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SOVIETŲ PREMJERO BULGANINO BOMBA NATUI
Jungtinių Tautų sesija

eina prie pabaigos
Suspendavo daną Pov Bang-Jensen, kad jis atsisakė JT 
generaliniam sekretoriui Hammarskjoldui perduoti są
rašą asmenų, kurie anoniminiškai liudijo komitetui, ty

rinėjusiam sovietų agresiją Vengrijoje
SALOMĖJA NARKĖLIŪNA1TĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose
JUNGTINĖS TAUTOS. — Nors dar savaitė ligi oficialiai nu

matytos Jungtinių Tautų generalinės asamblėjos sesijos pabaigos, 
bet čia jau gyvenama šventinėmis nuotaikomis. Tai reiškia, kad 
maždaug po savaitės pasibaigs varginantieji posėdžiai ir įkyrėję 
klausimai. Laivais ir lėktuvais, kaip čia suvažiavo, taip ir išsi
skirstys žiemos atostogų išvykstantieji pasaulio diplomatai.

Kolonijiniai klausimai 
Nors jau kaikurie komitetai

Jordano spauda 
smarkiai puola

komunist. konferenciję
AMMAN, Jordanas, gruodž. 

11. — Afrikos — Azijos žmonių 
konferencija, egiptiečių globoja
ma, komunistų inspiruojama, 
šaukiama gruodžio 26 dieną Kai
ro mieste, Egipte.

Jordano spauda smarkiai puo
lė ruošiamąją konferenciją ir 
Jordano delegacija joje nedaly
vaus. Kelios kitos arabų valsty
bės, pažymėtina Saudi Arabija, 
Irakas ir Marokas, taip pat ne
siūs savo delegacijų komunistų 
sugalvoton konferencijon.

išsėmė savo darbotvarkes ir už
baigė diskusijas, pats pagrindi
nis — politinis ir saugumo* ko
mitetas dar tebeposėdžiauja ir 
tai pačiais jautriausiais klausi
mais.

Faktinai neužbaigęs, nes ne
padaręs jokio- sprendimo Alžiri- 
jos klausimu, tas komitetas pra
dėjo Kipro klausimą. Jei Alžiri- 
jos klausimu diskutuojant čia 
kirtosi Prancūzijos ir ją užsto: 
jančių vakariečių argumentai su 
priešiškai Prancūzijai ir jos bi
čiuliams nusistačiusiu Afrikos - 
Azijos valstybių blokų, tai Kipro 
klausimą keliant ir svarstant čia 
kertasi trijų ginklo draugų ar
gumentai.

Gali būti lengvai suprantama, 
kokiu karštumu azijatai su ara
bais, remiami sovietinio bloko, 
diskutavo Alžirijos klausimą, 
kai jie reikalavo Alžirijai teisės 
laisvai apsispręsti ir tapti ne
priklausoma.

Tačiau yra sunkiau suprasti 
Kipro ginčą, kurin įveltosios 
trys valstybės yra Šiaurės At
lanto Pakto narės ir netrukus su 
kitais nariais Paryžiuje rinksis 
savo saugumo klausimų disku
tuoti.

Čia manoma, kad kas jau kas, 
bet Kipro klausimas tai jau la-

pasakė komitete praėjusį pirma
dienį, čia daug kas sprendžia, 
jog didelio triukšmo bent per 
šias diskusijas nebus. Britas 
Allan Noble, tarp kitų dalykų, 
pareiškė, kad jo vyriausybė „yra 
pasirengusi diskutuoti su bičiu
liais graikais ir turkais Kipro 
salos klausimo sprendimą“. 

Dagas sugrįžo patenkintas

Olandai išvyksta
iš Indonezijos

SINGAPŪRAS, gruodž. 11. — 
Olandai, ištremti iš Indonezijos 
kilus ginčui dėl Naujos Gvinė
jos, vakar pradėjo atvykti į Sin
gapūrą.

Garuda (Indonezijos) lėktu
vas su 17 olandų vakar atskrido 
į Singapūrą. Indonezijoje dar yra 
46,000 olandų.

Kartą Indonezijoje gyveno 
200,000 olandų Indonezijoje.

Tuo tarpu JT generalinis sek
retorius Dagas Hammarskjol- 
das, savaitę praleidęs Vid. Ry-

Atlanto pakto taryba _
bent laikinai sumažinti įtempi-1 posėdžiauja Paryžiuj 
mą, o svarbiausia atstatyti Jung
tinių Tautų pareigūnų prestižą iri PARYŽIUS, gruodž. 11. Šią 
pasitikėjimą.

Bulganino 3,000žodžių laiškas 

prezidentui Eisenhoweriui
WASHINGTONAS, gruodž. 11. — Sovietų Sąjungos ministe- 

ris pirmininkas Bulganinas vakar savo 3,000 žodžių laiške prezi
dentui Eisenhoweriui pasiūlė panaikinti atominių bombų bandy
mus ir sušaukti „vadų konferenciją“, kad būtų uždraustas karas. 

Bulganino laišką taipgi gavo . . . - --------
Britanijos ministeris pirminin
kas Macmillanas.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
pareigūnai studijuoja Bulganino 
raštą, kurį Sovietų Sąjungos am

Laisvasis pasaulis turėtų pa
reikalauti Kremliaus vadų paleis 
ti laisvės sputniką į sovietų pa
vergtus kraštus Rusijoje, nes 
žmogui laisvė yra brangesnė ne-

basadorius Zarubinas įteikė Ro- j gu „sputnikai“, kurie ir šiaip
bertui Murphy, valstybės pasek- 
retoriaus pagelbininkui, valsty
bės departamente.

Prezidentas Eisenhovveris tur
būt šiandien Bulganino raštą pa- 
stums į šalį, nors Maskva jį va
dina „nepaprastai svarbiu“.

daug prakaito ir kraujo pareika
lavo iš pačių rusų ir kitų paverg 
tųjų.

Čia daugeliui tikrumoje neat-
savaitę Paryžiuje posėdžiauja 
Šiaurės Atlanto Gynybos orga-

rodė, kad Jordano atsisakymas • nizacij°s (Nato) taryba, kad pa-
bendradarbiauti su amerikiečiu 
Palestinos paliaubų komisijos 
pirmininku, kuris dabar eina tas 
pareigas kanadiečiui gen. Burns 
perėjus vadovauti Jungt. Tautų 
armijai, stovinčiai Egipte, būtų 
buvęs jau taip taikai grasantis. 
Bet Dagas sako, kad jam būtinai 
reikėjo vykti tenai, nors ir tokiu 
svarbiu laikotarpiu, kada čia 
vyksta sesija ir kada jis čia būs
tinėje yra taipgi reikalingas.

Tenai sekėsi, bet čia ne

siruoštų 15 valstybių vyriausy
bių konferencijai.

Prancūzų atstovas Etienne de 
Grony - Chanel pareiškė nepasi
tenkinimą, kad Britanija ir JAV 
sutiko pastatyti atominių rake
tų iššovimo bazes Britanijoje.

Prancūzų atstovas pasisakė 
prieš Britanijos ir JAV bandy
mą bosauti Atlanto pakte. Bet 
šiaip Nato tarybos posėdžiai 
vyksta draugiškoje ir susiprati
mo dvasioje.

Prezidentas Eisenhovveris, pakankamai pasveikęs, entuziastiš
kai svarsto būsimos Šiaurės Atlanto Gynybos organizacijos 
(Nato) konferencijos planus. Prezidentas vyks j Nato konfe
renciją, kuri prasidės gruodžio 16 d. Paryžiuje. (INS)

JAV ir Britanija greitai

pasirašys raketų bazių sutartį
BERLYNAS, Vokietija, gruodž. 11. — Jungtinių Amerikos 

Valstybių apsaugos sekretorius Neil McElroy vakar pasakė: Jung
tinių Amerikos Valstybių ir Britanijos sutartis pastatyti vidutinės 
raketos bazes Britanijoje greitai bus pasirašyta.

Atvykęs į Berlyną iš Londo- ■ — ■ ■■■ -----
no, McElroy pareiškė reporte
riams: mes nematom kliūčių, ku 
rios neleistų pasirašyti raketi-i 
nių bazių sutarties.

McElroy nesileido į smulkme
nas, bet pranešimai iš Londono
kalba, jog mažiausia keturios ra
ketų bazės bus įruoštos Britani-

Belgija priima “nike” 
raketas

BRIUSELIS, Belgi ja, gruodž. 
11. — Belgija vakar pranešė, 
kad jinai priima Jungtinių Ame
rikos Valstybių pasiūlymą apgin

Lėktuvas j įlanką
KETCHIKAN, Aliaska, gruo- 

gi galės jaustis prie bendro eta- se, čia būstinėje, nors Palestino- džio 11. — Penki asmenys, įskai-

bai kenkia tam draugingų vals- j šias eilutes rašant, kaip tik 
tybių blokui ir drumsčia viso pa buvo patirta, kad Dagui kurkas 
šaulio draugystės reikalą. Kaip menkiau sekasi tvarkytis namuo

lo Nato posėdžiuose graikai su 
turkais ir su britais, kai disku
tuos benduosius gynybos saugu
mo klausimus, o galugerklėje 
jaus kartėlį dėl tos nedidukės 
Kipro salos?

Dar nežinia, kaip Asamblėja 
tuo klausimu nuspręs, jei ką iš 
viso nuspręs, bet iš britų atsto
vo raminančios kalbos, kurią jis

Pov Bang - Jensen, Jungtinių 
Tautų politinis pareigūnas iš Da
nijos, suspenduotas savo pareigo
se, kad atsisakė pasakyti pavar
des 181 vengrų laisvės kovotojo, 
liudijusio specialiam Jungtiniu 
Tautų komitetui apie sovietinę 
priespaudą Vengrijoje. Komiteto 
nariai dėl to žvgio protestavo JT 
generaliniam sekretoriui Dagui 
Uammerskjoldui, nes jie turi pri
siekdami liudininkų paradves lai
kyti paslaptyje. (INS)

je jis kaikuriais atvejais ir bu
vo sėkmingas.

