FEDERAL įstaigos siekia 5 milijonus 
ir ketvirtį. Be to, visos taupytojų sąskaitos yra apdraustos Federal 
Savings and Loan Insurance Corporation.

Pinigai, įdėti prieš 11-tą dieną, neša dividendą už visą mėnesį

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

JUSTTN MACKIEWICH, President 
JUSTIN MACKIEWICH, JR.. Vice-Preaident

DARBO VALANDOS: Kasdien, įskaitant šeštad. nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po 
pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais visai neatidaroma.

Standard Federal Savings

mokame

Kfll!

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
(Archer Avė. at Sacromento)

PHONE: Vlrginia 7-1141

MIDLAND
1 Savings and 

Assoęiation
11NSURE D

F 40 METU
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

BE NOROvt

4038 Archer Avenue t«i. laj-67iv 
AUGUSI SALDUKAS PreildBr

“SUaSS'* KBKMUSZų"
15 TOLI IR ARTI

NAUJI OIDUJ TUO KAI- NAUJAUTZ KNAUSTTKtO (JANKIAI 
•ISŲ KIŠTU PATYRIMAS - PKSUS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, NX Tel WAIIm>ek 5-9209

M0VIMC

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR'
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

Ir Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINOS A LOAN ASSN.
6245 S Western Avė., Chicano 36. III

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
4559 So. Paulina St.. Chieago 9, Ilk, YArds 7-0145

CRANE SdVIRGS A LOAN ASSN 
2555 W 47tb St Chicaao 32, III.

niSTRICT SAVINGS A LOAN ASSN
3420 S Halsted St Chicaao R III

ST. ANTHONY SAVINGS S LOAN ASSN,
1447 S 49thCt Cicero 50 TU M TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Hakted St., Chicaao 8, UI
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DITCNRASTIS DRAUGAS. CHTCAGO, ILLINOIS

Be to stengiamasis kad ko didės peršaržuotas,

Mes keliame inkarą
(Reportažas apie jūrų skautus Detroite)

1956 m. kovo 4 d. Detroite bu- jūrų skautų programa, tikslais 
vo atgaivintas D.L.K. Šarūno jū- ir tvarkymusi. Sudarytas ir tė- 
rų skautų laivas. Jo istorija šie- i vų komitetas, kurio pirmininku 
kia 1925 m. vasario 6 d., kada išrinktas l’etrulionis. Tėvai tu- 
Panevėžyje Sis laivas buvo įsteig rijo keletą susirinkimų ir pasi- 
tas. Jo įsteigėjas buvo j. sktn. i tarimų laivų įsigijimo ir būklo 

remonto bei finansavimo reika
lais. Tėvai visuomet leisdavo pa

tai sveikino sukaktuvinėje sto- i sinaudoti savo patalpomis, ka- 
vykloje, Rako ūkyje). Panevėžio i da reikėdavo daryti sueigas. Da-, . .
“Šarūnas” buvo vienu stipriau- bas “Gaivos” parduotuvė kurios ^„„22.5° 11 m a^incioi 
šių ir veikliausių jūrų skautų vie
netų Lietuvoje visą nepriklauso-

Br. Mi^helevičius (tas pats ku
ris Detroito šarūniečius taip šil-

nis jūrų skautų skaičius galėtų 
lankyti Coast Guard Aux. ruo
šiamus laivininkystės kursus, ša 
rūniečiai žada ir Detroito visuo
menei užsirekomenduoti, kaip 
tvarkingas ir drausmingas vie
netas. Tėvų komitetas, norėda- 

i mas paremti jūrų skautu laivą 
materialiai numato suruošti va
karą “Prie Baltijos jūros”, su
prantama, laukdami visuomenės 
susidomėjimo ir paramos.

Geri norai, gražūs tikslai ir 
didelis bei naudingas darbas lie
tuvybės išlaikvmo bare, tad ir 
reikia palinkėti gero vėjo!

PASISEKĘS VAKARAS

Detroito Lietuviu Crganizaci-

mybės laikotarpį.
Karo audrų išblaškyti šarūnie 

čiai atkūrė Šarūno laivą 1945 m. 
Seligenstadte, Vokietijoje. Jo at 
kūrėju buvo vyr. valt. V. Maci
jauskas.

Emigracija vėl sutrukdė šarū- 
niečiams veikti iki minėtu laiku 
laiku Detroite buvo atkurtas D. 
L. K. Šarūno laivas. Laivo atkū
rėjų tarp,e yra du Seligenstadto 
jūrų 'skautai — valt. A. Atko- 
čaitis ir St. Petrauskas.

Pirmieji žingsniai Detroite

Iki 1956 m. rudens šarūnie- 
čiai nepasižymėjo veiklumu. Tik 
vadovybei persitvarkius pradėta 
intensyviai dirbti. Pradžioje bu 
vo 10 jūrų skautų kandidatų, ku 
rių du nubyrėjo, bet į jų vietą 
buvo susilaukti 8 naujų. Buvo 
pradėtas tylus, bet intensyvus 
darbas. Sueigos buvo šaukiamos 
kas dvi savaitės. Stengtasi su
dominti jaunuolius. Pradėta III 
patyrimo laipsnio programa. Lai 
vo vadovybė pasirinko šūkį “Pir 
miau duokime o vėliau reikalau
kime!” Gi kandidatams jau pir- 
moie sueigoje buvo pasakyta: 
“Pirmiausia esame skautai. . . 
Juru skautu laivui yra tik vie
nas pasirinkimas — laivas dTaus 
mingas ir veiklus, arba jo visai 
nėra”. Nežiūrint susidariusiųjų 
sunkumų, pvz. patalpų stokos ir

savininkais yra Petrulionis ir Pa 1 suruo“tfl vakara relkia ’aikv,i 
talauskas, užleido pusę rūsio.! ?aa,sekuslu- uV'Ma' dėl to. kad 
kuriame jūros skautai savo jė-! ‘«!k,m°.’,' publlIIa- nora ir wro- 
gomis ir tėvų padedami, atlikę i kal Pavėlavusi, šiaip taip u’nildė 
remonto darbus įsirengė jauku ]il' W,M- nors
jūry skautų būklų. , n«?"a” kad «>'

Į pę ir dauginu Antra. Detroito 
Veikla ir ateities planai I Dramos Mė’ėių Sambūrio suvai-

Kaip jau minėta, šarūniečiai 
stovyklavo tris savaites Rako ū- 
kyje ir 7 dienas ALRKF ūkyje. 
Čia jie labai gražiai talkininka
vo jaunimo stovyklos vadovybei, 
kasdien paskirdami po porą va
landų įvairiems darbams. Vaka
rais ruošdavo laužus, kurių vie
name atsilankė ir jaunimo sto
vyklos vadovybė. Šarūniečiai, 
stovyklaudami Rako ūkyje, šau
niai pasirodė sporto srityje.

Šarūniečių darbą ir pastan
gas vertindama, BSA 5 distrik- 
to vadovybė jiems išrūpino plie-

nors vaidmenį į PKIEsKALftDINE
RINKLIAVA

Ateinantį sekmadienį, gruo
džio 8 d., prie Šv. Antano ir Die
vo Apvaizdos parapijų bažnyčių 
skautės su aukų dėžutėmis rinks

atliko neblogai. Kiek sunkiau 
įsijausti į savo rolę sekėsi V.
Joriui. vaidinusiam muzikos kri
tiką. Ypatingai tas buvo paste
bima pirmame veiksme. Tačiau
kituose veiksmuose jam sekėsi 1 on?ULCOTi^ * T"0„ . . .... ? , . aukas. Už surinktus pinigus busgeriau ir publikos buvo pilnai
suprastas. pasiųstas siuntinys tremtinių 

šeimai į Sibirą.
Mieli detroitieČiai, Kalėdų 

švenčių proga jūsų auka pradžių 
gins šeima, kuri neturi jokių gi
minių užjūriuose ir nėra gavusi 
nė vieno siuntinio. Skautė

METINIS KULTŪROS KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Gruodžio 8 d. (sekmadienį) 4 
vai. p. p. Tarptautinio Instituto 
rūmuose. 11 Kirby Avė. šaukia' 

dienį. gruodžio 7 d. , 7 vai. vak. Į mas metinis Detroito Lietuvių 
Šv. Antano parapijos bažnyčioje į Kultūros Klubo narių susirinki- 
ruošia šv. valandą kurią pra-1 mas. Programoje — valdybos
ves kun. dr. Jonas Gutauskas___________________________
iš Toronto. J šią valandą kvie- Į
č'arna atsilaikyti ir visuomenė.

MENO PARODA

Daikninkas Juozas Pautienius

Pabaigus vaidini’- ? DLOC pir 
mininkas dr. Kazys Karvelis, ly
dimas dvieju tautiniais rūbais 
apsirengusiu mergaičių tarė pa
dėkos žodj rcžisorei Z. Arlauskai 
tei - Mikšienei ir vaidintojams 
ir apdovanojo juos gėlėmis.

ŠVENTOJI VALĄNDA

Detroito ateitininkai sendrau
giai ir studentą’ ateinantį šešta-

dinta komedija Mokyklos drau p0 Naujų Metu žada suruošti 
gai yra puiki ir duoda progą | Detroito savo kūrinių parodą.
kiekvienam aktoriui pilnai pasi 
reikšti. Maloniam publikos nu
stebimui, šį kartą pora vadina
mų antraeilių aktorių sukūrė pa 
sigėrėtinus charakterius tuo pri 
lygdami seniesiems scenos dar
buotojam. Eilinio žiūrovo žvilgs
niu vertinant ir turint prieš akis 
laiką ir sąlygas, kuriose šis sce
nos sambūris dirbo, pastatymą 
reikia laikyti pasisekusiu. V. Že 
bertavičius dr. Bruno rolėje bu
vo visai įtikinantis, scenoje jau
tėsi laisvai, su savo role buvo

ninį 28 pėdų ilgio ir 9 p'ėdų plo- susigyvenęs ir ją atliko gerai, 
čio laivą, kuris yra padėtas Star D. Mikaitė naivios ir kaprizin-

gio, padėtas ir remontuojamas 
pas Leonavičius garaže.

Š. m. gegužės mėn įsteigta 
mergaičių jūrų skaučių valtis, į 
kurią įstojo 8 mergaitės. Joms 
vadovauja Dalia Memėnaitė. Tė 
vams prašant, numatoma suor
ganizuoti jaunųjų skautų “Beb
rų” valtį.

Laivo vadovybė yra pasiryžu
si paruošti daugiau vadų iš jau- 

skautų išsisklaidymo po visą Dėt nesniųjų jūrų skautų tarpo. Tam 
roitą, sueigos visą laiką buvo la
bai stropiai lankomos. Čia rink
davosi jaunuoliai nuo 14 iki 20

Tool & Die Co. kieme. Be to 
gautas dovanai iš vienos Ameri- j labai pavykusį charakterį, jį iš- 
kos lietuvės laivelis, 16 pėdų ii- laikydama tinkamame lygyje.

Vieta ir laikas bus paskelbti vė
liau.

Praėjusį savaitgalį dail. J. Pau 
tienius lankėsi Detroite. Iš atsi
vežtu 10 paveikslų 5 tuojau nu
pirko detroitieČiai.

TAIP PAT PARODA
Vytautas Maželis, meniškų fo

tografijų meisteris 'netolimoje 
ateityje ketina suruošti savo fo
tografijų parodą. Jis praėjusią 
savaitę atvyko į Detroitą ir ta 
proga visoje eilėje šeimų gavo 
užsakymus portretams paga
minti. Lankydamasis Detroite,

gos poniutės Elžės rolėje sukūrė i buvo apsistojęs pas dr. Kaupą.
St. G-kas

pranešimas ir naujos valdybos 
rinkimai.

Po susirinkimo įvyks kalėdi
nės vaišės, į kurias klubas kvie
čia visus savo narius ir bendra
darbius. J. S.