Danas Povl Bang - Jensen, ku 
ris yra ilgametis JT politinio ir 
saugumo tarybos reikalų sky
riaus tarnautojas, atsisakęs ge
neraliniam sekretoriui Dagui 
Hammarskjoldui perduoti sąra
šą asmenų, kurie anonimiškai liu 
dijo komitetui, tyrinėjusiam so
vietų agresiją Vengrijoje. Sako, 
Dagas supykęs, kad šitas tamau 
tojas savo elgesiu parodęs nepa
sitikėjimą. Tas danas šiuo metu 
yra suspenduotas, ir Dago suda
rytas trijų asmenų komitetas rei 
kalą tiria.

Visame tame reikale įdomu 
yra tai, kad, matyt, tas danas 
žinojo, jog paslaptys, jei tokios 
yra, jau nepasilieka paslaptimis, 
kad ir po antspauda įteiktos, jei 
patenka JT sekretariatan.

Tas danas iš sekretariato buvo 
paskirtas darbuotis prie Specia
laus komiteto, kuris Ansamblė- 
jos nutarimu buvo įkurtas ir ku
ris paskui parengė platų prane
šimą, kaip sovietai savo karine 
intervencija sutriuškino vengrų 
patriotinį sukilimą. Tas komite
tas apklausinėjo per šimtą as
menų, tarp kurių buvo ir nenorė
jusių viešai paskelbti savo pa
vardės. Nors tos pavardės ir ne
buvo paminėtos pačiame prane
šime, bet kituose dokumentuose 
jos buvo, ir tam darbui užsibai
gus pagal esančią tvarką tie do
kumentai turėjo būti perduoti 
aekretariatui saugoti.

tant vienos šeimos keturis na
rius, vakar žuvo, kai lengvas lėk 
tuvas įkrito į įlanką, 45 mylių 
Ketchikan vakaruose

Šachas į Lebaną
TEHERANAS, Iranas, gruodž. 

12. — Irano šakas ir karalienė 
Soraya gruodžio 16 dieną išvyks
ta keturių dienų valstybiniam vi
zitui į Lebaną.

Laivai virs laužu
LONDONAS, gruodž. 10. — 

Du garsūs britų karo laivai — 
Anson ir Duke of York — grei
tai bus paversti geležies laužu 
Škotijoje.

Jau antras atvejus
Šis dano atvejis, kiek čia ži

noma, jau būtų antras pastaruo
ju metu ir tai kaip tik surištas 
su tuo pačiu Vengrijos klausi
mu.

Neseniai vienas ceilonietis, ir
gi sekretariato atstovas, buvo pa 
ties sekretariato atleistas už tai, 
kad per jį kaikurie dokumentai 
pateko į sovietų rankas prieš tai 
negu jie atsirado Vengrijos pra
nešimo tekste.

Tik tas skirtumas tarp tų dvie 
jų atvejų, kad pirmuoju atveju 
JT tarnautojas buvo per uolus ir 
sovietams padėjo, o antruoju — 
tarnautojas danas norėjo išveng 
ti, kad kaikurie dokumentai so
vietams nepakliūtų.

Maskva tuojau atskubėjo su 
Bulganino laišku, kai buvo pa
skelbta, jog prezidentas Eisen
hovveris pakankamai pasveikęs 
ir šį penktadienį vyksta į Šiau
rės Atlanto Gynybos organizaci
jos (Nato) penkiolikos valsty
bių vyriausybių galvų konferen
ciją.

Sovietų premjero Bulganino 
raštas yra laikomas bomba At
lanto pakto konferencijai, kuri 
gruodžio 16 dieną prasidės Pa
ryžiuje.

Sovietų Sąjunga ginkluojama 
nuo kojų iki galvos, bet kai nori 
pasėti nesantaiką tarp sąjungi
ninkų, tada Kremlius pradeda 
švelniai kalbėti apie taiką, karo 
galimybių panaikinimą ir t.t. O 
šiaip Kremliaus valdovai su pa
nieka žiūri į kitus, nes,girdi, mes 
„turime net du sputnikus“.

Mokslo institutas Sibire

joje. Tris bazes kontroliuos bri- į kluoti Belgijos kariuomenės da
tai ir vieną Jungtinės Amerikos j linį su „Nike“ kontroliuojamo- 
Valstybės.

McElroy pastebėjo, kad klau
simas vidutinių raketų bazių ki
tose Atlanto pakto (Nato) vals
tybėse bus svarstomas sekančią 
savaitę apžvalginėje konferenci
joje Paryžiuje.

McElroy aplankė Berlyno bur
mistrą Willy Brandi. Jis užtikri
no burmistrą, kad JAV, Brita
nija ir Prancūzija gins vakarinį 
Berlyną prieš betkokia grėsmę.

JAV apsaugos sekretorius at
skrido į Vakarų Vokietiją tartis

MASKVA. — “Pravda” Nr. 
333 praneša, kad Sovietų vyriau 
sybė Sibire, netoli nuo Novosi
birsko uosto, paskyrė 1,100 hek- 

mis raketomis. Kaikurie belgai tarų žemės ir ten sudarys moks- 
lavinasi Jungtinėse Amerikos linį centrą, susidedantį iš 13 in-

stitutų: Matematikos ir skaičia
vimų, Žemės gelmių Fizikos Ši
luminės Fizikos, Kinetikos irI

! Degimo, Neorganinės chemijos, 
Automatikos ir Elektro metri- 
jos, Hidrodinamikos, Teorinės ir 
Pritaikomosios Mechanikos, Ge
ologijos ir Geofizikos, Rkonomi-

11. — Federalinių ir provincinių! įr statistikos. Citologijos ir 
vyriausybių konferencija Otta- Genetikos, Eksperimentinės Bio-

Valstybėse naudoti raketą.

Kanados federalinė 
vyriausybė daugiau 
rems provincijas

OTTAtVA, Kanada, gruodž.

woje svarstė mokestinių pajamų 
paskirstymo sistemą, bet jokių 
nutarimų tuo reikalu nepadarė 1

locijos.
Sovietai kuria šį mokslo cent-

su augštais vokiečių pareigūnais Buvo išklausyta provincinių mi- f‘t ^*t)ire, toliau nuo vakariečių, 
gynybos klausimais. nisterių pirmininkų pageidavi-

• Egiptas ketina sudaryti kul mai- ir federalinė vyriausybė da- 
tūrinius ryšius su Sovietų Sąjun-I ^ar Juos studijuoja. Pastaroji įsi

kad karo atveju būtų ten sau
giau.

TRUMPAI IŠ VISUR
• '„Sputnikas“ virš Norvegi- 

I jos. Neatpažintas skrajojantis
objektas sprogo virš centrinės 
Norvegijos ir toje apylinkėje bu 
vo manoma, kad tai sputnikas ar 
užsieninė raketa. Bet vakar pa
aiškėjo, kad ten buvo tik „puf- 
nikas“. Du devyniolikos metų 
jaunuoliai prisipažino paleidę 
juokais seną vokiečių raketą.

• Japonijoje vyrai suorgani
zavo draugiją pagerbti savo žmo 
noms, pareikšdami iškilmingai, 
jog jie nežiūrės į gražias moteris 
gatvėje.

• Budapešto, Vengrijoje, ra
dijas vakar pranešė, kad komu
nistai sušaudė majorą Antai Pa
links Palavicini už „organizavi
mą priešrevoliucinės grupės“ pa 
dėti kardinolui Mindszenty.

• Arabų lygos generalinis sek
retorius Abdel Khalek Hassouna 
įsitikinęs, kad Artimuose Rytuo
se politinis įsitempimas sumažė
jęs. Jis įsitikinęs, kad Palestino
je bus ramu, jei Izraelis bus ra
mus — nebruzdės prieš arabus.

• Kalifornijoje šiemet mažiau 
sias apelsinų derlius nuo 1929 
metų, pasakė valstybės agrikul
tūros departamentas.

• Kipro salos sostinės Nicosia 
studentai vakar suruošė demons
tracijas prieš britų režimą. Jau 
penkta diena vyksta demonstra
cijos Kipro saloje.

• Frank L. Dennis, veteranas 
laikraštininkas, paskirtas viešo
sios informacijos direktoriumi 
JAV Informacijos agentūroje.

• Sovietų Sąjungos premjeras 
Bulganinas įspėjo Vakarų Vo
kietijos kanclerį Adenauerį, kad 
neįsileistų JAV atominių ginklų 
į savo kraštą.

• Pasitarimai Turkijoje. Ira
no, Irako, Pakistano ir Turkijos 
atstovai užvakar suvažiavo į An 
karą, Turkijoje, pastudijuoti, 
kiek komunizmas įsigalėjo Arti
muose Rytuose.

ga.

(jeorge Me»nv. AFT.-CJO pre
zidentas, pareiškė Atlantic City 
konferencijoje, kad kepyklų dar
bininkų unija bus išmesta iš AFL- 
CIO organizacijos, jei unija nepa
šalins korupcijos. (INS)

pareigojo daugiau remti provin
cijas, mokėdama didesnes su
mas: nuo 1958 m. sausio 1 d. be
darbių pašalpoms, pajūrio pro
vincijoms; nuo liepos 1 d. svei
katos apdraudai trijose vakari
nėse provincijose. Valstybės iž

dui tai atseis 57 milionai dole
rių.

• Buvusio Argentinos dikta- 
\ tariaus Perono šalininkai praė
jusį antradienį suruošė demons
traciją Buenos Aires miesto par 
ke. Policija į juos paleido ašari
nes bombas ir išsklaidė. Policija 
areštavo 26 asmenis.

KALENDORIUS
Gruodžio 12 d.: šv. Aleksan

dras.
Saulė teka 7:08, leidžiasi 4:21.

Oras
Oro biuras praneša: Chieagoję 

ir jos apylinkėj šiandien — gied
ra, rytoj — šilčiau.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Sovietų Sąjungos ambasadoius Malikas vakar įteikė prem
jero Bulganino laišką Britanijos ministeriui pirmininkui Macmil- 
lanui. Taip pat Bulganino laišką gavo Vakarų Vokietijos kancle
ris Adenaneris. Laiško turinys panašus į laišką, įteiktą preziden
tui Eisenhou'eriui. Bulganinas siūlo uždrausti atominių ginklų 
bandymus ir sušaukti komunistų ir Vakarų vadų konferenciją.

— Čekoslovakijos radijas vakar pranešė: astuonių Varšuvos 
pakto valstybių ekonominė konferencija šiandien prasideda Mel- 
nik’e, šiaurinėje Prahoje. Radijas pastebėjo, kad konferencija 
bandys sujungti sovietinio bloko ūkį. Varšuvos paktą sudaro Ru
sija, Lenkija, rytinė Vokietija, Čekoslovakija, Vengriją, Rumuni
ja, Bulgarija ir Albanija.

— Londone išeinantis The New Chroniele laikraštis vakar pa
skelbė, jog Britanija atrado tokį dalyką atominiame tyrinėjime, 
kad tai yra didesnė žinia, negu sputnikų paleidimas. Laikraštis 
šį atradimą apibūdina „dirbtinės saulės sukūrimu“.

— New Yorko miesto požeminių traukinių vairuotojai tebetę
sia streiką. New Yorke susisiekimas labai sutrukdytas.

— Valstybės sekretorius Dulles ir prezidentas Eisenhou'eris 
vakar tarėsi dėl Sovietų Sąjungos premjero Bulganino laiško, at
siųsto pezidentui Eisenhou'eriui. Dulles šiandien išskrenda į Pa
ryžių. Prezidentas Eisenhower rytoj ten skrenda.
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GIMSTANTI MINTIS K I RI A 
ARBA GRIAUNA; GYVENIMO 
KELEIVI, KOKIAS MINTIS TV 
BRANDINI? ARK

trų metų studentus, užmokant 
jiems bent pusę stovyklos mo
kesčio.

dvi kliūtys — tikėjimo neteki-1 
nias ir nuodėmė. Svarbu atsi
minti. kad nuodėmė yra realus į 
dalykas mūs gyvenime ir ji yra 
Kristaus nugalėta. Kristus atl i 
džia nuorTmes ’š meilės. Mes 
taip pat turime meilės pareigas.

ILengvai pastebimas įvadas mei- 
' lėn yra mergaitės berniukui ir 
berniuko mergaitei patrauklu
mas. Šiuo įvadu meilėn nors jo 
neužtenka tikrai meilei, prigim
tis vilioja sukurti šeimą, o šei
ma yra didelė meilės pareiga.

*
Buvo ir diskusija bei klausi

mų sesija, kurioje beveik kiek
vienas klausė jam svarbiausią 
klausime ir laukė kelio į proble
mos išsprendimą

SAS APLINKRAŠTIS Nr. 6 
D®L STUDIJINIŲ STOVYKLŲ

5 vi. skubėjome koplyčion 
padėkot’ P’evu’ u” ’aug (Venos 
malonui. Dievas Ostijoje palai
mino mus.

K ĮSI I ( 11 > K > IR IM IR ACM A 
PAVE’tBft MIRUSIUS

š. m lapkričio mėnesio pra- 1 
J.žb.įc le tutiečių šeimą apleido 
v', ••■(:( i trylikos korporacijos 
steigėūi Antanas Pabedins
ką.;, Korporacijos centro valdy- 
■ a, bendr a '.u braudama su Chi- 
i agos skyriumi suruošė gražų 
a. a. brolio A. Pabedinsko pri-
ėninimą gruodžio 1 d. Minėji
mas buvo pradėtas pamaldomis 

t'vų marijonų koplyčioje. Kor- 
noracijos „dvasios vadas kun. V. 
Bagdanavichis, MIC, atnašavo 
gedu.lin as giedotas šv. mišias 
už a. a. brolio Antano vėlę, da
lyvaujant gausiam būriui unifor 
nu1 tų kęstutiečių ir buvusių a. 
a. Antano draugų.

v "ms nra- 
Ir

Cr’ž4aot nnmo n 
sitarė- “Kek’n c-m:,e: diopą; 
tikrai ši susikaupimo diena

Dabartines išlaidas siūlome 
padengti iš draugovės iždo, vė
liau susruošiant vakarą visuome 
nej ilinksmavakarį ar koncer
tą), kurio pelnas apmokėtų siun

Kas ruošiama? — SAS Cent- timo į studijines stovyklas is- 
ro Valdyba, tęsdama Kennebun- lai las.
ko ir Putnamo kursų mintį, Ka- i Stu iijinės stovyklos yra ruo-
ledų atostogų metu rengia dvi šia mos dvie jose vietose, todėl ^°, l)Un^^ya^,rPu <dėl
studijinio pobūdžio stovyklas. ‘ dauguma SAS narių neturės sun 
Kaip atsimename, paskutiniame | kuinų nuvykimo atžvilgiu. Vis 
sąjungos suvažiavime buvo pas'- dėlto draugovių valdybos ragi- 
sakyta už didesnį visų narių i- i narnos sudaryti progą draugo- 
traukimą veiklom Tai turėt i > vės nariams vykti į stovyklą kar 
omenyje, sudarant stovyklos. tu; tai padarys kelionę ir pi-
programą kas reiškia, 
bus įtraukti į darbą.

Kas gali dalyvauti? 
vykioje gali dalyvauti kiekvie
nas SAS narys ar kandidatas.

punktualumo net pora narių pa
likome Chicagoje!), linksmumu 
ir giliomis bei puikiai perduoto
mis kun. V. Bagdanavieiaus min
timis. Saulė Liiileviėiūtė

STUDENTŲ SUSIRINKIMAS

Chicagos studentų ateitininku 
draugovės susirinkimas įvyks ši 
šeštadienį, gruodžio 14 d.. 6 vai. 

ras draugovės valdybos veikimo1 vakare. Jaunimo centrę, 56 Str. 
rodiklis. • ir Claremont Avė. Programo

kad visi 'esne, ir malonesnę.
Norime priminti kad studiji- 

™, r.ėse stovyklose dalyvaujančių
----S to* Į J_________ • _____draugovės narių skaičius yra ge

Draugovių valdybos prašomos! ... ... .. ,7 —“v-*““'“"
ko greičiausiai prisiųsti saiunso, „K’U,.b"''° n',,"eta Mi-krasty! je - Įvairus pranešimai organj- 
valdybai stovykloje dalyvauti n , ' '' 1 . V' 'hs vvWncių,t,, zaeiniais reikalais. Po snsirin-

„o-;,, t oi o'a "".oveų pa yri sa rasas turi bu- kimo visi bendrai važiuosime innciųju nariu sarasus. i sto- ...... r, . r, , . . ..... „
vykią bus priimami asmens ir b ‘"T " sekretorei prieš čiuožyklą. Draugovės nariai, vv
nepilnam laikui, tačiau apie tai i grUOf ’(?-‘-0 į . ( . resnieii m°kSleiyiai ir svečiai

.i :sų Kristuje. nuoširdžiai kviečiami dalyvau-

Po pamaldų naujuose “Drau- 
go” rūmuose įvyko trumpas mi
nėjimas, kuriame buvo prisimin
tas a. a. brolis Antanas. Minė
jimą pradėjo Kęstučio korpora
cijos Chi agos skyriaus sekreto-

''l 'liūs Povilas Kilius, paprašyda
mas visus sugiedoti pirmąjį At- j 
ritini nkų himno posmą ir pa-1 
gerbti velionį susikaupimo minu
te. Kori)' Kęstutis CV pirm. K. 
Grina pateikė visą pluoštą žinių | 
iš velioni',>s gyvenimo ir darbų. 
J. Končius perskaitė Maironio 
eilėraštį "Varpai”. Pr. Povilai
tis perskaitė pulk. J. Variakojo 
laišką apie a. a. A. Pabedinską, 
kaip savanorį kūrėją. Pažymėti
na. kad a. a. Pabedinskas buvo 
apdovanotas, be kitų ordinų, ir 
Vvč:o Kryžiumi su kardais, ku

rio eilės numeris buvo antras. 
Baigiant minėjimą, gedulo mi
nute ir susikaupimu buvo pa
gerbtas buvęs korporacijos dva
sios vadas a. a. kan. J."Meškaus
kas. apie kurio mirtį žinia buvo 
gauta tik a. a. brolio Antano mi
nėjimo metu. Minėjimas baig
tas Tautos himnu

Tikime kad Viešpats bus gai
lestingas a. a. brolio Antano šie 
lai, o jo gerieji darbai, tarp jų 
ir Kęstučio korporacijos steigi
mas, paliks amžinu paminklu vi-Į 
siems laikams ir kilniu pavyz
džiu gyviesiems kęstutiečiams.

x p- .i

“ŠATRIJA” RENKASI

Sekmadienį, gruodžio 15 d. 
Jaunimo centre įvyks metinė 
Šatrijos korporacijos šventė. 10 
vai. ryto bus šv. mišios, o po 
jų — iškilmingas posėdis. Me
ninę dalį prayes viešnia iš Cle- 
velando A. Augustinavičienė. 
Visi prašomi gausiai dalyvauti.

“SI’I TNIKAS” PAS AT-KUS
Keymens klube Naujųjų Metų 

baliaus metu bus paleistas “sput 
nikas”.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Tel RElianoe 5-1811

WAITFR i KIRSTU*
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

, (Lietuvis gydytojas)
3925 VVčst 59 Street 

\ ai t ■ i • na>. minui zetvlrtad Ii
.■-nkOiil nuo 1 4 p p 6:80—8:8<
vai. vai- T-ečlad ’r šeštad I—4 v

• —I i.ll« n huto ol.ytuplc 1-416*

OR P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W I5th St.. Cicero
Kasdien 1-8 '»! ir 8 8 vai rak.

Išakytus trečiadienius.
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

.iflso telef I.Afayette 18210, jei 
neatsiliepta. Saukite KEdzte 8-886*

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

, Trečiad. tik susitarus.