Viską mate
— Klausyk, tėvai, — kalbė

jo gydytojas senam ir prisieku
siam girtuokliui, — tai visai 
rimtas reikalas. Tamsta turi 
atsisakyti nuo degtinės arba ki
taip neteksi regėjimo.

oooooooooooooooooooooooooo
NELAUKITE PASKUTINIO 

MOMENTO!
Jau dabar Įsigykite šventSme:
• Moderniškų televizijų
• H i l*’l fonografą
• Nuostabius importuotus radijus
• Stebuklingus transistorlnius 

radijukus
• Patogius radijo-laikrodžius
• Gražius elektr. laikrodžius
• Naujausių patefonų plokštelių. 
Taip pat čia rasite didelj pasirin

kimų, elektr. namų upyvokos reikm.. 
k. a. virdulių, prosų, tosterių, plau
kų džiovintuvų, dulkiasiurblių ir kt.
— VISKAS OAItANTUOJAMA — 

Pirkite visados Šioje moderniškoje
parduotuvėje.

lči-oaina
TCLC Vision— Kągi, ponas daktare, — ...------------------------- -

valandėlę pasvarstęs ,tarė pači- SGCVlCO^
jentas, — aš esu jau senas, ir «av. |nž- A- semenasJ ’ J ’ . 8321 S. Halsted — Cl.itrside 4-5««5
aš pagalvojau, kad aš gyveni- Atdara kasdien 9—6, pirmadieniais

ir ketvirtadieniais 9—9me mačiau jau beveik viską. , <>o<k>o<>o<>u<><w><><><><x><>o<>c><><h>o-o

nauja! atidarytas

PARAPACK INSTITUTAS
išbandyta priemonė prieš arthrltiH 

ir reumatizmo skausmus.
Skambinti — l’ltospeet 8-475K 

OUGA SAKALAUSKAS i cįSS.

SIUNTIMUI | LIETUVA AR KITAS ŠAUS
visų rūšių VILNONES MEDŽIAGOS importuotos iš Anglijos 

Didžiausias pasirinkimas vyrams ir moterims 
net ir vietiniam vartojimui.

Didelių išmierų skaros moterims.

WAYNE DRY GOODS HOUSE
WHOLESALE & RETAIL. Savininkas: HENRY TOBET

7146 Miehigan Avė., Detroit 10, Mich.
•Telefonai: parduotuvės VI 3-4130 — residencijos UI 2-0119

AR VERTA — $2.00 J METUS? 
Užlaikysite gražius plaukus plau

dami galvff. mišiniu
NAUJA GADYNE

Pasekmingai vartojamu per 40 metų. 
Siųskite $2 už 8 oz. bonką.

KRANK BITAUTAS 
527 E. EXposltk>n, Denver, Colo.

VIKTORO K O ž I C O 8 
tletnvišlc. gazolino atotia Ir auta 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo. dažymo darbai Ir keičiamo- 

dalys
CALL<ME<<MOTORS C0.

6759 8 WE8TERN AVĖ. PE 8-953S

f

Tai gabi ir talentinga, nors ir 
gana jauna scenos darbuotoja. 
M. Sąjauskas dailininko Henri
ko rolėje mokėjo sukurti vieną 
įdomiausių ir charakteringiausių 
tipų. Yra padaręs didelę pažan
gą scenoje. Tas pats tiktų pa
sakyti ir apie N. Sirtautaitę. ku
ri Inos rolėje buvo visai įtiki-i 
nanti ir originali. B. Rackaitė 
Doros rolėje ir I. Laurinavičienė ‘ 
Emilijos rolėse buvo geros ir i 

tikslui žiemos metu numatoma j jas atliko be priekaištų. S. Ilja- 
suruošti trumpalaikius kursus, sevičius sargo rolėje buvo kiek

Atdara kasdien ir sekm. 9 v. ryto iki 11 v. vak.

PARDAVIMUI ‘.T

Jei reikia paskolos
pirkimui namo 

ateik į

Mutual Federal Savinas-
gausi greitą patarnavimą

2202 W. CERMAK ROAD,

CHICAGO 8, ILL.
VIrginia 7-7747

JOHN J. KAZANATJŠKAS, 
President

PEOPLES HARDWARE & PAINT CO.

metų amžiaus, įvairaus išsimoks 
linimo, išauklėjimo ir elgesio — 
pats judriausias ir gyviausias 
elementas, su kuriuo turėta var
go ir nesusipratimų, tačiau dė
ka kantrybės, takto ir pedagogi
nės nuovokos, pasisekė juos ap
valdyti, sudominti jūrininkyste 
ir žiemos metu duoti jaunuo
liams teoretinių žinių. Šalia šeš 
tadieninės mokyklos, ši skautiš
koji mokykla vaidina didelį vaid 
menį jaunimo auklėjime, naudin 
gai užpildydama jaunuolio lais
valaikį ir atitraukdama nuo did
miesčio blogio. Būta priekaištų 
vadovybei (tik ne iš tėvų pusės) 
dėl priimtųjų kandidatų praei
ties, tačiau argi vadovybė netei
singai daro, norėdama atitrauk
ti jaunuolį nuo blogio ir perauk
lėti jį skautiškoje mokykloje? 

Apmokymas
Jaunuolis, išbuvęs iki dviejų 

mėnesių bandomąjį laikotarpį jū 
rų skautų eilėse ir pareiškęs no
rą pasilikti, priimamas jūrų sk. 
kandidatu. Tada pradėda eiti 
III patyrimo laipsnio programą 
teorijoje ir praktikoje. Detroito 
šarūniečiai kandidatai labai do
mėjosi sueigomis ir jas punktu
aliai lankė. Iš karto sueigos bu
vo kas savaitę, paskiau, vengiant 
perdidelio išvarginimo, pradėta 
rinktis kas dvi savaitės. Darbas 
su jaunuoliais davė gerų vaisių. 
Jie pasidarė punktualūs, tvar
kingi ir darbštūs ir ypatingai 
domėiosi jūrininkyste. įgijo pa
sitikėjimą savo vadovybe. Šio 
darbo vaisiai aiškiai pasirodė 3 
savaičių stovyklavimo metu, ka
da skautams teko savarankiškai 
tvarkytis. Be to buvo susilaukta 
ir iš jurų skautų tėvų susidomė
jimo šia veikla, gauta jų para
ma ir pritarimas laivo vadovy
bei. z

Tėvų susirinkimas
Jūrų skautų tėvai turėjo sa

vo atąkirą steigiamąjį susirinki- 
mą, Jame buvo supažindinti su

DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIIONALAI

Jeigu norite pirkti arčia parduoti 
namus, sklypus Siergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip
ėtės ? .
VLADA BARAUSKĄ

ELSEA REALTY AND
INVESTMENT CO.
6217 W. Fort St. 

atstovą
Telefonai: Įstaigos VI 3-6000, 

Residencijos — TA 6-4360
ši imonė yra pati stambiausia Mi- 
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar
nauja savo klijentams.

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

X-RAt
393 West Grand Boulevard

cor. Shady Lane Detroit 16. Michigai
Namų telef. VI 1-7970 

Pirm. antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai 
Treč. ir įeit. 12-3 vai.

Telef. TA 6-0686

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue

Detroit 27, Miehigan 
Tei. WE. 4-6186 

GFNKRAL CONTRACTTOR 
Atlieka įvairina statybos, patalay 

mo ir pertaisymo darbus — staliniu 
kystSs cemento, mūrijimo, elektros 
plumblngo, dažymo ir dekoravimo 
Atskirų kambarių bei butų įrengimą* 
oiHtnirfiMF ir skiepuose.

DANTŲ GYDYTOJA
BRONE GRUZDIENE, D.D.S.

5837 W. Vernor Hwy,
(1% bl. | vak. nuo Holv Redeemer)

Detroit 9, Mich.
VAL.: 10-1 ir 4-8, šeštad. 10-2 

popiet. Trečlad. uždaryta.
Tel kabin.: VTnewood 2-0229 

namu: LUzon 4-8961

Perkant ar parduodant namus 
ir apdraudžiant turtą 

Jums patarnaus
VLADAS S E L E N I S

narys United Northwestern 
Realty Association 
šaukite telefonais

ofiso: WE 3-7000; res.: WE 4-6621 
arba atsilankykite į 

GUSTAFSON REALTY CO. 
i 13000 Schoolcraft kamp. Sorrento

OTONAS VAITAS, M.D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5605 Miehigan Avė. 
(kampas Junction)

Vai.: Pirm., treč. Ii penkt. 10—12, 
2—5, 6—8. Antradien. 10—12, 2—5. 
šeštad. 1—5.
Tel. TA 6-2936, Namų tel. VI 3-0875

Klausykite
LITHUANIAN MELODIES

Ann Arbor — WPAG — 1050 Mi>. 
tJyclea

Sekmadieniais 1:00 — 1:30 p. p

Vedėjas — RALPH VALATKA
15756 Leaure — Detroit 27 

MleMir*”

AGAR BACON
Lašiniukai, sv.

u. s. CHOICE
SIRLOIN STEIKAS, sv. 79c

U. S. CHOICE
PORTERHOUSE 
STEIKAS..............sv. 89c

Liet. krautuvė. Sav. broliai Gregoravičlai 
Dažai, Alyva, Stiklas, Įrankiai, peiliai 

namų reikmenys, vandentiekio įrengimai- 
ir elektriniai reikmenys.

1901 West 47th St. TeL LA 3-4139

LIETUVIAI!
Kalėdoms artėjant nepamirškite atsi
lankyti į Lietuvio brangenybių krau
tuvę.

Kurioje galite gauti didelę nuolai
dą ir pasirinkimą. Laikrodžiai, Žiedai,
Deimontai, ir dovanos įvairioms pro
goms.

Visiems lietuviams duodam ant iš- 
simokėjimo.

Pirkite šiandien, mokėkite po Ka
lėdų. Nauji laikrodžiai garantuojami 
penkiems metams. Be to seni yra pa
taisomi, išvalymas tik $4.00.

VITO JEWELER
5696 W. Fort SI., Detroit 9, Mieli. Tel. V. I. 3-2236

Savininkai. ELENA IR VYTAUTAS ZIJBRICKAl

THOS J. WEBB KAVA..................................s«. 79c
MEAD0W GOLD SVIESTAS ........................ sv. 67c
ŠVIEŽI KIAUŠINIAI :.................................... tuz. 49c

STEIN TEKTILE BENDROVĖ YRA
pirmoji, kuri parūpino vilnonių ir šilko medžiagų siuntimui 
artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą už žemas kalnas.

Už kvortą
Miracle Whip

49c

U. S. NO. 1
RED POTATOES 

Bulves ... 10 sv. 49c
5 svarai DOMINO 
Pure Cane Cukrus 4-5

Prisipirkite dabar ateinančiom šventėm!
WALKER’S TEN HIGH

BOURBON ............................. Fifth $3-39
KOMA WINES
Port—Sherry—Muscatel .... Fifth 79c 

YUSAY PILSEN BEER. 6 cans 85c
3 qts. plūs užstatas

E 
r

LI0U0R5

Homan Food & Liquor Mari
3357 W. 63rd St. Tel. PR 8-4335
SELF SERVICE • MĖSA • GROSERIAI • LIKERIAI

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ I

C R A N E SAVINOS
2555 WEST 47th STREET LAfayette S-10M

B. R. PletldevriM, prea.; E. R. P1etUewte*, aekr. Ir advokatas
Mokame ankMufi dividendu*. KetAiame čekius. Parduodame kr perkame 

ralstybAs bonua. Taupytajame pataraa.lmal Bemokamai.
PrsdAkite taupyti atidarydami oankaits itandten. Apdrausta Iki 810,000f
Darbo valandos: pirmad. Ir ketvtrtad. nuo 9 tkl 8 vai. vakaro 
antr. ir Denk. 9 tkl 6; troft. uždaryta, o Beit. nuo 0 Iki vidurdienio

Gauta nauja siunta vilnonių angliškų medžiagų. Didžiausias 
pasirinkimas siuntimui j užsienį, taipgi ir savam vartojimui.
Geriausios ANGLIŠKOS ir "Worstead” MEDŽIAGOS 

KOSTIUMAMS, PALTAMS, kurių kainos paprastai 
yra $9.80, dabar už jardą tik .......................................$4.50

Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas, 
crepe šilkas, plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiąua taffe- 
ta” paprastai $1.98, dabar tik ...........................................98c

60 colių vilnonės medžiagos ir “flannel” vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai .......... ........................ $1.89

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
$2.98, tiktai ..........  ............... ................................................. $1.89

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Oloth užuolaidoms tik .$1.09 
Atvykite į STEIN TEKTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek

vienų pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos
kaip dovaną.
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą inpilams medžiagų 
ir nuotaikoms “laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung ir 
t. t. Taip pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigiai 
kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

Prašome aiškiai |sidėm?t.l adr<-aą — 13041 NO. UNION —, nea Kteln 
Tentile yra tik šioje vietoje Ir Jokių skyrių neturi.

I Mokan į rytu* niio Halatod St.. 11Ą bloko J pietus nuo 
Roosevelt R<l. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
TeL MOnrne 6-8152. FREE PARKING, kitoje pusėje gatvės.