P. ŠILEIKIS. 0 P,
(>rtbooevla> FroU-dsUM

Aparatal-Protezai, Mcd han 
dažai. Sooc- pagalba k<ųon

lAruh HupporU) Ir L L 
vai. 9 4 Ir 6-M BeAtadleniale 9 > 
1RTHOPED1JOH TECHNIKOS IAB

2850 W. 63rd St.. Chieago 29. III 
Tel PRoapecl «-RO81

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 42no H tfSrd Si 
Ofiso tel. REliame 6-4410 

Re«ld. teh-f GRovehill 6-00 U 
Valandos 1-8 p. ra.. 6-8 p m 

Penktad. tik po pietų.
Trečiad Ir *ežta<) pag»; sutarti

Ofiso tel. CLlffslde 4-2HB* 
Kerlden< Ooe lAfajetle S-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 Weet 47th Street 
(Kampas 47th Ir Hermltage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak 
4eAtad nuo ° Iki 6 vai., lžskyr. sek

Duoną ir įvairias sbcningaa 
hulkntee kepa

M O V I N G
A BENIULIS atlieka įvairiu 
perkraustymus bei pervežimu* 
ii tolimų ir artimų atstumų

Tel. Blshoip 7-7075

DR | ir K 0R| |N^KB$
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligoni* pagal nusitarti a 
H1 valandos skambinti t e 1 <' f r> n ■

HKnilock 4-1 562 nuo 2 Iki 9 vai 
o p kaadlan Vnkvrus trečiad 
'^•tad

Rea. tel. GRnvphlll «-6«os

taip pat turi žinoti SAS valdyba.
Kur? — Stovyklos bus dvię- 

jose vietovėse: rytiniame pakraG 
tyje —r prie Philadelphijos, U i-į 
versity of Pennsylvania Camp 
for Boys Green Lane, Pa.; Vi
durio Vakaruose — prie Chica
gos, Šiluvos sodyboje, Cedar La
ke, Ind.

Kada? — Rytuose nuo gruo
džio 27 d. vakaro iki sausio 1 d. 
ryto; Vid. Vakaruose nuo gruo
džio -26 d. vakaro iki gruo.Ižio 
31 d. ryto. Vakarų stovyklauto
jai turės progą Nau jus Metus su 
tikti Chicagos draugovės ruošia
mame baliuje; rytiečiai N. Me
tus sutiks stovyklos ribose.

Kiek kainuos? — Už pilną lai
ką mokestis 18 dol. Rytų sto
vyklautojai už N. Meti) sutiki
mą mokės priedo $2. Vakaruo
se N, Metų sutikimo biletai gau
nami pas rengimo komisiją; kai 
na — $3 asmeniui.

SAS valdyba ti. Valdyba

SUSIKAUPIMO DIENA
Praėjusį sekmadieni Chicagos j 

stu’ertų ateitininkų draugovės 
nariai jau 9 vai. ryto riedėjo Ca- 
lumet E.':j)rcssway tėvų salezie
čiu sodybon, Crown Point, Ind. 
10 3(T vai. koplytėlėje išklausė
me šv. mišias ir artinomės prie 
Dievo stalo. Klausėmės susikau
namo dienos vadovo kun. V. Bag 
da avičiaus, MIC, pamokslo apie 
'’trijos Nekaltąjį Prasidėjimą, 
šio sekmadienio šventę. Marija 
iškilo prieš akis, kaip optimiz
mo spindulys, parodydama žmo
gaus vertę ir nepaprastą žmo
gaus grožį.

Po šv. mišių skubėjome salėn, Į 
kur energingos šeimininkės — 
R. Augiūtė, R. Morkūnaitė, I. 
Paliokaitė, D. Ambrasaitė ir R. i 
Urbutytė, vadovaujamos L.

D R . H. S. W 0 D I S
OPTOMETRISTAS

ATIDARĖ NAUJA 
OFISĄ ADRESU —

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

HfiUfiU’S KEPYKLA
(339-41 S. Lituanlca Avė 

Tel. Cldffatde 4-«37«
riMtuiuiiiL ( «ibujs arautuve* 

r restoranui-. taip pat 16 
-dunčtame 1 visus artimuo 
,1UH Ullt'StUŠ

Tel. ofiso WA 5-3010, re®. PR 0-73X3
DR. ANTANAS ALEKNA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1601 W. Garfield Blvd.

Vai. — Plrmad., antr.. ketv.. penkt. 
t—4 Ir 6—8; Softtad. 1—4: trodiad 
uždaryta.

. , . ... , .kaufmanaites skubėjo patiektiAtsivežti stan-, .. .. . J, 'pusryčius. Čia zaideme, kalbejo-dartimus stovyklavimo reiK.me- ... , , . ,. . ,, , , X, , J- > mes, juokavome, o kadangi buvoms ir paklodes (antklodes bus , . ;. * 1 . A • . laiko iki sekančios konferenei-duodamos vietoje).

Ką atsivežti ?-

Ką toliau daryti? Regist
ruotis per draugovių valdybas, 
pažymint dalyvavimo laiką. Vai 
dyfbos prašomos sąrašus prisiųs
ti iki gruodžio 20 d.

Iki malonaus pasimatymo! 
Jūsų Kristuje,

SAS Centro Valdyba

DALYVAVIMAS STUDIJŲ 
STOVYKIJJSE

(SAS aplinkraštis N r. 7)
Šių metų Kalėdų atostogų me

tu SAS ruošia dvi studijines sto-

į jos, pasileidome apžiūrėti “Šilu
vos” naujenybių.

, Pasivaikščioję klausėme pir
mosios konferencijos. Šią dieną 
paskyrėmo mąstymui apie Die- 

I va. Ruošėmės nežinomai ir nuo
stabiai ateičiai, kiekvienas lauk 
damas ir tikėdamasis savo gy
venimo stebuklo. Dievas, pašau- 

; kęs mus iš nieko ir tėviškai mus 
mylėdamas, nepagailės mums 

1 progų įgyvendinti savo gyveni
mo stebuklą.

Po šios konferencijos bendrai 
sukalbėjome rožančių ir Mari-

vykias. Šios studijinės stovyk- jos litaniją. Vaikščiojome susi- 
los tęsia Kennebunk ir Putnam mąstę ir kalb ėjome apie laukia- 
ideologinių kursų tradicijas. mąjį stebuklą.

Į šias stovyklas kviečiami visi Pietaudami klausėmės D. No- 
studentai ateitininkai, bet, ka- reikaitės skaitymo iš “Laimės 
dangi jos yra ypač svarbios jau- Kelio” Don Bosco minčių, 
nesniems SAS nariams, draugo-i Antroji konferencija tęsė ste- 
vių valdybos įpareigojamos į buklu mintį. Didysis gyvenimo 
studijines stovyklas siųsti visus stebuklas yra neįmanomas be 
draugovėje esančius pirmų ir an Dievo. .Stebuklo įvykdymui yra

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu ir pelninga

Universal Savings and Loan 4.ssoclation užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Iki 
$10.000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningu vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškas. Bus grei
tas ir draugiškas patarnavimas

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOC1ATION 

1800 S. Halsted Street. Citicago 8', Illinois

SPALVOTO VOKIŠKO KRISTALO 
Galima gauti pas —

BALYS RADIO & TELEVISION SALES & SERVICE
2646 West 71st Street PRospect 8-5374

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

ir tolimų distancijų. Saukite sekančiai.

OR. ANNA BALIUNAS
‘KTU, AUSŲ. NOSIES TT? 

G*TRKL15S LIGOS 
Pritaiko akinius 

6322 South Weatern Avenue 
*1 kasdien .0-12 /ai I ’ • vai 
ak šeštadieniais 10-. vai Trečla- 
•lonlals uždaryta Kt laiku susltaru* 

(Iflso ’elefonas: PK H-S1I2*
Re* teief VV'Albrook 5-507*

DR VL BLAŽYS
'LAUCIŲ TR VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenue 

Kampas 47-tos Ir l)aman >ve 
^al kasdien nuo 6—R vai. va>

fiežtad 2—4 vai. vak 
Trečiad Ir kitu laiku pagal sutari

Telef. ofiso I.Afayett« X-«<>»* 
Rn. VVAIbrook 5-304*

Tel. ofiso HE. 4-5849, re/, HE. 4-2324
DR. PETER T BHA/ib

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 Weat 71at Street

Vai Pirm ketvlr.. penKt 1-4 Ir 7-k 
Antr. 1-6, treč. Ir Sešt. pūgai sutartj, 
sekm uždaryta

0R. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4317 South Western Aveuur 
Cbleago 2*. III 

telefonaii KEpnbllc 7-4WN> 
Rezidencija: Gltovehill «-81«I 

Pasimatymai pagal sutartį

ANTANAS VILIMAS
8415 SO LITUANIUA AVĖ., CHICAGO, IIJ. 

Telefonas — FRontier 6 1882

-4--------- :

THE BIGGEST DOLLAR IN THE W0RLD IS THE DOLLAR YOU SAVE !
Remiantis Chicagds Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos įsikūrimo 
1924 mot., 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 saugumą 
— jų apdraudimą iki $10,000.00, augštą dividendą, bet ir daugelį kitų pa
tarnavimų veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chieago 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, guli taupyti pinigus paštu.

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
>rtac za.1 nūn 8-4 ir nuo 6-8:8'' » 
s V ūefttadtnnlaiB nuo 2 Iki 4 popl- 

TrečladlenlalB pairai sutarti 
Ofiso tel. YIrgtnia 7-0A3A

ResMend Jo. tel. REvcrly 8-824 •

Ofiso HE 4-1414, arba RE T-»7A0 
R*-». RE 7-«K«7

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
8pec. akušerija ir moterų ligų 

2454 Weat 71st Street 
(71-oe ir Campbell Avė kampan * 
Vai.: kasdien 1—8 Ir 6—8 vai. vak 
Šeftadlenials 1—4 p. p. Trečiadieniais
utždaryta

Tel. ofiso PR 6-8888, rei RE 7 0199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ŪKTI; V It) GYDYTOJA R
2500 Weet 68rd Street 

V AL kasdien nuo 8—4 p. p. Ir T:8» 
tkt 9 vai Trečiad. ir Sežt. uždaryta

Telefoną* ORovehill 6-159Ū
0R. ALDONA JUŠKA

AKTŲ LIGŲ SPECIALISTE 
- PRITAIKO A RINKIS - 

Valandos 9 >. i. ■ j . » pas><
melferlrr.i, ISskvrua trečiadieniu* 

2422 W Marpnette Road
Ofiso tr koto te) OLrmpli a-ia*>

0R f. V. KAUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

1407 So 49th (Mmrt, Cicero 
Kasdien 10—12 Ir 4--7 vai Trnčtee

DR. IRENA KURAS
•<iyd y t4.|« Ir CtiiruivP' 

IvfDIKII IR VAIKE IJGV 
SI’ECIAIdSTft

ll50 South VVeaUrn Arenos 
(MEDICAl BEIDDINOl 

Plrmad Hinlrud ketv Ir penktad 
nuo 1 I vai ryto Iki I vai. p.p. Ir nuo 
6 v 8 vai vakare Trečiad. nuo 
11 vai ry»j 1 v p p. Šežtad 11
nl ryto iki s vai. popiet

»rr». e tel RF 7-11**
Rcs. (ei. VV VII»KM>k 5-37(15

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp 
7-H7OU. \anni — PR 0-4732

D R. A. M A C I ū N A S
CHIRURGAS 

2454 VV. 71 St. (71 ir Campbell av.)
Valandos: plrmad., k< tvlrtad., šeftt. 
nuo 1 iki 4 vai. p.p., antrad Ir 

penktad. nuo 5 iki x vai. vak.