Rcmkite tuos, kurio skelbimus matot Drauge".
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MŪSŲ KOLONIJOSE CLASSIFIED AND HELP WANTED AD VERTISEMENTS
Hartford, Cenn.

“I’ažadėtji žemė”

Lapkričio 16 d. parapijos mo
kyklos salėje buvo vaidinama 
garsaus anglų rašytojo W. Som- 
merset Maugham veikalo “Pa
žadėtoji žemė” premjera. Veika 
las yra 4 veiksmų; pirmasis veik 
smas prasideda Anglijoje, trys 
kiti veiksmai vaizduoja anglų ir 
kanadiečių gyvenimą, tikriau sa 
kant — anglų emigrantų į Ka
nadą. Šioje dramoje visi pergy
venimai, nuotykiai, žodžiu — 
viskas priminė nevienam lietu
viui naujakuriui gyvenimą Ame
rikoje. ,

Ši drama pateikia labai dra
matiškus pergyvenimus, bet jo
je yra ir pakankamai humoro, 
todėl žiūrovai ašarodami juo
kiasi. Veikalas yra įdomus ir 
pagarsėjęs. Šios dramos prem
jera, seniai laukta ir suvaidinta 
Hartforde, paliko neužmiršta
mus įspūdžius visiems vaidybos 
meno mėgėjams. Tai nuopelnas 
Hartfordo dramos ratelio narių 
ir jų mokytojo rež. Ipolito Tvir- 
buto. Lyipai nuopelnas tenka 
mūsų jaunai energingai Dvario
nų šeimos dukrai Eleonorai Mi- 
niukienei, kuri tiek daug vargo, 
ir darbo įdėjo ne tik organizuo
dama liet. dramos ratelį, bet ir 
paruošdama sąlygas šios dra
mos įseenizavimui.

Premjera sutraukė daugiau 
500 žiūrovų ir davė daugiau 
1,000 dolerių pajamų. Aktoriai 
ir režisorius susilaukė ligšiol mū 
sų kolinjoje nepatirtų ovacijų. 
Po pusmečio sunkaus darbo ak
toriai, tarsi profesionalai, žavė- 
te žavėjo savo vaidyba. Tai Ip. 
Tvirbuto ir jo mokinių nuopel
nas.

Gaila, kad vaitintojai šią dra
mą tegalės suvaidinti, kiek esu 
patyręs, tik Bostone, Waterbu- 
ryje,' Worcesteryje, o gal ir 
Brooklyne. Vaidino Marija Pleč 
kaitytė* — Nora Marsh, Petras 
Simonauskas — Eduard Marsh, 
Elena Mineikienė -— Gertrude 
Marsh, Vladas Plečkaitis, — 
Frank Taylor Vytautas Radi
kas — Reginald Homby, Stasys 
Mineika — Benjamin Tretter, 
Kęstutis Simonauskas — Sidney 
Sharp., Bronė Jucėnienė — Ben 
ra Sharp, mūsų jaunas gabus 
muzikas Jurgis Petkaitis — Ja
mes Wickham, Izabelė Simonaus į 
kienė — Dorothy Wickham , Į 
Jadvyga Navasaitienė — Agnės 
Pnngle. Arimantas Giedrai
tis — Clement Wynne ir Pranas 
Dapkus — Kate.

Vaidyba buvo gera, šviesos ir 
dekoracijos buvo tobulos. Tai 
Navasaičio, Maslausko, Liaukos 
ir inž. Miniuko darbas, kuris pa
tenkino režisoriaus Ip. Tvirbuto 
reikalavimus tiek, kiek sąlygos 
leido.

Marija Plečkaitytė gerai at
liko savo uždavinį. Jurgis Pet
kaitis ir Izabelė Simonauskienė. 
mokėjo pavaizduoti visa tai, ko 
autorius norėjo ir režisorius rei-; 
kalavo. j

Vyt. Radikas gali vaidinti ne 
tik komiko rolę, bet manau, jog 
nesukluptų ir sunkioje dramoje. 
Mineika ir Mineikienė savo už
davinius atliko įspūdingai.

Ne tik mūsų senimas, bet ir 
jaunimas, amerikietiškos kultū
ros žmonės, pamatę ‘‘Pažadėtąją 
žemę” išsinešė geriausius įspū
džius. Tenka pasveikinti Hart
fordo lietuvių dramos ratelį T 
linkėti jo nariams sėkmės sce
nos darbe ir tolimesnėje ateity
je. VMK

vinimo laidas, si kovingumo dva 
šia rado didelį atgarsį ir gyvo
je tautos kartoje — mūsų jau
nime.

Viena lietuviškojo jaunimo 
grupių, susitelkusi Lietuvių 
Skautų Sąjungoje, garbingai tę
sia mūsų tautos išlaisvinimo ko
vą per pasaulinę skautų orga
nizaciją. Nėra dar buvę nė vie
no šios organizacijos pasaulinio 
sąskrydžio, kuriame lietuviai 
skautai nebūtų buvę tinkamai 
atstovavę ir kėlę okupacinius 
žiaurumus.

Norėdama arčiau supažindinti 
Chicagos visuomenę su Lietuvių 
Navasaičio, Maslausko, Liaukos 
ir pasiektais rezultatais, Chica
gos skautams remti draugija š. 
m. gruodžio 7 d, 7 7val. vak. 
Tėvų Jėzuitų patalpose, 5620 So. 
Claremont Avė., ruošia prane
šimą, kurį pateiks P. Banionis, 
Šimą, kurį pateiks P. Banionis. 
Praneešimas bus pailiustruotas 
filmais iš tarptautinės jambo- 
rės.

Rengėjai maloniai kviečia vi
sus, kuriems rūpi tautos laisvi
nimo reikalai, atsilankyti. Už 
įėjimą nemokama. Aukos neren 
karnos.

Chicagos skaut. remti dr-ja

Keista
— Tu šiandien užsidėjęs tik

rai įdomią porą kojinių, Jonai: 
viena žalia, kita raudona.

— Taip, bet keisčiausia yra 
tai, kad aš namie turiu dar vie
ną lygiai tokią pačią porą.

REAI, ESTATE

30 AKIU MIŠKO PUIK iziito
Gražus 7 karuli. (5 mu gamųjų) 

mūro namuH. ltūsys. Dvigubas mūro 
garažus. Prie l’S 6 kelio, apie 140 
mylių j Kytus nuo Čikagos. $17,000. 
A. Rėklaitis.

$IO<» PAJAM V J DIENĄ
Arti Ashland ir 47-os 18 metų niūr. 

namas. Didelė Ir graži taverna. Mo
derniškas 5 k. butas, ltūsyj šulė po_ 
būviams. Salia namo 25 pėdų skly
pas. kuris vasaros metu naudojamas 
bizniui. $28.000. A. Katilius.

$720 MftN. PAJAMV
Didelis mūr. 3 unkštų 11 apart- 

mentų namas, parduodumus už 
$43.000. Per 5 metus namas pats sa
ve apmokės. Gerai pagalvok Ir pa
daryk Išmintingu sprendimu: užtik
rink sau ateitį — nepraleisk Šito na
mo! A. Sirutis.

P. LEONAS
PflAt RRTATr 

2735 West 71st Street 
Visi telefonai: WAlbrook 5-0013

0 kamb., 3 mleg., garažas. $13,700 
0 kamb. mūr., 3 mleg. gar. $15.500 
5 kamb., mūrinis naujas. $10,500. 
2 po 4 kamb., mūr., did. sk. $23,000. 
Turime ir dangiau namu pasirinkimui
S.A. AGLINSKAS Real Esfate

KKAL ESTATE

2430 w o» st. HE. 4-8202

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 
ĮVAIRIOMS PROGOMS

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

Užsakymus su pinigais siuskite:

“D R A U G A S”
4545 West 68rd Street, 

Chicacd 29. III. 
Platintojams duodama nuolaida

AlAliyi'E'l’l’E PAltKE, 2 mūriniai 
iiainąi po 2 augštu l-as namas 2 Im
tai po 6 kaluli, ir 2-as namas 2 Im
tai po 5 kamb. Prie abiejų namų 
2 autom, garažai. Namai gerame 
stovyje. Reikalinga pamatyti, kad 
galėtumėt Įvertinti.

Mnrųuettc 1‘nrkv 5 kamb. mūrinis 
bungalow. Centralinis Šildymas ap
kūrenamas alyva. Virtuvė išklota 
plytelėmis (Tile kltehen). 2 autom, 
garažas. Pilna kaina tik $16,500. 
Įmokėti reikia nedaug.

Mūrinis 4 kambarių — e\|>a m laide. 
6 metų senumo. Virtuvė ir vonia iš
klotos koklinėmis plytelėmis. 2 au
tomobilių garažas su jvaižavimu iš 
šono. Namas atrodo visai kaip nau
jas. Įnešti tik' $4,000.

lt kamb. namas, i y, vonios. Pasta
tytas ant didelio sklypo. Automatinis 
karštu vandeniu apšildymas. Arti ge
ro susisiekimo. Įnešti tik $3,000.

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

Joj norite parduoti savo narni), mes 
jums mielai patarnausime: turime 
klijentų, norinčių pirkti. Prašome 
kreiptis j mūsų raštinę —

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.
Tolei. Lllillou 5-SSOO

$16.900 PILNA KAINA. 10 m. 
1 senumo Georgian namas. 5 kamb. 
Apylinkėje 33rd ir Austin Blvd.

į Garažas. įmokėti $4,000.
SVOBODA, 6013 Cermak Rd. 

BIshop 2-2162i------ —--- ----------------------- ---- -—
Kampinis mūr. narnas ir krautuvė. 

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

Med. 2 a. 3 būt., šild. rad., alyva. 
Pajamų $210 įnėn.
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. šild., sklyp. 
31 pėdų. garažas. $28,000.

M. ŠIMKUS
REAL E R T A T F

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. Cllffslde 4-7450; Res. 

YArds 7-2040

REAL ESTATE

mūr. 3 bt. kraut. c. š. gar. — 23,400 
mūr. 3 bt. išdek, c, š. gar. — 24,500 
meti. 2 bt. c. š. gar. g. stovy — 15,1100 
mūr. 0 kb. naujas, Iki, lot. — pigiai, 
kra pigių Ir |>eliiiiigų namų sąrašus

A. BUDRECKAS, Realty
4081 Archer Avė.. LA 3-3884

MAKUIJETTE PARKE:
Mūr. bung. 6 kamb. arti parko, 

centr. guzu šildytu, .reikia parduoti 
šių savaitę.

BRIGHTON PARKE:
Mūr. 2 po 4, centr. šildymas, arti 

susisiekimo. Nebrangus.
GAGE PARKE:

Mūr. 5 butai, po 4 kamb. centr. 
šildymas, gražiai atrodo iš lauko, 
modern. įrengti butai. Geros paja
mos.

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

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

REAL ESTATE M1MCELLANEOIJH

(tr
SHARKO’S RESTAURANT

6301 West 63rd Street
Turime virtinių ir “parogie” kiekvieną 

šeštadienį ir sekmadieni.
Varškės ir jautienos virtiniai šeštadienį.

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

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

l<\- j-

Chicagoje
Jaunimas kovoje dėl Lietuvos 

laisvės
Tautos atsparumas priklauso 

nuo jos gyvosios kartos ištver
mės ir pastangų; tautos išlais
vinimas — nuo sutartinio veiki
mo, aukų ir tvirto tikėjimo į jos 
prisikėlimą.

Mūsų broliai už geležinės už
dangos didvyriškai veda vaido- 
tietišiką kovą su nuožmiuoju o- 
kuipantu ir sudėjo svarias ir gan 
šias aukas ant tautos išlaisvini
mo aukuro.

Jų iškeinftėtos kančios ir pra
lietas kraujas yra tikras išlais-

Prieš pirkdami ar parduodami na
mus, biznius, sklypus ar ūkius 

atlankykite mus.

You choose 
the channel...

DEFT*

vienų stot) ant ahaollių'lni 
tiksinti* paveikslo. T'žtad, 
keiėinnt stotip nebereikia re
guliuoti nrbu bereikalo čiu
pinėti mygtukus. Pataikysit i 
nosį nulomat iškai—nuolalal!

PAT„M
REACH 21”*
Funkcionaliai moder
nui ir tikro raudon
medžio ii ridi šviesaus 
ąžuolo •‘slenderset” 
spintoj. Dvigubi gar- 
siakalldai hi-fl garsui. 
85.00 į savaitę 
lž. maliogariy

• Ištrlžinls malas

Frank s Telcvision & Radio, Ine.
SALES AND SERVICE

3240 So. Halsted St. Tel. CAIumet 5-7252
Atdara pirm. Ir ketvir. 9 v. ryto iki 10 v. vak.: antr., 
los-., penki ir šeši. 9-6; rekiruidienlais 10 iki 5 vai

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
ištaigoje perkant ar parduodant, Jū
sų laukia greitas Ir teisingas patar 
navimas

NORVILĄ
KEAI. ESTATE SALES 

2000 W. 50th St. Tel. PRospect 9-5454
nBiitnDni|.n)iiiF imiiwiiinniiii»im4WW4«wmHnuii»imuttA^-—— uuktp -ė-mimi'i!ni>i:iau

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą, 

j Naudokitės mano teisingu patarna- 
1 vimu.

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpubUc 7-9400

KAS JIEŠKO GERŲ NAMŲ
ar nori greit parduoti prašome 
pranešti telefonu arba atvykti pas 
K. Volodkevičių

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

I’K 8-6040 arba RE 7-8534

OOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOO 

MAItųvmK PARKE
2-jų uugštų mūr. 2 po 5 k. Alyvos 

karšto vund. šiluma. 2 mašinų mūr. 
garažas. Kilimui. Arti mokyklos ir 
baž. $28,400.

2-jų uugštų mūr. 3_Jų butu — 
ii. 6 ir 3 k. Alyvos šiluma. Modern. 
įrengimai. Naujas guražus. $30,900.

i’rie Mar<iuettu Parko 5 kamburių 
mūr. hungalow (galimybė padaryti 
3 miegamus). Plieno balkiui. Apsau
ga nuo potvynių. Geras pirkinys — 
paskubėkite. $16.900.

GAGE PARKE
Gražuti 5 kamb. mūr. bungalow su 

3 kamb. butu rūsy. Nauja šilumos 
sistema, gazu. Apsauga nuo potvy
nių. Garažas su "overhead doors”. 
$20,900.

KITUR: >1 imtų mūr. 1—5 k. ir 
3—4 k. Metinės pajamos $2.160. Pil
na kaina $18,000.

PASITEIRAUKITE mūšy namų 
sąraše ir įsitikinsite gerais pirkiniais

„VARPAS
Iveal FzState — Insurance — Rentals 

Notary Publio 
5916 So. Westem Avė. 

PRosp. 8-2234

l>OCXX)C)0(>0{K><>000{)OC><K><XXX><X>

$8,900 PILNA KAINA, Mūrinis 
namas. 4 ir 3 kamb. Pajamų $40 
į mėn. 2 autom, garažas. Apylin
kėje 28th ir Sawyer Avė. Įmokė
ti $2,000. SVOBODA, 3739 West 
26th St. LAwndale 1-7038.

ŠILDYMAS
A. Stanėiauskus UuBtoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
Ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditionere) it atlieku 
visus skardos darbus
1546 S. 49th Court, Cicero
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vaL 

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

OLympic 2-6752

UlBT APDRAUDON AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudoa Automobl 

llų ftnansa vlnias Notarlataa Vaisty
bėe patvirtlnos kainos

Prieš darydami apdraudas kitur
pasiteiraukite pas ame

JONAS KIRVAITIS
WAlbrook 5-5S71

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
”<08 S. Ashland Avė.. Chicago S«. UI

IŠNUOMTUOJAMA — POR RENI

NAMŲ SAVININKAI'
Tn-pininkaujame butų išnnomavi 

mui. Patarnavimas veitni Turimi 
laukiančiųjų sąrašą

VARPAS Real Kstato 
5010 So. West<'rn. PBogpeet 8-2234

ĮSIGYKITE DABAR

D ft M E S 1 O 1

BUILDINO & REMODELING

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC
2405 W. 51 St. WAJbrook 5-5030 
PRospect 8-3579 (vak. ir sekm.)

PAJiESKOJIMAI
Jieškomas JONAS GIRAITIS, 

s. Vinoo, iš Pančekių kaimo, Pilviš 
kių valse. Jieško jo sesuo Elena 
Starkienė iš Lietuvos. Atsiliepti 
Valentinas Kudirka, 39 Babv 
Point, Rd., Toronto, Ont., Canada.

Jeiškomas pusbrolis VACLOVAS 
RIMANTAS, kilęs iš Kurtuvėnų 
parap.. Šiaulių vals., Saugėnų kai
mo, į Kanadą atvyko 1912 m. Jis 
turėjo 2 seseris ir 3 brolius: Liud
viką, Joną ir Jurgį. Jieško jo pus
seserė Antanina Kimantaitė. Pra
šo atsiliepti arba apie jį pranešti 
šiuo adresu: Antonia Aleksas, R. 
R. 3, Cadillac, Michigan. USA.

ŠIAIS METAIS “DRAUGAS”
TURI TRIJŲ SKIRTINGŲ 

RŪŠIŲ KALĖDINĖS KORTELES

Rinkinys nr. I

DRAUGO LIETUVIŠKOS,
SVEIKINIMO KORTELĖS 

KALĖDOMS
K i' k vienu is imtais DRAUGAS pū

tuosią gražius rinkinius kalėdinių 
sveikinimo kortelių sii lietuviškais 
užrašais. Taip ir šiais metais DRAU
GAS siūlo rinkini nr. i su 16 kor
telių už. vieni), dolerį.

Šis pirmas rinkinys yra labai gra- 
ž.iai atspausdintas, gražiai spalvotas, 
su atatinkamais lietuviškais sveiki
nimais.

Jieškomi JUOZAS IR STASYS 
GATAVECKAŲ kilę iš Kybartų v., 
Bijotų kaimo, tėvų vardai Motie
jus ir Marijona. Jieško dėdė — Jo
nas Visockis, 913 Hollins St., Bal- 
timore 23, Maryland.

Jielškoma REGINA NORVAI 
NYTft VILIMIENE d. Stasio g. Chi 
eagoje ar New Yorke. Jieško jos 
geriausia buvusi mokslo draugė, 
gyvenanti Kaune Juze Tučienė, 

į Prašome atsilipti šiuo adresu: T. 
i Miller. 4626 Dover St., Chicago 40, 
Illinois.

Jiskomas KAZIMIERAS. LA
ZAUSKAS, gim. Šakių apskr. Pa- 
ežerėlių vals., Juškų kaime. Žem. 
Panemunės parap. Prieš I-jį Did. 
kara išvyko j Ameriką. Jieško bro 
lis Martynas Lažauskas. Jis pats 
arba jo vaikai prašomi atsilięp- 
ti, arba apie jį pranešti šiuo ad
resu: Bronė Lažauskaitė-Valaitie
nė, Kauno sritis, Šakių rajonas, 
Stalino vardo kolūkis, Lithuania.

Jieškomas VINCAS KARVE
LIS, gim. Marijampolės apskr. ir 
io sesuo PETRONĖLE KARVE
LYTE JONATTIENE, gyv. Chica
goje. Jieško brolis Jonas Karvelis, 
Klaipėda, Plačioji g-vė Nr. 1—1, 
Lithuania.

Jieškomi 1) PRANAS MAN-' 
^US. sūn Antano, turis du sūnų: 
T^AZT ir PRĄNA ir dukras STE
FA ir STASE. gvv. Waterburv. 2) 
ANTANAS KASPUTIS, ir MARI
JA KASPUTJENE, sūn. Stasio, tu 
ri sūnų Eduardą. gvvenę Wi-, 
sbingt.one. Jieško Marytė Vasiliau- 1 
skienė 40 Fullej Avė. Toronto 3, 
Ont., Canada.

Rinkinys nr. 2

SPECIALIOS SVEIKINIMO 
KORTELĖS KALĖDOMS

Specialiu šilko spausdinimo būdu 
pagamintos lietuviškos sveikinimo 
kortelės Kalėdoms, dabar gaunamos 
DRAUGO knygyne. Kaina vienas 
doleris už 10 kortelių.

ŠioS kortelės Kalėdoms yra ypa
tingai gražins, spalvotos ir lietuviš
kos. Kiekviėnam rinkinyje jų yra 
keletas, kurios gali būti siunčiamos 
į Lietuvą.

-----o----
Rinkinys nr. 3

LIETUVIU DAILININKU
KALĖDINĖS KORTELĖS

Šiame rinkinyje yra Pauliaus Au- 
giaiis, Vytauto Jonyno, l’<‘tro Kinu- 
lėno, .1, Pautieniaits, .1. St<-|M»iuivi- 

I finus ir T. Valiaus piešti vaizdai. Šių 
menininkų darbai yra keturių spal
vų, gražiai atspausti ir keletas jų 
tikrai liuką persiuntimui j Lietuvą, 
ši dėželė su 16 kortelių kainuoja 1 
dol.

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS

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

“If I could only
skale

. Hke otker kids "

Lithuanian dietionarv
Angliškai lietuviškas — Lietuviš
ku! ingliškaš žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtresa ir T Gėriko 33” 
pal Kietais viršeliais. Kaina $4.50
Gaunama "Drauge” 4545 W 63rd 
Rl Chicago 29. Tll
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Skelbtin "DRAUGE” apsimoka, 
nes jis vra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų kai- 
vra prienama visiems.

StlAVU'al ii »«t ernugli'

Join
THE

MARCH 
OF DIMES

Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy
mo, pertvarkymo (remodeling) darbai

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR _

j <1«3« So. Muplevvood Av„ Cldeag'o’J 
S Tel. HE 4-7482 arba CL 4-7450 •

VIKTORAS SIMAITIS
OENERAI, CONTRACTOB

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

Namų tel. BIshop 7-SS4O 
2737 West 43rd Street

Naujasis Testamentas-
Šventas Raštas

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida. Iš
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte. 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

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

Namų statyba, (vairūs pataisymai 
ir pardavimas. Jei nerite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai iš
planuotas. patogus, gražus Ir pigrus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErmlnal 0-5531 

nuo 6 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515
Nolton, Willow Springs. III.

J. BREIVE and SON
CONSTBPCTION COMPANV 
1442 S 48th Ct., Cicero 50, m.

Statome naujus namus ir garažus. 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.

šaukite DAriuhe 8-2703 nuo 0 vai. 
ryto iki 7 vai. vakaro

Tel. OLympic 2-5121 nuo 0 vai. 
volorn iki ii vaj vakaro

STANKUS
CONSTRUCTION C0.

Atlieka planavimo ir statytios 
durtais gydytojų ofisų, gyvena
mųjų ir prekybos pastatų. Jū
sų pasirinkimui turime virš 300 
įvairių standartinių projektų. 
Ofiso telefonas ir namų

PRospect 8-2013 

7403 SO. VVESTERN AVĖ. 

U'hicugo 30, III.

ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West 7lst Street

BUILDING C1ONTRACTORS
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Telef. — HEmlock 4-5881

‘iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
KAM SENATVE JAU ATĖJO, 
PENSIJŲ KNYGELĖ PADĖJO!

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

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

4545 W. 63 St., .Chicago 29, III. 
Miiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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Ai jau perskaitei P. Kesiūno 
romaną

TARP ŽALSVŲ 
PALAPINIŲ

Dr. A Baltini.o «avi> recenzijoj* 
apie 9| romaną taip rašo: P. KeaiO 
no romanas “Tarp žalsvų palapinių' 
gražiai iškelia tą pasiaukojimo didu 
mą. kurį beviltiškoje kovoje dėl tau 
tos laisvės parodė Lietuvos partlza 
nas, tą idealizmą, kuriuo degė mūsų 
launlmas. liedamas kraują dėl savo 
žemės, tuos didžiuosius nuostolius 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
įkupacijų replėse Todėl šj romaną 
skaitome su malonumu ir dideliu su 
sldomėjlmu. Ypač romane minimi 
lygiai žavės Jaunimą ir kels Jo dva 
4ią Šis romanas, atskleidžiąs mūsų 
heroiškai tragiškus epizodus, yrs 
šviesus spindulys tremties Idealizme 
ugd ynu

298 pusi. Kaina 13.00
Manymus nartu su otnlgais siųskite

I • DRAUGAS 4 »

Platinkite “Drau^”.
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

HELP WANTED — FEMALE

STENOGRAPHER
^3OO to ^325

Age 25 to 40

National manufacturer of beauty and barbcr cųuipmcnt located 
on near north side necds a steady traincd steno to work in their 
sales department. Dictation, souncteoriber and IBM typcwriter. 
Excellent salary, opportunity, 37*/a hr. wk., profit sharing and

1 many compiny benefits.
Call MR. JAMES at Michigan 2-0200 for appt.