Ofiso HE 4-1818. arba RE 7-S700 
Kez. PR (1-9801

OR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

'■ipeclalybP — vidaus Ilgos 
2454 West 7lst Street

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

0R. 1ULIIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHTRTfROe 

Office: IO74N -vouth Mfchlgan Are
Buto 1653 VV. lOS St.. Beverly Hllls

VaJ. kasdien nuo 6 v. v Iki 9 ▼. vi.. 
Vai. kasdien nuo 6 v. v. Iki 2 v. v.,

* kak Imu trečiad Sektad tentais nuo 1 
kl 4 vai popiet

Tel,: Ofiso — l’UlIman 5-47M 
Aute AFverly S 894C

Ofiso HEinlock 4-6814 
Rez HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAFC1V IR VTBATJS U(X» 

2745 Weet 69th Street
prleflais Sv Kryžiaus ligonine» 

Prllme pagal nusttartma

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

(Arti Archer Avė.)
Valandos: nuo 10 Iki 12; S—•? T-B. 

4eAtad -10—12 Trečiad. uždaryta
I,Afayrtte 8-4*4*

Namų — CEdarsreM *-778*

DR VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3259 South Halsted Street 
Kasdien 8--7 vai. vak. fleAtad. nuo 

1—6 vai. vak.
rrcčtad tr kitu laiku pagal sutarime 
Hflaotel Victory 2-1484. Resld. 2417 
W «2n<l St.. tel RcduMIc 7-8*1*.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drlve 
'Clvle Opera House, kamb 868'

Vai. kasd 12—4 
Tel. OEntral «-22»4

6002 West įoth str.. Cicero 
ai kasdien 6-8, OeStad. l-t vai 

Tel. TOvvnhall 3-0*50 
Kitu laiku Ir . trečiad. susitarus 

Rrzld tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika Ir moterų igosi 

Ofisas ir re*.: 51C0 S. We8tern Avė 
Tel. PRospect 8-1223 arba WK 0-557" 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. Antr.
Preč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., Reštad 
2-4 vai. popiet Ir sulig susitarimu

TeL ofiso HE 4-2123, rez. Glb. 8-01*
DR. Y. P. TUMASONIS

CHIRURGAS 
‘#54 West 71st Street
(71st Ir Campbell Avė.)

Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 6—9 v. v 
Antrad. Ir penk. 1—6; Šeštad 2—i 
TreČ. uždaryta.

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

Specialybė: AKUŠERIJA Ir MOTERĮ
LIGOS

2524 West 69th Street 
(H*-os Ir Maplity0**! Avė kampas)
Valandos: nuo 1—4 ir 6—8 vak 

Šeštadieniais nuo 1—4 p p

>'el ofiso PRoapect B-B400
Rezld. PRospect 0-B400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiatė)

GYDYTOJA IR CHIRURGF 
6248 South Kedzie Avenue

Vai kasdien 1-3 p p Ir nuo 6-8 ve 
vak šefttad 1-4 p p TrečIadlenU 
Ir kitu laiku tik susitarus

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

Atdara: pirmadienį nuo 12 iki 8, antradieni ir penktadienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį nuo 9 iki 8.
Trečiadieni uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 iki 2 valandos po pietų. s ■
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Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimu kai- 
yra prienama visiems.

Iflso tvh'fonas — Blshop 7-1

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl

4342 Archer Avenue
Kampas Kedzie tr Archer)

Al, kasdien nuo 2:00 Iki 9:0b •
rre.'iad !r sekmad tik susitarus

Tel. ofiso Victory 2-1581
Rez. Vletorv 2-1(742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kami*. Halsted Ir 81-mos gatvių 

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

Tel. ofiso PR 1-A44B, rez. HE.4-816C

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 We*t' Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Ik! 8 v.

Trečiad. Ir šečtad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 8o. Halsted Street 
Pei. ofiso CA. 0-0267, rez. PR. A-4*6( 

Rezld. 0000 8. Artealan Avė.
VAI. 11 v r Iki 8 p p.. 6 7 v v

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 36 metų patyrimo
VA»dn 7-18*1

Pritaiko akiniu* 
Krelvan aki.

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 Weot 35th Street

Vai nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8. tre 
S tad. nuo 10-12, penktad. 10-2 n 
šeštadieniais nuo m Iki ? vai p.p

OR. ZIGMAS RUDAITIS
HPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEKINT8 IdGOH 
2745 West 69th Street 

Prienais Sv Kryžiaus ligonine 
Telef. REpuMIC 7-2900 

V AL: Pirm., antr. Kevt, penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte Ir nuo 6:00—8:00 
-7<-št nuo 2:00—4:00. Trečiad lt
' 1»u ’nlkr susitarus telefonu

OK ANT RUDOKAS Opt 
Tikrina akto Ir pritaiko akinius

keičia stiklas Ir rėmas 
<455 8 Oalifornio Aro .TA 7-7MI I
Vai.: 10 ryto iki 8 vak (trečiad. už 
i.rvtn 4e*tad 10 ryto Iki 0 r p. P

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų {tempimą, kurt 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio 
Atitaisau trumparegystę Ir toliregys 
tę. Prlrenku teisingai akinius. Vis 
egzaminavimai daromi su elektriniai* 
instrumentais, rodančiais mažiausiu, 
trūkumus. Speciali atyda kreipiame

mokyklos valkus.

4712 South Ashl&nd Are.
Tel. Y Ardo 7-1378

^al. 10:10 Iki 7 v. vak šefttad. 10:B 
’lri K vai Ra lt m H d Ir ’lJflArc

DRAUGAS
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4515 West 63rd St., Chieago 29, Illinois Tol. LUdlow 5-9500
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KARIO RYŽTAS
Šių savaitę gydytojai pripažino prezidentą Eisenhowerį tiek 

pasveikusiu ir sustiprėjusiu, kad jis galės vykti į Paryžiuje įvyk
siančią Nato vyriausybių galvų konferenciją. Jis taip ir apsi
sprendė — į konferenciją išskrenda rytoj.

Žinios apie Prezidento sveikatą ir pajėgumą vykti konferen- 
eijon gerokai pradžiugino Nato valstybių vyriausybes, o ypač 
Britanijos premjerą Macmillaną. Pradžiugino ir Amerikos vi
suomenę. Europos politikai galvoja, kad jo dalyvavimas konfe
rencijoje turės didelę reikšmę. Savo autoritetu ir popularia as
menybe prez. Eisenhoweris galėsiąs vėl sulipdyti jau gerokai ap- 
irusią Nato organizaciją ir pakelti jos prestižą, nes Vakarų Euro
pos ir apskritai visų Vakarų demokratijų vieningumas šiandien 
yra labai reikalingas ir būtinas, jei norima atsilaikyti komunis
tinio fronto spaudimui.

Suprantama, kad Amerikos visuomenė nori geriausio pasi
sekimo Paryžiaus konferencijai, tačiau daug kas mano, kad ji 
galėtų būti sėkminga ir prez. Eisenhovveriui nedalyvaujant. Ne
blogiau JAV atstovautų ir viceprezidentas Nixonas. Daug kas 
galvoja, kad net geriau. Geriau ir tuo atveju, kad augščiausioji 
valdžios instancija — prezidentūrą — būtų palikta rezerve. Sa
vo laiku esame jau rašę, kam reikalingas toks rezervas.

Amerikos visuomenė džiaugiasi gydytojų konstatavimu, kad 
JAV prezidentas yra jau sveikas ir pajėgus eiti savo dideles ir 
atsakingas pareigas. Džiaugiasi, kad jam nereikės pasitraukti 
iš prezidentūros, kaip jau daug kas yra siūlęs. Pasitraukimas 
visdėlto neigiamai paveiktų į krašto vidaus reikalus ir taip pat 
j užsienio politiką.

Bet, galvodami apie Prezidento sveikatą ir apie jo kelionę 
j Paryžių, laikykime rezerve mintį, kad prez. Eisenhoweris yra 
karys. Jis buvo juo iš pat jaunų dienų. Antrojo Pasaulinio karo 
metu jis vadovavo gausiausioms karo jėgoms pasaulio karų isto
rijoje. Tam buvo reikalingi dideli sugebėjimai ir ryžtas. Be tų 
ypatybių pergalė būtų buvusi nepasiekta. To ryžto dvasia jis 
tebegyvena ir dabar. Nors ir didesnis sunegalėjimas nesulaikys 
ryžtingo vyro nuo tų žygių, kuriuos jis turi atlikti. Tos kario 
ryžto dvasios vedamas Prezidentas išvyksta ir į Paryžiaus kon
ferenciją.

Konferencijos uždaviniai yra dideli ir svarbūs. Kad toki jie 
yra, parodo pvz. ir Maskvos susidomėjimas konferencija. Jei 
tai būtų menkniekis, Washingtonas ir kitos Nato valstybės būtų 
negavusios iš Sovietų Rusijos premjero naujo propagandos do
kumento. Tuo propagandiniu dokumentu vadiname tuoj po Nau
jųjų Metų sustabdyti visų atominių ginklų gamybą ir sukviesti 
naują vyriausybių galvų konferenciją, kurioje dalyvautų ir so
vietai, nusiginklavimo klausimams apsvarstyti. Bulganino pa
siūlymai yra padaryti, bandant susmulkinti Paryžiaus konferen
ciją ir norint, kad jos nutarimai būtų daromi su tam tikrais 
rezervais, svarbiuosius sprendimus paliekant kitai konferencijai, 
kurioje dalyvautų ir komunistai. Taip pat stengiamasi paveikti 
ir neutraliuosius kraštus bei Artimuosius Rytus, parodant Mask

vos “susirūpinimą” pasaulio taikos reikalais. Esame beveik tikri, 
kad Bulganiųo nota nesusilauks teigiamo atsakymo nė iš vienos 
Nato valstybių sostinės. Nekreips į ją dėmesio ir Paryžiaus kon
ferencijos dalyviai.

DTKNRASTTS draugas, chicagc tlltnois

KO NUSTOJOME KAN. J. MEŠKAUSKĄ 
PALAIDOJA

M. KRUPAVIČIUS

3
riuomenei nuneš; kario riterio gražiai išreiški vysk. V. Brizgys «>ooooooooooooooooooooooooc 
idealą. Su tokiu idealu jis išėjo velionies laidotuvėse.
visą savo žemišką kelionę, štai 
kas padarė velionį,kan. J. Meš
kauską dideliu žmogumi.

Meškauskas buvo apaštalo šv.Petrapilio dvasinės akademi- pestingumu, karštai ir nenuils-' 
jos studentams viena diena sa- darni siekė tos jų sukultos vi- 
vaitėje buvo skiriama privalo- zijos realizavimo. Šalkauskis'1^8 Dievo ir t.vynės. Jis bu
mam tpasivaikščiojimui. lšsiri- žmogų kėlė į idealų augštybes, atviras ii tiesmukas. Tiesą be 
kiavusios voros priešaky papras- Meškauskas iš augštybių idealą vat°s kl°j° ir. žemesniems, ir

Povilo tipo žmogus. Geras ka-

J o idealas — Dievas ir tėvynė
Kokiais gi idealais gyveno J. 

Meškauskas? Dievas ir tėvynė

KAS YRA TAS Hl Fl?
Pamatykite ir išgirskit tikrus to
bulo perdavimo aparatus - radijus,

KALĖDINĖS
•DOVANOS-

tai eidavo akademijos dekanas traukė į žemę ir jį rikiuodavo per aul»stesnlems uz save. Savo neš- patefonus, televizijas. Galima išsi-
ir dažnai su juo — kyn. J. Meš- žmones savo numylėtos žemelės ^am ’dealui tiesti kelią jis nebijo- mokėtinai. Garantuotas taisymas.

i "vvenime Tiedu vvrni buvo ne ' nei botagų, nei akmenų, nei J- Gradinskas, J. G. Television C'o.,1 ,yvcn.me. i ienų vyrai ouvo ne-* . 2512 W. 47th St., FR 6-1998. Ati-kauskas. Rusai, žiūrėdami j gyvenime. Tiedu vyrai buvo ne-! “7 aanm.ų, nei iftis“ ah’ I
mus, darydavo įvairių pastabų, mokami neetatiniai mano pata- °er" J<OV!’ kovojo. daryta kasdien. pirm. ir ketv. ir JL I
Dažniausiai mus vadindavo jė- rėjai. Jų informacijas ir pata- jos Ds nukentėjo, vakarais. Sekmadieniai uždaryta, i J T J |
zuitais, o Meškauską — jėzuitų rimus priimdavau drąsiai, nes vi- yPa^'a?>a' skaudžiai nukentėjo ——zuitais, o Meškauską — jėzuitų rimus priimdavau drąsiai, nes vi- 
generolu. Jis atkreipdavo žmo- sa tai ėjo iš jų tėvynės meile 
nių dėmesį savo išorine išvaizda, trykštančios širdies.
Neaugšto ūgio, kiek garbano
tais plaukais, ant nosies “pens- Kariuomenės kapelionas 
ne”, nuo jų grandinėlė, permes- .. . , .
ta per ausį. liesas, sauso, rimtai , Meskauskas "f"’ 30k'« a“8s- 
sukaupto veido, stambokos kiek V* P°“t,mo .syve”""° pare,gų' 
kuštelėtos į viršų galvos, figūra Augsciausia toje antyje jo vieta 
negalėjo neatkreipti praeivių dė tu™ L.ctuv.ų Kriksc.omų Do
mesio. Napoleonas kunigū*sll. "’»k''atų Partijos Centro Komi- 
tanoje Vieną kart, ekskursą™- tetaS' Cia jis dirbo ir nepriklau
me į kažkokią salelę, šalia ma
nęs sėdi rusų pulkininkas. Meš
kauskas savo smulkiu žingsneliu 
siuva po denį. Čia pakalba su 
saviškių grupele žiūrėk, jau kal
basi su rusais, čia vėl atsiduria 
tarp saviškių. Pulkininkas ne
iškentęs klausia:

—*■ Kas jūs esate?
— Įspėk.
— Jėzuitai.
— Tamsta žinai, kad rusai jė

zuitus iš savo valstybės išvarė.
— Bet jūs nepravoslavai?.
— Mes katalikai.
Rodydamas į Meškauską vėl 

klausia:
— Šitas tai jūsų viršininkas?
Linktelėjau galva. Ne tik mi

nios žmogus, bet ir inteligentas 
Meškauską iš išorės išskirdavo. 
Vado įspūdį kiekvienam suda-

somoje Lietuvoje, ir tremtyje — i 
JAV. Nebuvo nei betkokios di
desnės organizacijos vadu, nors 
daugeliui jų priklausė, o tačiau 
iis buvo tam tikra prasme va
das. Laidotuvių pamokslinin
kas teigė, kad Meškauskas, tar
naudamas kariuomenėje, įsigijo 
kario savybių. Tiesa, jis buvo 
kariuomenėje. Pirmojo Pasau
linio karo metu jis buvo Rumu
nijoje buvusios rusų kariuome
nės kapelionu. Kokią įtaką jis 
turėjo to meto įvairiatautėje ir 
įvairiatikybinėje, anarchijos :r 
bolševizmo demoralizuotoje ru
sų kariuomenėje, galima spėti iš 
to, kad ten buvo išrinktas ka
reiviu tarybos nariu. Katalikų 
kapeliono asmenyje brangino 
žmogų. Kareivis jame pajuto sa
vo bičiulį ir draugą ir, juo pasi
tikėjęs, atidavė jam savo balsą.

rydavo. Gal vidaus ypatybės su' Meškauskas, pamatęs kad mu- 
formavo išorę. Meškauskas bu- ša valanda pasukti į lietuvišką 
vo turtingos sielos žmogus ir kelią, iškėlė savo artimesnių ko- 
apaštališkos ugnelės. Tai buvo legų tanpe mintį organizuoti lie

PASIRINKITE 
ATSILANKĘ |

Stalinas ir Chrusčevas
“U. S. News & World Report” 

žurnalas lapkričio 8 d. numeryje 
duoda palyginimus tarp J. Stali
no ir N. Chruščevo pastarąjį pa
vadindamas “naujuoju Stalinu”.

Abu diktatoriai turi nema
ža panašumo, kuris yra žymus:

Kilniėje. Chrusčevas, kaip ir 
Stalinas, gimė neturtingoje šei
moje. Jis yra ukrainiečio ang- 
llakas'o sūnus.

Išsimokslinime. Nė vienas jų 
savo jaunystėje nėra gavęs daug 
formalaus išsimokslinimo. Chru 
čevas, jau subrendęs, yra lankęs 
neDmokslintų darbininkų mo
kykla.

Karjeroje. Abu savo karjerą 
yra pradėję, kaip revoliucionie
riai ir augštyn iškilę partijos ei
lėse.

Metoduose. Chrusčevas, nors 
ir pasmerkęs “stalinizmą”, ko
pijavo Staliną iškilimo metoduo
se, naudodamas smurtą ir intri
gas. Jis buvo Stalino budeliu uk 
rainiečių žudynėse, per savo au
kų lavonus užkopė j viršūnes, ta 
da pavartojo partijos žmogaus 
galią susitvarkymui su savo var 
žovais.

Politikoje. Chrusčevas, kaip 
ir Stalinas, taiko komunizmo do
minavimą pasaulyje. Namuose 
jis stengiasi paaukoti gyvenimo 
standarto kainą karinės jėgos di
dinimui; užsienyje jis seka Stali
no špionažo infiltracijos, nera
mumų kėlimo ir sutarčių nesilai
kymo metodus.

Ūgyje. Chruščevas yra ma
žas, kaip ir Stalinas, — tik 5 
pėdų ir 6 colių.

Sveikatoje. Nežiūrint jo tvir
tos išvaizdos, Chruščevas turi ke 
penų negalavimus. Stalinas ank 
sčiau yra turėjęs džiovą.

Tarp šių dviejų diktatorių y- 
ra ir kaikurių neesminių skirtu
mų.

Svory je. Turėdamas 190 sva

rų, Chruščevas yra sunkesnis ne 
gu Stalinas.

Išvaizdoje. “Naujasis Stali
nas” yra stambaus sudėjimo, pli 
kas, apvalaus veido, neturi ūsų, 
kaip Stalinas turė jo.

Asmenybėje. Chruščevas yra 
truputį rafinuotesnis už Staliną. 
Jis daugiau kalba, juokiasi ir var 
tąja juokdariškus pokštus. Prie
šingai Stalinui, Chruščevas mėgs 
ta gerą maistą, gražius rūbus ir 
elegantišką butą. '

Darbo įprotyje. Chruščevas 
daug dirba, bet pasitenkina nor
maliomis valandomis ir nedirba 
vėlai vakare, kaip Stalinas dary
davo.

Girtuokliavime. “Naujasis Sta 
linas” yra didesnis gėrikas už 
Staliną; dažnai pasigeria ir vie
šose vietose.

Naujosios padėties vertinimas
Sovietų Sąjungos valdžią per

ėmus į savo rankas vienam Chru 
ščevui, yra nemaža nuomonių 
dėl pasaulinės padėties. Anglų 
žinovai iš Londono sako, jog 
Chruščevo rankose Sovietų Są
junga yra labiau pavojinga pa
saulio taikai ir labiau grasinanti 
J. A. Valstybėms:

Prancūzų žinovų akimis, Chru 
ščevas nėra n'ė kiek blogesnis už 
Staliną, tik skirtingas savo prie
monėmis.

Sovietų Sąjungos politikos ste 
bėtdjai Japonijoje teigia jog 
Chruščevas yra savimi pasiti
kįs lošėjas, galįs imtis karo ri
zikos. Todėl jis yra labiau pavo
jingas taikai ir J. A. Valsty
bėms, negu ligšiol, būdamas ko
lektyvinės valdžios dienose.