EMIL J. PAIDAR CO
1120 NO WELLS STREET

Perskaitę ilien. “Drau^š’’, duokite jį kitiems.
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Mergaitės žudiko praeitis
Robert Max Fleig, 17 m. am

žiaus jaunuolis, kuris prisipa
žino nužudęs 14 metų amžiaus 
mergaitę Mary Lou Wagner, 
jau 1954 metais, turėdamas 14 
m. amžiaus, pradėjo girtuo
kliauti. Pasigėręs jisai spyrė 
policininkui į veidą, sulaužyda
mas jo nosį. Jis neidavo į mo
kyklą, pabėgdavo iš namų, ne
silaikydavo tvarkos nei pataisos 
namuose. Vedamas savo, bjau
raus būdo, jisai paėmęs aštrų 
įrankį išgręždavo stambias sky
les automobiliuose. Vienu metu 
jisai primušė savo tėvą ir ban
dė jį nusmaugti.

Nauji įstatymai 
automobilistams

Iš Springfieldo pranešama 
apie Illinois Valstybės sekreto
riaus naują leidinį: “Laws Re- 
lating Motor Vehicles”. Šiame 
leidiny sutelkti visi svarbesnie
ji įstatymai, liečią vairuotojo fi
nansinę ir kitokią atsakomybę, 
mašinų registravimą, leidimų 
davimą, pardavinėjimą, trans
portavimą, automobilių nelai
mes, šoferių paruošimo mokyk
las ir f.t.

KAS KĄ IR KUR
— Šv. Panelės Marijos Gimimo 

parapijos vyrų švento Vardo drau 
Rija ruošia tradicinį balių, kuris 
įvyks š. m. gruodžio mėn. 8 d. 6 
vai. vakaro parapijos salėje. Bus 
įdomi programa. Baliuje pažadė
jo dalyvauti daug įžymių žmonių. 
Visuomenė kviečiama gausiai da
lyvauti.

— Budrike radijo programa. Šį 
vakarą nuo 6 iki 7 vai. nepraleis
kite gražios Budriko radijo prog
ramos iš stoties WHFC, 1450 kil. 
Tikrai pasigėrėsite gražiomis dai
nomis, kurias sudainuos buv. Lie
tuvos operos solistė p. Izabelė Mo- 
tekaitienė. štai šio vakaro reper
tuaras: “Vakaro smuikas” — A 
Kačanausko; “Už stalo sėdau” — 
A. Račiūnas; "Serenada” — S. Kai 
valtis; “Koncertinis valsas” — 
Schleffman; ”O, Tu” — J. BVams 
ir “Paskyrimas” — J. Schumann. 
Bus ir kitokių gražių numerių.

Pranešėjas
— Šv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų I skyrius rengia Bingo pa
rengimą su daugybe dovanų gruo
džio (Dec.) 8 d. 7 vai. vakare Šv. 
Kryžiaus parapijos žemutinėje sve 
tainėje. Kviečiame gausiai atsi
lankyti.

Rėmėjos visus maloniai priims ir 
pavaišins. Lauksime visų atsilan
kant

Hessas tebesibaimina
Nuernbcrgo teisine nuteisti 

hitlerininkai beveik visi laisvi, 
išskyrus tris — von Sehiraeh, 
Speer ir Rudolf Hess. Tačiau 
galvojama ir juos netrukus iš 
Spandau kalėjimo perkelti kur 
kitur, jei tokiam JAV, D. Bri
tanijos ir Prancūzijos pasiūly
mui pritars Sov. Rusija.

Šito plano pagrinde — nepa
prastai brangus išlaikymas ka
lėjimo, kuris, skirtas 600 kali
nių, dabar teturi vos tris.

Skelbiama, kad vakarų są
jungininkai būtų linkę 63 metų 
R. Hessą perkelti į psichiatrinę 
ligoninę, o likusius du į kokį 
mažesnį kalėjimą, kurį ir toliau 
kontroliuotų keturios didžiosios 
valstybės.

Minimus tris kalinius prižiū
ri keturi kalėjimo direktoriai, 
atstovaują keturias didžiąsias 
valstybes, visa eilė keturių val
stybių tarnautojų, be to, jų rei
kalams dirba — krosnies kū
rikas jugoslavas, du belgai ad
ministratoriai, olandas gydyto
jas, du italai virėjai, 28 vokie
čiai darbininkai ir 40 kareivių 
sargyba.

Sunkiausia, personalui su R. 
Hessu: jis visą laiką baiminasi 
galįs būti nunuodytas ir yra la
bai atsargus su maistu. Pir
miausia maistą rūpestingai ap
uosto, paskui atsargiai para
gauja ir tik po to valgo.

Areštavo 12 narkotikų 
platintojų

Federaliniai agentai, kovoją 
su narkotikų prekyba, arešta
vo 12 čikagiečių, kurie buvo 
rasti plačiai prekiaują narkoti
kais. Areštuotieji yra 22—42 
m. amžiaus.

Garsėja lietuviški šiaudeliai
I

Chicagos amerikietiški laik
raščiai deda nuotraukas ir ap
rašymus trijų eglučių, kurias 
lietuvaitė sesuo Gratia Listaitė, 
drauge su Marijos Augšt. mo
kyklos auklėtinėmis, papuošė 
Thomas More knygyne 210 W. 
Madison. Spauda rašo apie su
sižavėjimą lietuviškais orna
mentais iš šiaudelių, kuriuos 
kaip priedą ima vartoti ir kitų 
tautų eglučių puošėjai.

Už avį užmokėjo $1,431

Čempiono vardą parodoje lai
mėjusią avį iš Kentucky univer
siteto Armour bendrovės tar
nautojas nupirko dėl Sure Save 
Food Marts, užmokėdamas 
$1,431, net po $37 už svarą. 
Tai augščiausia kaina bet kada 
mokėta už avį.
Sugavo moterų užpuolėją

Chicagoje areštuotas Willie 
Brooks, 16 m. amžiaus .mokslei
vis, gyvenąs 3925 Prairie avė., 
Levvis-Champlain pradžios mo
kyklos mokinys, prieš du mėne
siu atvykęs iš St. Louis. Jis su
gautas tuoj po to, kai bandė 
apiplėšti moterį Mary Wallers- 
tedt jos darbovietėje, 7200 
Wentworth. Tardomas jisai pri
sipažino lapkr. 20 d. nuskriau
dęs moterį, gyvenančią 72 gat
vėj, blokas į vakarus nuo State 
Str.

17,000,000 turi alergiją

Dienraštis "Chicago Ameri
can” skelbia, kad net 17,000,000 
žmonių JAV-se yra alergiški ir 
kenčia nuo įvairių dulkių. Pa
šalui išdžiovinus paviršiaus 
drėgmę tų dulkių gali pasidary
ti daugiau, ir tai gali atsiliepti 
alergiškiems.

MANO PADĖKA
Negailestinga liga kankino ma

ne per 8 mėnesius. Tik tai. po sun
kios operacijos sveikata grįžta at
gal ir man jau leista sveikti na
muose. Per tą ilgą laiką gerada
riai ir draugai pareiškė man daug 
užuojautos ir linkėjimų kuo grei
čiau pasveikti. Noriu viešai vi
siems nuoširdžiai padėkoti. Visų 
pirma, labai dėkingas didžiai ger
biamam kleb. kun. A. Valančiui už 
jo gilų atjautimą, pareikštas min
tis bažnyčioje, maldas ir kantrvbę 
būnant be nuolatinio vargoninin
ko. Dėkingas gerb. kun. dr. A. 
Juškai už atnašautas šv. mišias. 
Vietinėms Šv. Kazimiero seselėms 
už pagalbą tvarkyti vaikų chorą 
ir linkėjimus greit pasveikti. A- 
čiū seselei Augustinai kuri mane 
ir šioje nelaimėje neužmiršo.

MaJonu buvo girdėti, kad mūsų 
vyresnis sūnelis Juozukas ant tiek 
prasilavinp muzikoje, kad galėjo 
atlikti su vargonais pamaldas ne
tik kasdieną rytais, bet ir šventa
dienį su mažais ir dideliais gies
mininkais. Tuo laiku mano žmo
nelė Petronėlė daug vargo ir rū
pesčio idėjo lankydama kas dieną 
mane ligoninėje, o mažiausias sū
nelis Vincukas buvo nuolatinis te
lefono atsakytojas.

Dėkoju Jonui Remeikiui už ap
lankymą ligoninėje ir auką.

Dėkoju už atlankymą mane li
goninėje: Onai Vaišnorienei, L. 
Adomaičiui, W. Strogai, choro iž
dininkui, J. Lcbcžinskui, V. Rektii, 
T. Bikniui, Jos. Molinai ir už jo 
auką. Ačiū už atsiųstus sveikatos 
linkėjimus: parap. chorui ir jo au
ką šv. mišių, choro pirmininkui 
Antanui Paužai, ypatingai jo žmo
nelei, kuri net keletą malonių laiš
kelių atsiuntė. Dėkoju p-lei muzi
kei Katrynai Vinčiūtei už malo
nų laiškelį ir auką; komp. J. Žile
vičiui, kuris net įrašo mane į gy
venimo istoriją: Emilijai Kupris, 
Mr. & Mrs J. Rumšams, Mr & Mrs 
V. Civins, Mr & Mrs. W. Stroga ir 
jų dukrelė Dolores, Mr & Mrs C. 
McCarthy, Mr & Mrs B. Parker. 
Dėkoju visiems šv. Mykolo para- 
piečiams už jų maldas ir linkėji
mus, kad greit galėčiau pasveik
ti ir vėl grįžti prie savo numylėto 
darbo. Priimkite pareikštą mano 
dėkingumą. Ačiū, ačiū Jums.

Varg. Nikodemas Kul.vs

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 
PAJIEŠKOMI ASMENYS:
,Adutis Mary,
Arminienė Malinauskaitė Albina, 

iš Marijampolės apskr.,
Auglytė Maskoliūnienė Veroni

ka, sūnus Juozas ir kiti vaikai, iš 
Papolos vienk., Siesikų vals., Uk
mergės apskr.,

Barčas Kazys, sūnus Juliaus.
Bartkus, Alfonsas, motina Bart- 

kuvienė Kazė, seserys Elena Bart
kutė ir Stefanija Sčesnienė, iš Pa
piškių k., Zapvškio vai.,

Česnikas Alfonsas, sūnūs Vinco,
Daugėla Juozas, gimęs 1903 m. 

Antanavo k., Marijampolės ap., bu 
vęs Vokietijoje,

Jankutė Jadvyga, gyvenusi Šiau 
liuose,

Kanišauskienė Elena, ir sūn. A- 
leksandras, iš Bražiškių k., Kru
pių vai., Šiaulių ap.,

Karpavičius Povilas ir Stasys,
Klamauskas Vladas,
Kurlenska:! Jonas,
Laukaitis Adomas ir Juozas, sū

nūs Motiejaus,
Malinauskaitė Arminienė Albi

na, iš Marijampolės apskr.,
Maskoliūnienė Auglvtė Veroni

ka, sūnus Juozas ir kiti vaikai, iš 
Papolos vierek., Siesikų vals., Uk- 
mergsė apskr.,

Michel Felix, gyvenęs Cicero, 
Illinois

Morkevičius Jonas, Juozas ir M v 
kolas, iš Vilkalovkos k., Panevė
žio apskr.,

Noreika Jonas, iš Varnių, sūnus 
Jono,

Paškevičienė Petkevičiūtė Juzė, 
duktė Nikodemo,

Petkevičiūtė Paškevičiūte Juzė, 
dunktė Nikodemo,

Petrulis Ferdinandas, sūnus Ka
zio,

Poškaitytė Elena, iš Dievogalos 
k., Zapyškio vai.,

Ramanauskas Petras, iš Nau
miesčio vai., Tauragės ap.,

Remeza Algirdas,
Sčesnienė Bartkutė Stefanija, 

moįina Bartkuvienė Kazė, brolis 
Alfonsas Bartkus, sesuo Elena, iš 
Papiškių k., Zapyškio vaisė.,

Šlapikas Stasys ir Šlapikaitc O- 
na,'

Stanley Vyšniauskaitė Ona, ir 
duktė Liucija,

Sasiūnaitis Jonas, sūnus Kazio,
Toločko Kazys ir Mlicislovas, s. 

Tado, iš Žeimių vai.,
Treinavičius Jonas, sūnus Kris

tupe,
Urbonavičius Valerijonas, sūn. 