Vokiečių žinovai tikisi, kad 
Chruščevas padidins šaltąjį ka
rą, jį išplėsdamas visame pasau
lyje. Tačiau savo diktatūros su
cementavimui jis veiks šaltai ir 
greitai nesileis į didesnį tikrąjį 
karą.

Bet kaip iš tikrųjų bus, galės 
parodyti tik šio diktatoriaus at
eities žingsniai. Edv. bulaitis

jo lobis ir tai jam suteikė augštą 
vertę.

Patarėjas ir bendradarbis

A. a. kan. Juozas Meškauskas 
buvo mano artimas ir mielas 
draugas nuo pirmo susitikimo 
1913 m. Petrapilio akademijoje 
ligi paskutinės jo gyvenimo die
nos. Jis buvo Lietuvos nepri
klausomybės gynimo, organiza
vimo ir tvarkymo metu mano ar
timiausias bendradarbis. Du to
kius artimus bičiulius turėjau: 
prof. St. Šalkauskį ir prof. Juozą 
Meškauską. Vienas nuo kito sky 
rėsi, kaip dangus nuo žemės, 
bet vienas ir kitas buvo broliš
kai panašūs savo idealais. Vie
nas principais, kitas gyvenimo 
faktais gyveno. Vienas logikos 
ir filosofinio nuoseklumo siekė 
Lietuvos gyvenime, kitas — lie
tuvio tautinės sąžinės švarumo 
ir Lietuvos garbės bei gėrio. Jie 
du abu sudarydavo visumą — i- 
dealios Lietuvos viziją. Vienas 
vienu keliu, kitas — kitu pasi
šventusiai, atsidėję, dideliu rū-

JANIS KLIPZĘJS

Ypatingai skaudžiai nukentėjo 
čia, tremtyje. Ta kova jį įtren
kė j skurdą. Jis ir to nepabūgo. 
Savo geros kovos už savo idea
lus neatsifDdėjo, no: s jau ne tik 
amžiaus naštos, bet ir sunkių li
gų buvo prislėgtas. Tą mintį

DAILYDF KARPENTEB
Dirbu jvuirluH pataisymus ir per

tvarkymų darbus. naujus garažus. 
Taip pat dažymo darbus.

JONAS PAPELIUČKA 
4552 So. VVestern Avė. 

LAfayettc 3-4526

■Udillft
TCLEVISIOn

[sales - servi cg)
Siu. iii*. A. Si;.MF:\AS 

3321 S. Ilalsted — ('Liffsidr 1-5(105
Atdara kasdien nuo —9 vai. vak 

Sekmadieniais — Ui-—5 v. v. 
Kx>0000-00000'j00000(jw0w<xx

tuvišką batai’oną. Mintis buvo 
priimta ir realizuota. Suorgani
zuotam ir gerai apginkluotam 
batalionui vadovauja Valdema
ras Čarneckis, Meškauskas ir! 
dar vienas lietuvis karininkas, j 
Jų tikslas — su ginkluotu bata- 
Jionu prasimušti į Lietuvą. Ne-i 
pavyko. Batalioną nuginklavo ir , 
išsklaidė. Meškauskas tik vieną 
šautuvą parsivežė. Su juo nesi
skyrė — ir į tremtį atsivežė. Bu- j 
vo Meškauskas ir mūsų kariuo
menės kapelionu. Jis mėgo ka-1 
riuomenę, kaip mėgsta kiekvie-1 
nas patriotas lietuvis. Ją mėgo, i 

' kaip valstybės jėgą, užuovėją,1 
, garbę ir jaunimą auklėjančią or
ganizaciją. Kariuomenė buvo 
jo mėgstamoji tema pasikalbę- 
jimuose. Taip Meškauskas bu-j 
vo ‘dvasia karys, tačiau jis tą 
dvasia neparsinešė iš kariuome
nės, o ją nusinešė į kariuome
nę. Aš jį pažinau dar kaip stu-i 
dentą. Ir tuomet jis buvo toks,| 
koks buvo iš kariuomenės sugrį-j 
žęs ir koks išliko, ligi paskutinės 
savo gyvenimo minutės. Jis ka-

9Rif«„ejio4 Oiulit.p
ROMANAS

VERTĖ A LEITIdKIS 'ASSšflP

(TĘSINYS)

— Kvailystė! — jis sakė pats sau ir pradėjo eiti. 
— Dar kokių dešimt namų iki vakaro turi aplankyti...

Pasisuko nuo kalno į tą pusę, kur matė kelis na
mus kartu.

Berniukas ganė dvi karves, penkias avis ir paršą, | 
kuris, garsiai čepsėdamas, ėdė žoles. Pats berniukas, 
atsiklaupęs prie molio duobės kažką stropiai dirbo, ne
pakėlė nei galvos, kai Andrius priėjo. Turbūt nepa
stebėjo.

Oho, čia jau buvo ką pamatyti. Šalia jo stovėjo 
eilė molinių žmogiukų tokiomis didokomis galvomis ir 
trumpomis kojomis, bet vienas jų buvo du kartu plo
nesnis ir augštesnis už kitus. Antroje eilėje buvo tokie 
lyg bliūdai ar puodai. Jie dar buvo šlapi, vos tik van
deniu nuplauti.

— Padėk Dieve! Ką tu veiki? — staiga klausė 
Andrius. Berniukas nusigando, pašoko ir pirmiausia 
baimingomis akimis žiūrėjo, kur karvės.

Jos buvo čia pat ir šniokšdamos ėdė trumpąją žolę. 
Berniukas nusiramino, nusišypsojo, garsiai patraukė 
varvančią nosį, nusišluostė ją rankove ir tarė:

— Taip sau... — ir vėl nedrąsiai šypsojosi.
— Kaip gyvi. Gražūs, — sakė Andrius. •
Vaikinas pakėlė drąsiai ir išdidžiai galvą.

SKOLINK IR TAUPYK 
Standard Federal Savingš

— pačioj saugiausioj ir stipriausioj Amerikos įstaigoje
Daugumas Chicagos lietuvių savo pinigus taupo STANDARD FEDERAL 
įstaigoje, nes ilgų metų patyrimas juos įtikino, jog tai yra pati stipriau
sioji ir saugiausioji ištaiga.

Žemiausiais procentais skoliname pinigus namams pirkti, statyti ir 
taisyti.

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

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

STANDARD FEDERAL turtas viršija 57 milijonus dolerių

Atsargos Fondai STANDARD FEDERAL įstaigos siekia 5 milijonus 
ir ketvirti. 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 
TITE UNITED STATES GOVERNMENT

JUSTIN MACKIEVVICH, President 
JUSTIN MACK1EWICH, JR.( Vice-President

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

Standard Federal Savings

BtoBlI11!!
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

(Archer Avė. ai Sacramenfo) 
PHON E: VI rginia 7-1141 ,

npnlanl

— Dirbu žmones ir ąsočius... Pirma išdžiovinsiu 
saulėje, tada dėsiu į ugnį ir išdeginsiu...

— Kodėl tie tokie drūti ir maži, bet tas vienas 
toks laibas ir didelis? — klausė Andrius toliau.

— O? — berniukas pradėjo juoktis ir ilgai nega
lėjo susivaldyti. — Tie storieji ir mažieji yra mūsų 
kiemo Pliorka, Liurbis, toks puskvailis, bet jis išgeria 
viedrą alaus, bet Nurcis krečia visokius juokus. Jie la
bai panašūs.

— Ir tas laibasis, ilgasis?
— Mūsų kiemo muzikantas Skripka.
Andrius negalėjo susivaldyti ir juokėsi kartu su 

berniuku. Šis mažasis staiga jam pradėjo patikti.
— Kaip tavo vardas?
— Juozapas Donato sūnus Zacas! — šiuos žodžius 

berniukas išpylė kaip kareivis.
— Ar į mokyklą eini? Kiek turi metų? ,
— Antrame skyriuje. Turiu dešimt metų.
Mažasis jau taip įsidrąsino, kad daug ko papasa

kojo patsai.
— Kas gyvena ten tuose namuose su raudonu sto

gu, — Andrius prisiminė ir klausė.
— O? Ten? Žydas. Ten yra krautuvė. Ten prie 

vieškelio... Žydas!
Andrius suraukė kaktą ir ėjo. Vienintelis toli ma

tomas stogas ir tas pats žydo!
Pasisuko į dešinę ir ėjo į artimiausių namų kiemą. 

Vienas kambarys buvo su langais ir buvo apgyventas, 
bet antrame namo gale langai dar nebuvo sudėti. Ten 
viduje buvo šiaudai, šienas ir įvairūs rakandai.

Garsiai lodamas iš ten iššoko šuo, sukosi apie An
drių ir taisėsi įkąsti.

Skarelę po smakru surišdama, išėjo motina su ma
žu vaiku ant rankų ir pradėjo šunį barti ir gėdinti.

— Nurimk, tu nelabasis! tJžlosi visą pasaulį...

Puola kaip vilkas ant žmogaus... Gėdos neturi... Zagry, 
Zagry! Žiūrėkite, koks šeškas! — ir ji paleido jam su 
kultuve, kuri čia pat prie sienos buvo.

Įsivedė Andrių į trobą.
Subildėjo durys ir daugelio basų kojų žingsniai su

dundėjo į trobą. Keturi vienas už antrą mažesni. Visi 
žingeidžiai žiūrėjo į Andrių. Mažesnysis slėpėsi už mo
tinos ir laikėsi įsikibęs į jos sijoną. Pasislėpė ir vėl pa
sirodė.

— Ką čia visi subėgote? Viską jie turi pamatyti 
ir išgirsti, — barėsi motina.

— Prisėskite, — ji sakė Andriui ir staiga kažką 
pamatė. Oi ne! Palaukite... Visus suolus vaikai nutepė 
su duona.

Tai ji sakė, tarsi atsiprašydama, ir pribėgusi nu
šluostė sijono skvernu suolo galą prie stalo.

— Oi Dievuliau... jų negalima suspėti nei prilupti, 
nei suvaldyti. Visą trobą verčia! Eina kaip vilkstinė!

Andrius atsisėdo ir šypsodamasis žiūrėjo į mažuo
sius.

— Gerai, kad jie tokie linksmi, — sakė, nes kito 
nieko neturėjo ką sakyti.

— Maža naudos iš jų linksmumo — išsilaksto, iš- 
sibėginėja, kaip kumeliukai, sulekia į trobą ir tada tik 
šaukia: motin, pieno! Motin, varškės! Motin, sriubos!