Stanislovo, iš Anieliškės vienk., 
Šiaulicnų vai., Šiaulių apskr.,

Vekteris Antanas, iš Dyviliškių 
k., Lazdijų par„ gyvenęs Eliza- 
beth N.J.,

Vyšniauskaitė Stanley, Ona, ir 
duktė Liucija.

Jieškomieji arba apie. juos žinin- 
tieji maloniai prašomi atsilippti j

CONSULATE GENERAL 
OP LITHUAN1A 

41 West 82n<l Street 
New York 24. N.Y.

A. A.
PAUL NORKUS

Gyveno Sodus, Micliigun 
Anksčiau pyvclio I7U6 W. 47th 

St., Chicugo, 111.

Mirė gruodžio 3 d.. 1957, 
I I :26 vai. ryto, sulaukęs 69 m. 

'amžiaus. Gimė Lietuvoje, kilo 
iš .Raseinių apskr., Luduvėno 
parapijos.

Amerikoje išgyveno 4ą m.
Pasiliko dideliame nubudime, 

žmona, 2 dukterys: Adelino
Jasper, žentas JuliUH, ir Glea- 
nor Whatcs, žentas John, sū
nus Paul S., marti Gecile, 10 
anūkų, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Priklausė Chicagos Rietuvių 
Draug.

Kūnas bus pašarvotas ketvir
tadienį 1 vai. p. p. Zudyckio 
kopyčioje, 1646 W. 46 St.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
gruodžio 7 d., iš koplyčios 10 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už vellonies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, dukterys, sū
nus, žentai, murti ir anūkai.

Tel. COmmodore 4-2228.

Hamilton, Ont.
Kariuomenės minėjimas

Lapkričio 24 d. buvo paminė
ta Lietuvos kariuomenė. Hamil- 
toniečių susirinko nedaugiausia. 
Ypač minėjime trūko jaunimo. 
Savanoris kūrėjas, Vyčio Kry
žiaus kavalierius pulk. J. Gied
raitis skaitė labai įdomią paskai
tą, darydamas palyginimus tarp 
jėjos ir teisies bei laisvės viso 
pasaulio istorijos eigoje. Jis nu
rodė, kad beveik visur viešpa
tauja jėga, kuri kartais Visa
galio akyse ir valioje suklumpa.

Prelegentas pasakė kad Ilg
šiai didieji pasaulio protai neži
no ir negali išaiškinti, kodėl 
taip yra. Vietoj tiesos viešpa- 
patauja jėga, o vietoje krikščio
niškosios meilės — savanaudiš
kumas. Ir kova vyksta visą lai
ką, o niekas kol kas negali pa
sakyti, ar bus prieita iki to, kad 
karų visai nebūtų. Pulk. Giedrai 
tis pareiškė optimistiška viltį, 
kad mes visi ir jis kartu dar su
lauksime Lietuvos laisvės! “Ne
svarbu, kad aš jau baigiau 66 
metus. Bet mano viltis neužge
so, kaip galima greičiau pama
tyti laisvą Lietuvą”, pasakė sa-1 
vo labai įdomią kalbą baigdamas 
pulk. J. Giedraitis.

Meninėje dalyje pasirodė iš 
Toronto atvykusi N. ščepavičie- 
nės, kuri padainavo solo kelias 
dainas. Ji buvo puikiai pasiruo- i 
susi ir šiltai priimta. Jai akom- 
ponavo jos duktė, Toronto kon
servatorijos studentė. Negalima 
ta proga užmiršti ir Dauguviety
tės - Kudabienės, kuri tikrai lais 
vai ir artistiškai nuteikė publi
ką vaizdingu Putino ir Aisčio 
kūrinių deklamavimu. Ji buvo 
karštai sutikta 200 asmenų rink 
tinės publikos. Programą pui
kiai pravedė LB apyl. pirm. inž. 
Jazbutis. Minėjimas praėjo gra
žiai ir sklandžiai. Kl. G.

J. A. VALSTYBĖSE
— Skubu ir svarini. S. m.

gruodžio 8 d. 5 v. p. p. Piliečių 
klubo salėje, 280 Union Avė., 
Brooklyn 11, N. Y., įvyks se
niūnų susirinkimas, kurį šaukia 
Am. Liet. bendruomenės 1-ji 
New Yorko apylinkės valdyba.

Gerb. seniūnai prašomi atvyk
ti. Kiekvienam pasiųsti prane
šimai. Jei kas negalėtų tame 
susirinkimo dalyvauti, prašom 
iš anksto pranešti valdybos sek- 

i rotoriui p. B. Švalbonui telef. 
M1-7-1857.

J lld JONAS SK1NDER
Gyveno 4528 S. Wood St.
Mirė gruodžio 3 d., 1957, 4:30 

vai. popiet, sulaukęs senatvės. 
Gimė Lietuvoje: kilo iš Pane
vėžio apskr., Surviliškio parap., 
Sankaihu kaimo.

Amerikoje išgyveno 64 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Klzbieta (Mosiej), duk
tė Jadvyga Kuszlcjko, žentas 
Edward, i anūkė Sesuo John 
Patrice, O. P., brolis Jonas, 
-brolienė Elena ir jų šeima, se
suo Elena. Sakowicz, švogeris 
Boleslovas ir jų šeima, švoger- 
ka Sophia Tasher. jos vyras 
Antanas tę jų šeima, švogeris 
Michael Mosiej, jo žmona Le
na. ir jų šeima, švogeris Boles
lovas Mosiej, jo žmona Ciara, 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Kūnas pašarvotas Žudvckio 
koplyčioje,, 1734 W. 48th St.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
gruodžio 7 d., iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pa
maldi} bus nulydėtas J šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, duktė, žen
tas ir anūkė.

I-aidotuvių direktorius Z. Žu- 
dyckis. Tel. YArds 7-3713 arba 
YArds 7-0781.

A. A_

STANISLOVAS KUPSIS
Gyveno 3340 S. J.ovve Avė.

Miro gruodžio 3 d., 1967. Gi
mė Lietuvoje; kilo iš Kretingos 
apskr. ir purapijos.

Amerikoje išgyveno 4 2 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Mary (Gumuliuuskaitė). 
brolis Albinas, brolienė Martha 
ir jų šeima, švogeris Juozapas 
Zaikauskas su šeima, dėdė I^iu 
rynas Ituben, jo žmona J-oana 
ir Jų šeima, teta Hophie Kau
nas, jos vyras Juozapas ir jų, 
šeima, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. Lietuvoje liko brolis 
Petras su šeima, sesuo Antani
na Urbonus, švogeris Pranciš
kus ir jų šeima.

I'rikluiisė Chicagos Lietuvių 
r naugijai.

Kūnas pašarvotus Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3<H)7 Houtli 
Liluunica Avi*.

Idililoliivfis įvyks šeštadienį, 
gruodžio 7 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Jurgio parupljos iiažnyčią, kli- 
rioje įvyks geduHngos pamal
dos už vellonies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdus ŽMONA

laiidotiivlų direktorius Aula 
mis M Phillips. Tel. YArds 7- 
8401..

Skelhkilės "Drauge

GUŽAUSKŲ
BEVERLY MILLS GĖLINYČIfl
Goriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 West 63rd Street 
Telef. PR 8-0833 ir PR 8-0834

MARIJONA GALDIK
(IIASTLTVTĖ)

Gyveno 7 145 S. Kpaulding Avė.
Mirė gruodžio 2 <1., 1957, 9:45 

vai. rytu, sulaukus pusės amž. 
Gimė laetuvojh; kilo iš Šilutės 
upskr., Vainutu parap., Gurėlių 
kaimu.

Amerikoje išgyvenu 4u m.
Pasiliko dideliame nuliudinie 

duktė Aldona, žentas Kred 
Keli iister, suims l«iwrence, mar
ti Joyce, 5 anūkai, brolienė 
Anastazija itastutis su šeima, 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami. Lietuvoje liko brolis.

Kūnas pašarvotas Mažcikos- 
Evans koplyčioje, 6 845 South 
VVestcrn Avė.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, gruodžio 6 d., iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta į 
švėnč. P. M. Gimimo parapijos 
bažnyčią. kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, žentas, sū
nus. malti ir anūkai. '

Ijttidoluvių direktorius Mažei
ka-Evans. Tel. KEpubllc 7- 
8600,

A. t A.

prof. kan. JUOZUI MEŠKAUSKUI mi

rus, jo brolį dr. Petrą Meškauską su žmona 
giliai užjaučia ir kartu liūdi

Jonas Petraitis

TROOST - PACIIANK1S MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Vlce-Pmldent

6819 So. Wesfern tve. Tel. GRevehlll 6-3746
— ..........- ■■■ ■ ■ > • .. ,į

.... S - ~

I paminklų patalpa* Ir atgal mea visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien ir nekmad nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet.

Pradėkite taupyti šiandien: turėsite rytoj!
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje įietuviskoi? 

ištaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti lld $10.000 00

RRIfilITON SAVINGS AM) LOAN ASS’N
4071 ftrcbf*r Avė., į vakarus nuo Califomia Avė

CHARLES ZEKUS. Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad antrad penktad. ir Trečiad 9 ryto iki 12 vai 
fteštar1 o vai rvto iki 4:30 p.p Ketvirtad 9 vai iki 8 v v

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,
SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Tel. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

4330-34 South California Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

LIŪDESIO valandoj

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8848 go. Westora Avė. Air Ooodftioned koplyfla 
BEpabllo 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

TUma, kuria gyvena kltoaa miesto dalyaai vouatmo 
koplyetą arėiaa Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 SO. 50th AVĖ. 

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

Telefonai: GRovehill 6-2345 arba

T0wnhall 3-2108, 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambul&naų patarna
vimas dieną ir nak- 

I tį. Reikale laukti 
mus.

dės turime koplyčias I 
y s o a e Chicagos ir i 
Roaelando dalyse ir . 
tuojau patarnaujama.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. L1TUANICA AVĖ. Tel YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 Hest 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HA1J3IEI) STREET Tel. YArda 7-181 i

LEOMAROAS F BUKAUSKAS
10821 N MK HIGAN AVĖ

3319 S I.ITI ANK A AVĖ

Tel. COmraodore 4-2228

JURGIS F RUDMIN
Tel V Artls i 1138 1134

VASAITIS — BUTKUS
1446 S .yOth AVĖ.. CICERO III Tel. Ol.ympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1046 U I6th STREET YArds 7-078.

STEPONAS C IACKAW|ČZ~
'424 VV 691 h STREET REpubiu 7-1213
J3I4 W. 23rd PI-ACE Vlrginla 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
124 S tOtb Avė OLympie 2-5246 Ir Tlhvnhall 3-9687



i i

s DIENRAflTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, 1957 gruodžio 5

\! III,1!
+ Mr. Charles ir Sofija Gor- 

ney buvo atvykę j Chicagą Pa
dėkos dienos šventės metu ap
lankyti Stasį, Praną ir Bene
diktą Piežas. Ponia Sofija Gor- 
ney, buvusi -Sofija Piežaitė, iš
tekėjo praėjusią vasarą ir tai 
yra josios ir vyro pirma kelio
nė į Chicagą po vestuvių. Pie- 
žos buvo suruošę jiems gražias 
priimtuves Stasio namuose. Jie 
aplankė visas svarbesnias lie
tuviškas įstaigas ir žavėjosi jų 
gražumu. Sofija Piežaitė vis 
dar mokytojauja Natrona, Pa., 
o p. Gorney yra kontraktorius 
tame pačiame mieste.

+ Pas Gaškus kalėdotu vės 
buvo gražiai atšvęstos Padėkos 
dieną. Buvo susirifikęs gražus 
būrys giminių ir svečių. Rose- 
lando kleboną atstovavo kun. 
Stankevičius. Vaišių metu labai 
įspūdingą kalbą pasakė Žu
kauskas, kuris, prieš porą me
tų atvykęs iš Anglijos, jau yra 
įsijungęs į Amerikos gyvenimą. 
Svečių tarpe buvo kun. Urbo
nas ir kun. Bagdanavičius. Pa
žymėtina yra Gaškų biblioteka, 
kuri turi visas išeivijoje išleis
tas knygas.

4- Vacys Petrauskas nese
niai persikėlė į Marąuette Par
ką, 6936 So. Maplevvood Avė. 
Jis yra kontraktorius ir puikiai 
atlieka įvairius tos rūšies dar
bus bei užsakymus. Salia savo 
tiesioginio užsiėmimo jau nuo 
seniaus aktyviai dalyvauja lie
tuviškos veiklos gyvenime. 
Įvyk8tančiame “Rigoletto” ope
ros pastatyme gruodžio 8 d. 3 
vai. popiet V. Petrauskas yra 
operos režisoriaus padėjėjas.

X Chicagos Skautams Remti 
draugijos susirinkimas įvyks 
gruodžio 7 d. 7 vai. vakaro Tė
vų Jėzuitų namuose, 5600 So. 
Claremont Avė. Pranešimą da
rys P. Banionis: “Kova dėl tau
tos laisvės”. Įėjimas visiems 
laisvas. Aukos nerenkamos. 
Jaunimas kviečiamas kuo gau
siausiai susirinkti ir išklausyti 
įdomios paskaitos.

X Dr. Antanas Rudokas, 
akių specialistas, aktyviai daly
vauja ir lietuviškoje visuomeni
nėje veikloje. Šiuo metu jis yra 
A. L. Tarybos Chicagos sky
riaus ekzekutyvinis sekretorius. 
Be to, aktyviai dalyvauja eilėje 
organizacijų. Ponia Stefanija 
Rudokienė taip pat yra veikli 
visuomenininke.

+ Ričardas Ukrinus ir Dalia 
Noreikaitė, jauni literatai, skai
to savo kūrybą Chicagos Jau
nimo Literatūros būrelio susi
rinkime gruodžio 7 d. 7 v. v. 
naujuose tėvų jėzuitų namuose. 
Kalbės ir buvęs “Ateities” vyr. 
redaktorius J. Baužys.

X Dr. Juozas Gudauskas su 
žmona gruodžio 5 d. išskrenda 
į Pietų Ameriką, kur išbus mė
nesį laiko, aplankydami Pana
mą, Peru, Boliviją, Chilę, Ar
gentiną, Urugvajų, Braziliją, 
Venecuelą ir grįš į New Yorką.

4- Jaunos pajėgos lietuvybei 
išlaikyti stoja į darbą. Muzikas 
Fauštas Strolia pradėjo sėk
mingai mokyti lietuviškas liau
dies dainas Chicagos Augšt. Li
tuanistinėj mokykloje ir vado
vauti chorui.

X PLA muzėjinis skyrius 
jaučia trūkumą lietuviškų pini
gų. Kas turėtų lietuviškų mo
netų ir banknotų ir norėtų šį 
skyrių praturtinti, prašoma at
siųsti į PLA.

X Alicijai Rūgytei, 4340 So. 
Artesian Avė., už sugaištą lai
ką namuose dėl ligos, Leonar
das Jankauskas įteikė $220.00 
čekį.

4- Dr. Petras Neniškis, gy
venąs1 Venecueloje, šiuo metu 
biznio reikalais lankosi JAV. Jis 
čia yra siųstas savo fabriko 
pirkti tekstilės mašinas ir lan
kyti fabrikus studijų tikslais. 
Jis lankėsi Kanadoje, Bostone, 
Worcestery ir kitose vietose. 
Lankydamasis Chicagoje, ma
lonusis svečias lankėsi “Drau
go” redakcijoje, Jaunimo na
muose, o taip pat dalyvavo 
skautų subuvimuose bei aplan
kė skautų vadus ir kt.

Dr. P. Neniškis Venecueloje 
yra liet. skautų rajono vadas, 
o taip pat veiklus bendruome
nės narys. Nuolatinė jo gyve
namoji vieta — Valencija. Čia 
gyvena ir jo šeima — žmona, 
sūnus ir duktė. Dr. Neniškio 
kelionė užtruks vieną mėnesį. Iš 
JAV išvyks, berods, kitos sa
vaitės pabaigoje. Iki išvykimo 
į Venecuelą jį galima pasiekti 
šiuo adresu: Dr. Petras Neniš
kis, Cosnios Shiping, Bridge 
Str. 8—10, New York.

X Genės ir Jono Maliorių 
Lietuvių auditorijos administra
vimo 6 metų sukaktis praeitą 
šeštadienį buvo atžymėta tra
diciniu šampano baliumi. Publi
kos susirinko tiek daug, kad 
didžioji salė buvo perpildyta. 
Paskutinį kartą B. Pakštas va
dovavo savo orkestrui, kuris 
dabar pereina L. auditorijos ži
nion ir kurio vadovu bus muz. 
Jančys. Svečių tarpe buvo ma
tyti Viktoras Biržiška, Litua
nistikos instituto direkt. dr. P. 
Jonikas, rašyt. D. Brazytė-Bin- 
dokienė ir šimtai kitų.

X Lietuvos krepšinio perga
lių 20 metų sukakties minėji
mo rengimo komiteto paskuti
nis posėdis įvyko lapkričio mėn. 
29 d. jo pirmininko dr. Stp. Bie- 
žio bute. Čia buvo priimta mi
nėjimo finansinė atskaitomybė 
ir pasikalbėta dėl lietuvių spor
tinės veiklos pagyvinimo J. A. 
Valstybėse. Posėdyje dalyvavo 
Vaičiūnas, Z. Dailidka, A. Lin
gytė ir Ed. Šulaitis.

4- J. Spaitis, Bridgeporto 
aluminių langų prekybininkas, 
paskyrė viena aluminį langą su 
pilnu įrengimu laimingam as
meniui, kuris gruodžio mėn. 28 
d. rengiamame vakare Lietuvių 
auditorijoje ištrauks laimingą 
biletą; jis bus parduotas LB 
Bridgeporto apylinkės valdybos 
ansamblio parėmimui.

4- Balys Pakštas savo sve
tainės patalpose įrengė salę. Sa
lėj, California ir 38 st. kampas, 
telpa 400 žmonių, šeštadienio 
vakarais grieš orkestras. Salės 
oficialus atidarymas įvyks gruo
džio 27—29 dienomis. Per Ka
lėdas salė taip pat bus atidary
ta.

X Balys Muliolis, 3957 So. 
Rockwell klubo savininkas, bu
vo sunkiai sužalotas vieno as
mens, kuris laikomas kalėjime 
ir laukia teismo. Ligonis buvo 
be sąmonės nuvežtas į ligoninę 
ir jau trečia savaitė joje tebe
guli. Jojo sveikata kol kas ne
gerėja.

X Kęstutis Dirkis, Chicaigos 
studentų p-kas, ir Rasa Bet- 
kauskaitė, sekretorė, šį savait
galį buvo nuvykę į New Yorką 
dalyvauti studentų suvažiavime.

X “Sporto žinios” — mėne
sinis lietuvių sporto laikraštis 
.pasirodys sekančios savaitės 
pradžioje Chicagoje. Jį leidžia 
Fask’as. Redakcijos adresas: 
1330 So. 51 st Avė., Cicero 50, 
III., tel. OLympic 2-4992.

X Užuojautoje a. a. VI. Ma
tulevičiui mirus, tilpusioje pir
madienio gruod. 2 d. laidoje, 
vietoje “jo žmoną Angeliną” 
turėjo būti “jo žmoną Angelę”, 
o vietoje “Plaušinaitis” turėjo 
būti “J. Plaušinaitis”.
~~ AR MĖGSTAT MUZIKA
be rėkiančių rekliamų? Ar mėg
state gerą muziką? ,Ar norit kla
sikines muzikos didžiųjų kompozi
torių? Pirkit gerą FM aparatą.
J. Gradinskas, J. G. Televlslon Coų 
2512 W. 47th St., FR 6-1998.

Antanas ir Marija Rudžiai, “Rigoletto” operos globėjai. 
Opera bus pastatyta gruodžio 8 d. 3 vai. po pietų Marijos 
Augštesniosios mokyklos salėje.

LIETUVIŲ EGLUTE MUZeJUJE
Chicagos Mokslo ir Pramonės Lietuviškų Kūčių papročių

muzėjuje jau šešiolikti metai 
vyksta prieškalėdiniai festiva
liai, kurių metu yra papuošia
mos įvairių tautų eglutės, supa
žindinama su kalėdiniais pa
pročiais paruošiami įvairių tau
tų valgiai ir pan.

Šiemet šis “Christmas Around 
the World” festivalis buvo pra
dėtas lapkričio mėn. 30 d. len
kų pasirodymu, o gruodžio mėn. 
1 d. buvo skirta lietuviams.

Lietuviams buvo užleista pa
ti patogiausia diena — sekma
dienis, kada muzėjus turi dau
giausia lankytojų. Taip pat ir 
pasirodymų skaičiumi sekma
dienis yra pats gausiausias, nes 
tada būna 5 programos muzė- 
jaus teatre.

Lietuviškąją programos dalį 
šiemet atliko dvi grupės — Ma
rijos Augšt. mokyklos moki
nės ir “Ateities" taut. šokių šo
kėjai.

Popietiniuose trijuose spėk; 
takliuose 2, 3:30 ir 5 vai. pa
sirodė Marijos Augšt. mokyk
los mokinės, suvaidinusios Ka
lėdų vaizdelį ir sušokusios 
“Blezdingėlę” ir “Sadutę”. Va
kare 7 ir 8:30 vai. programą 
atliko “Ateities" šokėjai, kurie 
anglų kalba pavaizdavo lietu
viškų Kūčių papročius, pašoko 
lįetuviškų tautinių šokių, o se
serys Blandytės savo dainomis 
bei giesmėmis gražiai papildė 
šios programos dalį.

X Irena Nivinskaitė ir Kazys 
Gandrimas Balio Sruogos minė- 
jime-koncerte gruodžio 15 d. su
vaidins ištraukų iš B. Sruogos 
dramų. Visas vakaras skirtas 
didžiojo mūsų dramaturgo kū
rybai.

X Dail. A. Rimienė prisidėjo 
prie paminklo statymo dail. Ig
nui Šlapeliui, prisiųsdama savo 
kuklią auką — $5. Komitetas 
širdingai dėkoja ir prašo kitus 
menininkus nepamiršti savo 
profesijos draugų.

X Kun. P. Juknevičiaus, ne
seniai atsikėlusio į Chicagą, ad
resas yra šis: Immaculate Con- 
ception Rectory, 2745 West 44 
Street, Chicago 32, Ilk, telef. 
LA 3-6020.

X J. Končius iš Chicagos 
įstojo nariu Lietuviškos Kny
gos kluban, įmokėjo 5 dol. ir 
paėmė Lietuviškos Beletristikos 
Antologiją. Ji jam atsiėjo tik 
4 dol. 67 centai. Perkant krau
tuvėje ji kainuoja 7 dol.

X Br. Jonušas gavo iš Lie
tuvos žinią, kad tenai Marijam
polės ligoninėje mirė jo sesuo 
Stefanija Jonušaitė - Piečienė, 
53 metų. Palaidota Marijampo
lės kapinėse su religinėmis apei
gomis.

vaizdelis, paruoštas J. Daužvar- 
dienės ir režisuotas B. Shoto, 
žiūrovus nukėlė į Lietuvos pa
dangėje vykusį Kūčių metą. Čia 
buvo pateikti patys būdingiau
sieji Kūčių momentai, kuriuos 
gana vykusiai perdavė pasako
tojas J. Radostitis, vaidinto
jai V. Samoška, F. Gramontas, 
F. Zapolis, A. šrupša, D. Est- 
kaitė ir kt. Be to, šioje dalyje 
seserys Blandytės atliko “Ty
liąją naktį” ir “Piemenys, kel
kit”.

Po trumpos pertraukos seku
siame Kalėdų dienos pavaizda
vime buvo duota nemaža lietu
viškų dainų bei šokių. Pradžioje 
šokėjai sušoko “Bitute pilkoji”, 
o po to Blandyčių trio sudaina
vo “Per girią girelę”. Toliau 
sekė šokiai “Vėdaras”, “Lėtū- 
nas”, “Jonkelis", daina “Pas 
motinėlę” ir pabaigai “Rugu
čių” šokis.

Visus šokius “Ateities" šokė
jai, kurių eilėse dabar yra to
kio gražaus jaunimo, atliko tie
siog meistriškai, tačiau jų vai
dyboje buvo jaučiama nemaža 
netikrumo. Bet, turint galvoje 
jų nedidelį pasiruošimą šioje 
srityje, jų pasirodymą tenka 
vertinti teigiamai. Seserys Blan
dytės, nors šį kartą nebuvusios 
geroje formoje, klausytojų bu
vo sutiktos gana šiltai.

7 valandos spektaklio gau
sios kitataučių publikos tarpe 
buvo matyti nemaža lietuvių. 
Čia buvo neseniai iš Sibiro at
vykusi lietuvė Monika Gaučienė 
su savo vaikais ir vyru, Lietu
vos konsulas Chicagoje dr. P. 
Daužvardis, iš Los Angeles at
vykęs “Lietuvių Dienų” leidėjas 
A. Skirius, Alice Stephens

Po programos nemaža lietu
vių susirinko prie lietuviškos 
eglutės: vieni ten darė grupi
nes nuotraukas, kiti ją šiaip 
stebėjo. Tenka .pastebėti, jog 
lietuvių eglutė savo originalumu 
išsiskyrė iš kitų tautų tarpo. 
Taip pat ji yra vienintelė eglu
tė, kuri nėra apšviesta lempu
tėmis. Kaip Bruno Shotas šių 
eilučių autoriui paaiškino, tas 
yra nepraktikuojama norint ap
saugoti iš šiaudelių padarytus 
papuošalus nuo užsidegimo, o 
dr. P. Daužvardis pastebėjo, 
kad eglutės neapšvietimas sim
bolizuoja rusų priespaudoje 
kenčiančią lietuvių tautą.

Kas dar neturėjo progos pa
matyti lietuvių ir kitų tautui 
eglučių, tą gali padaryti betku- 
rią dieną atsilankę į Mokslo ir 
Pramonės muzėjų, esantį prie 
57-tos gatvės ir Michigano eže
ro. Taip pat ten galima pama
tyti ir kitų tautų kalėdines pro
gramas, kurios tęsis iki gruo-' 
džio mėn. 15 d. — Edv. šulaitis (

CHICAGOS ŽINIOS
Perspės, jei bloga pašto 

dėžutė
Chicagos pašto įstaiga pra

neša, kad šiomis dienomis laiš
kų išnešiotojai paliks specia
lias perspėjančias korteles prie
tų pašto dėžučių įvairiuose na- j giau pavojų. Daugiausiai ne- 
muose, kur tos dėžutės nėra Į laimių dėl slidumo būna žiemos
reikiamai sutvarkytos. Namų 
savininkai tokiu atveju prašomi 
dėžutes pertaisyti. Vidutiniš
kai kiekviena JAV šeima per 
metus gauna apie 80 svarų paš
to. Namų savininkai prašomi 
patikrinti, kad dėžutėse būtų
pakankama vietos paliekamiems slidumo, kai ima šalti tiek, kad 
laiškams įmesti, kad jos būtų vanduo pradeda stingti. Tamsa, 
lengvai pasiekiamoj vietoj, kad j rūkas reikalauja važiuoti lėčiau, 
dėžutės būtų užrakinamos, jei i Žiemą ir langai aprasoja, ap-
ateina vertybių laiškai. Taipgi 
prašoma ant dėžučių parašyti 
pavardes, kieno korespondenci
jai jos skirtos. Prieškalėdiniu 
laiku, kada laiškai išnešiojami 
vakarais, prašoma prieangį, 
kur yra pašto dėžutės, palikti 
apšviestą. Laukiant siuntinio, 
jeigu reikia išeiti iš namų, ge
rai yra prie pašto dėžutės pa
likti raštelį, nurodantį kuriam 
iš kaimynų galėtų tą siuntinį į- 
teikti. Svarbu, kad būtų namo 
numeris aiškioje vietoje. Paš
tas pageidauja, kad anga į dė
žutes būtų pusantro colio pla
tumo ir septynių colių ilgumo.

Nusikaltimų sindikatas
Stasys Pieža dienrašty “Chi

cago American” praneša, kad 
nors JAV-se auga skaičius žmo
nių, priklausančių tikybinėms 
bendruomenėms, tačiau nusikal
tėlių sindikatas narkotikų pre
kyba, gembliavimo įrengimais 
ir pinigų išreikalavimais suren
ka žymiai daugiau sumų, kaip 
jų suaukojama 53-jų protestan
tų ir ortodoksų konfesijų baž-
nyčioms šiame krašte. Apie ia, 6201 S. Stevvart, Chicagoje 
tai paaiškėjo JAV Bažnyčių gruodžio 10 d. 7 vai. 50 min. v.

kambary 310 stato dramą “Me
dėja”. Ši Juripidžio drama šiam

tarybos suvažiavime.

Lyrinės operos pasisekimas
Chicagos Lyrinė opera užbai

gė ilgiausią savo gyvavime se
zoną, užsitęsusį septynias sa
vaites. Iš 29 pastatymų net 17- 
je buvo išpirkti visi biletai. Ben
drai suvedus — net 93% gilė
tų buvo išpirkta, surenkant iš 
viso $574,250. Kritikai, pripa
žindami operos laimėjimus pri
kiša

Bakery savin. Vilius Albrechtas 
kad kaikiurie pastatymai | tą nuostabų pyragą kepa pagal

buvo parinkti antraeilių kom
pozitorių, kaip Giordano, Cilea; 
ateičiai skatina į repertuarą į- 
vesti daugiau Mozarto, Wagne- 
rio, Verdi veikalų.

Paukščių puota eglutėje
Šią savaitę Gamtos Istorijos 

muzėjuje I—IV skyrių vaikams 
rodoma, kaip pasibaigus Kalėdų 
laikotarpiui galima eglutę išne
šus į lauką apkabinėti grūdais, 
džiovintomis vynuogėmis, sėk
lelėmis, atliekamais sausainiais 
ir kitokiais maisto dalykais, 
kad eglutė pasidarytų puotos 
vieta paukščiams, su kuriais 
vaikai galės susipažinti...

ATLIKIME TAUTINĘ 
PAREIGAI •

Užsimokėkime Lietuvių Ben
druomenės nario solidarumo 
mokestį.

OPEROS KVIETIMAI
Verdi “Rigoletto” operos spek

taklis įvyksta i. m. gruodžio 8 d. 
3 vai. popiet Marijos Augštesnio
sios mokyklos salėje. Kvietimus 
galima gauti:

“MARGINIŲ” krautuvėje, 2511

W. 69th St., PR 8-4585.
KARVELIO krautuvėje, 3322 S.&
Halsted St., YA 7-06'
SAVRIMAVICIAU8 krautuvėje, 
4358 S. Fairfield A v., LA 3-6342

Kvietimų kainoe yra 5, 4, 3 ir 2 
dol. Visos vietos numeruotos.

Sekmadienyje, spektaklio die
ną, kvietimai gaunami nuo 12 v. 
dienos Marijos salės kasoje 67 
St. ir California Avenue.

Daugejd pabaudos, 
mažėja mirtys

Per pirmus 11 mėnesių šie
met Chicagos policija išrašė 
1,240,500 pabaudų už nusikalti
mus susisiekimo tvarkai, taigi 
pabaudų net 20,893 daugiau, 
kaip praeitais metais tuo pačiu 
laiku. Tačiau toks policijos 
griežtumas atnešė naudos: šie
met iki gruodžio mėn. 1 d. mir
tinų nelaimių buvo 26 mažiau 
negu pernai metais tuo laiku. 
Iš viso šiemet Chicagoje susi
siekimo nelaimėse buvo užmuš
ta 281 asmuo. Už nusikaltimus 
susisiekimo taisyklėms policija 
šiemet areštavo 493,640 žmo
nes, — irgi daugiau, negu per
nai tuo pat metu.

Nauji automobiliu numeriai
Illinois Valstybės sekreto

riaus įstaiga praneša, kad jau 
gaunami nauji 1958 m. automo
bilių numeriai. Mašinų savinin
kai juos turi įsigyti iki vasario 
mėn. 15 d. Paskiau jau poli
cija gali uždėti pabaudas. Val
dinės įstaigos piliečius ragina 
naujus numerius įsigyti anks
čiau, nelaukiant paskutinės da
tos.

Atvyko vyskupas iš 
Lenkijos

Į Chicagą atvyko Tornau 
vyskupas Karol Pekala. Jis at
vyko į JAV kaip kard. Wy- 
szynskio įgaliotinis padėkoti už 
lenkų katalikų teikiamą pagal- 

Trys banditai, atėję į United varguomenei. Vys-
kūpąs lanko įvairias lenkų pa
rapijas. šeštadienį kardinolas 
Stritch jam ruošia priėmimą.

Didesni pavojai 
automobilistams

Chicagos Motorų klubas ir 
Susisiekimo Inžinierių įstaiga 
perspėja mašinų vairuotojus, 
kad žiemą kelyje susidaro dau-

pradžioje, kada vairuotojai ne
pasiruošę kreipti dėmesio į le
dą ant kelio. Bandymai parodė, 
kad esant šalčiui 30 laipsnių 
sustabdyti mašinas reikia dvi
gubai ilgesnio tarpo, kaip nu
lio temperatūroje. Daugiausia

šąla ir tas padidiųa nelaimių 
pavojų, dėl to visi skatinami 
būti atsargesniais.

Kalbės Darbo sekretorius
JAV Darbo sekretoriui Ja

mes T. Mitchell sausio 13 d. Chi 
cagoje bus suteiktas medalis 
už pasižymėjimą vadovaujan
čiame poste. Iškilmės bus Pal- 
mer viešbuty 6 vai. 30 min. v. 
Čia dafbo sekretorius pasakys 
kalbą. Spėjama, kad jisai pa
lies naują įstatymdavystę ry
šium su pastangomis daugiau 
apsaugoti unijų narių teises bei 
jų sveikatos ir šalpos fondus.

Banditai išnešė $7,000

Parcel Service įstaigą, Bridge- 
view priemįesty, atsinešė elek
trinį grąžtą, uždarė užpakalinė
se patalpose tarnautojus Ro- 
nald Nabazą ir Edward Bor- 
bons, išgręžė seifą ir išsinešė 
$7,000.

Vaidina Medėją
Englevvood Vakarinė mokyk-

pastatymui kiek aptrumpinta.

flSHKRBUKASKAHIBIBKRSKAHOGirSiF
X Raguolis-Baumkuchen bu

vo visų mėgiamiausias py
ragas Lietuvoje. Dabar galite 
juo gardžiuotis, vaišinti savo 
svečius, o ypatingai nustebinti 
svetimtaučius, nes Marąuette

lietuvišką receptą. Chicagiečiai 
gali atvykti arba užsisakyti te
lefonu: Marąuette Bakery, 2616 
W. 69th St., Chicago 29, III. Tel. 
WAlbrook 5-3471. Už Chicagos 
norintiems gauti raguolį, jį 
siunčiame paštu C. O. D.

Remkite dien. Draugą!

L

Gyvename karų laikotarpį, šia proga knygų rinkoje pasirodė 
Juozo Vaiėelifino knyga

ŽYMIEJI KARO VADAI
Joje apraišyta dešimt pasaulinių karo vadų, pradedant Aleksan
dru D. ir baigiant Manerheimu. Knyga. 215 p., kietais viršeliais 
su aprašomų karo vadų paveikslais.
Knygos kaina 3 dol. Gaunama pas knygų platintojus ir pas au
torių 195 Drinkwater St., Sudbury, Ont., Canada.

Šios knygos šimtas egz. numatyta veltui išdalyti laisvame 
pasaulyje gyvenančioms lietuviškoms ir gausioms šeimoms — 
5 nepilnamečiai vaikai ir daugiau. Užsakymus su šeimos narių 
vardais siųsti autoriaus vardu iki 1958 m. vasario 16 d.
(Žinia apie knygų išdalijimą vertėtų perspaudinti ir kitiems 
laikraščiams.)

KAS TIK TURI GERA SKONĮ,
VISK* PERKA PAS LIEPONĮ!

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

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI —

FITRNITURE CENTER, INC.
3222-24-26 So Halsted St. Vlctory 2-4226

Atidaryta: pirmadieniais ir ketvirtadieniais 9—9:30, 
kitom dienom 9—6, sekmadieniais 12—5

Užsisakykite
Naujai išleistą knygą
“A HEW LOOK AT 

CHRISTMAS 
DECORATIONS”,

kurią, suredagavo
sesuo M. Gratia, (Listaitė)
Marijos AugStesnCs mokyklos 

meno dalykų mokytoja

Šioj knygoj aiškinama kaip pa
puošti eglutes. Duodami 27 tautų 
puošimo pavyzdžiai. Ypatingas do
mėsis yra kreipiamas į lietuvišką 
eglutę. Lietuviška eglaitė papuo
šia ir knygos viršelį.. Ilustracijos 
yra atspausdintos 6 spalvom Kny
ga gražiai įrišta.

Knyga turėtų būti kiekvieno lie
tuvio knygyne ir ji labai tinka 
dovanoti Kalėdų proga kitatau
čiams.

Kaina $4.95.
Užsakymus siųskite:

“DRAUGAS”
4545 W. 63rd St. 
Chicago 29, Illinois