— Ar į mokyklą kuris nors eina? — klausė An
drius.

— Vienas dar eina. Antrą didesnįjį atidavėme už 
piemenį.

Taip pagarbiai, lyg baimingai, ji apžiūrėjo Andrių 
ir ypač jo portfelį ir atsiduso. Andriui darėsi net ne
patogu. Ji pasižiūrėjo, lyg ką sakyti norėdama, ir vėl 
susitraukė. Skarelės kampu nušluostė mažojo šlapią 
smakrelį, kurį laikė ant rankų, ir akių nepakėlusi vis 

Idėlto pradėjo klausti:
(Bus daugiau)

I
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M a n j os švente
Dvasiniame lietuvio gyvenime visi, o ypačiai jau svetur užau-

ftvč. Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo šventė yra didelis 
įvykis. Detroito ateitininkai — 
sendpaugiai ir studentai šią šven 
tę sutiko ir atšventė susimąsty
mo ir susikaupimo ženkle. Jie 
pasikvietė svečią kun. dr. Joną 
Gutauską iš Toronto, kuris Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje 
gruodžio 7 d. vakare pravedė 
šventąją valandą, o gruodžio 
8 d. 11 valandos pamaldų metu 
pasakė gražų pamokslą, iškelda
mas Nekalto Prasidėjimo dog
mos reikšmę katalikams. Dau
gelis atliko išpažintį ir priėmė 
Šv. Komuniją. Parapijos choras 
gražiai pagiedojo Marijos garbei 
skirtų giesmių.

Paskaita

gęs jaunimas ne čia bus paro
dytas gražusis kaimo gyveni
mas, rugiapjūtės pabaigtuvės, 
talkininkų dainos, vaišės ir šo
kiai. Taip pat ir mums patiems 
bus miela pagyventi savosios tė 
vynės prisiminimais.

Montažą atliks Šv. Antano 
parapijos choras, vadovaujamas 
muz. Alberto Mateikos, tauti
nių šokių grupė šoks pritaiky
tus šokius, vadovaujant G. Go- 
bienei. Dalyvaus visa eilė žino
mų scenos darbuotojų — vaidin
tojų, kurie atliks personažų 
vaidmenis. Pastatymui vadovau 
ja ir režisuoja akt. J. Pusdešris. 
Scenovaizdžiai — A. Barakaus- 
ko ir V. Smagrauskaitės.

Iš girdėtų pamokslų klausyto
jai įsitikino, kad svečias moka 
labai įdomiai kalbėti. Todėl po 
pamaldų į šv. Antano parapijos 
mokyklą susirinko didelis būrys 
pasiklausyti kun. dr. J. Gutaus
ko’paskaitos "Krikščionis moder 
niškame pasaulyje”. Prelegen
tas, pastatęs klausimą, kaip 
krikščionis turi santykiauti su 
pasauliu, pirmoje eilėje apibū
dino pasaulio sąvoką pagal šv. 
Raštą trejopa prasme: 1) visi fi
ziniai tvariniai, 2) visi žemėje 
gyvenantieji žmonės ir 3) pasau
lio dvasiai pasidavę žmonės. 
Priminė, kad pasaulio dvasia 
klaidina ir net persekioja žmo
gų. Tad ar krikščioniui trauk
tis iš blogai suprasto pasaulio, 
ar eiti į jį? Čia jis primena Kris 
taus santykį su pasauliu paste
bėdamas, kad Kristus, gyvenda
mas žemėje, nebėgo nuo pasau
lio, bet buvo verdančio ir kun
kuliuojančio pasaulio dalyvis. 
Papasakojęs įdomią legendą apie 
šv. Kasijaną ir šv. Nlcholą, ku
rių pirmasis įklimpusiam į pur
vą žmogui nepadėjo, kad išsau
gotų svarų dangišką drabužį, o 
antrasis, nežiūrėdamas savojo 
drabužio, pagelbėjo žmogui, — 
pabrėžė, kad pilnas krikščiony
bės idealas yra eiti į šitą pasau
lį ir jį laimėti Kristui.

Po vaidinimo 
veiks bufetas.

AR REIKIA MUMS VIENYBES? ji susivienijo su Hamtramcko Amerikos piliečiai ir kad mums klubas turi turto apie trisdešimt 
piliečių klubu, ir dabar tie nariai rūpi Amerikos žmonių gyvenimas aštuonis tūkstančius dolerių (su 
yra pasitraukę, švento Jurgio drau ir politikierių veikimas. Kam ta-, narnu, baru ir ižde). Visas šitas 
gystė mirė be pėdsakų. O kadaise sai užsipyrimas dėl prasto vardo?

buvo tvirta, ga-

Šis raštiis yra taikomas dau- rinkimą ir jokio susitarimo nepri- 
giausia trijų klubų nariams ir Dėt- ėjo, kiokiomis sąlygomis reikėtų 
roito Haimtrameko bei apylin- vienybės, nes ypatingai du valdy- j to ji draugystė 
kės lietuviams. bos nariai priešinosi dėl mažų da- j linga.

Prieš kiek laiko trijų klubų tū- lykėlių. Valdyba pateikė raportą
lų narių tarpe buvo pakilęs ūpas klubo susirinkime ir pareikalavo,! . •• ■ -- — . Viona(S voMvKu.
suvienyti tris klubus (du pašaipi- kad būtų išrinkta vienybės komi- trys ^klubai išsilaikys, ar jie ne- P° ‘ ..V
nius — pomirtinius ir trečią tik s’ja> ° ne pavesta valdybai, nes m,rs ■
“brolišką”) ir turėti vieną tvirtą valdybos nariai negali susitarti. I Kaip jau žinome,
liet. klubą. Vyko pasitarimai, mi- Dar sykį tame susirinkime buvo metais visuose* klubuose miršta po
tingai, buvo atsiklausta atitinka- teista nariams nubalsuoti (nes bu- keletą narių; jauni neina į mūsų
mų valdinių įstaigų apie galimy- vo dau8 narių) — reikia vienytis organizacijas; klubai eina žemyn, "<* “nesires ir nemirs”' Mi
lię suvienyti tris klubus; buvo pa- ar ne? Tik du nariai balsavo prieš j valdybas niekas nenori patekti. ”°na la* n mus Ma-
gamintos - parašytos ir taisyklės vienybę? Tapo išrinkta vienybės Bet tūli nariai _ “jaunikaičiai”. tote- koks ™ Kovojimas. Faktai 
klubų vienybei. Bet atsirado narių komisija, kurion įeina sekantieji kuriems niekas nerūpi, nenori vie-
dviejuose klubuose, t. v. Lietuvių nariai; M. Masys, G. Nausėda, nybės, jie nori laipsniškai numirti 
Piliečių Pašalpos klube ir Detroi- Chas- Nausėda, j. Galinskas ir St. taip, kaip vadinamas Senbernių 
to Lietuvių klube, kurie griežtai Pangonis. Reikia tikėtis, kad jie klubas, kuris jau gulėjo mirties lo- 
priešinosi vienybei; jie “surado” susitars su kitų klubų komisijo- voje; išsigelbėjo jie nuo galutinės 

mis, ir gal turėsime pasekmes? mirties tik susivieniję su Brolijos 
Bet tai yra didelis klausimas, klubu, nes jau viską buvo prašvil- 

Tūli nariai argumentuoja priešin- pę. O dabar tie patys “jaunikai- 
gai. Paimkime iš eilės jų argu- čiai” nenori susivienyti su kitais 
mentus prieš vienybę. Pirmiausia klubais. Labai prastai jie protauja.
Detroito Lietuvių klubo tūlu na- Dabar paimkime priešingi*’ų “ar 
rių: gumentus”:

1 a»„.. • i j .. . , , L Nenori pakeisti klubo vardo,
ne«ivion^7Ome tU|°ia’ ka^ P1® niekad kuris skamba: Detroito Lietuvių 
i ’n'f' V18 Tpakelstas (pa' klubas. O pasiūlymas yra, kad, su-
var±8) ? Lietuvių klubo ieniius klub vardas būt Lie,
do natHoS \ t d-,v yra tO.Var' tuviu Amerikos Piliečių klubas. 
do b^t delko - nežino. Matote, tūli nariai nenori tokio
kai VhL ’t ?ird*’ ' vardo. ^nori būti Amerikos pilie-

„o?lubas.at^,s-su čiais, o tik Detroito lietuviais. Da- 
turta mips” n« t81 ma_ų bartinis vardas reiškia, kad mūsų
s. kiubas yra <««-

visokių pasiteisinimų ir kabliukų, 
kad, girdi, negalima susivienyti. 
Suardė visą reikalą, ir tasai klau
simas pasiliko kaboti ore.

1957 m. rugsėjo 22 d. Detroito 
Lietuvių klubas savo susirinkime 
nutarė vėl bandyti suvienyti tris 
klubus j vieną. Darbas paliktas 
valdybai. Bet valdyba turėjo susi-

TRUMPAI

Tad dabar svarstykime, ar tie

2. Sako, kad Hamirameko klu
bas su 338-niais nariais “suės mū
sų visą turtą išmokant pašalpoms

(Nukelta į 7 psl '

narys net nusprendė kad Hamt-
kiekvienais ' Famcko k^bo n^>a‘ mirs visi sy

kiu ir viėnu sykiu sunaikins Iždų. 
Ano klubo nariai sirgs ir mirs, ir j 
net “visi sykiu”! 0 Detroito klu- 

nariai

gi yrą štai kokie: Hamt ramckii (

NAUJAI ATIDARYTAS

PARAPACK INSTITUTAS
lAbandyta priemonė prleS 

reumutizmo HkuuHiniiM.
Skambinti — PROHpeet 8-1750 
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Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

musu specialybė

IWIN ruoni STIIDIO
x (Incorporated)
EDVARDAS UUS, sav.
40S8 Archer Avenue

Telefonas Vlrgir.ia 7-2481

bus šokiai ir 
(J. P. P )

— Juoz. ir Juk Kanevičiai mi
nėjo vedybinio gyvenimo 35 m. 
sukaktį. Vaišes surengė dukra 
Danutė ir žentas. Buvo apdova
noti gražiomis dovanomis. Da
lyvavo daug artimų giminių. Bu

pomirtines, ir nieko nebeliks’
3. Dar kiti iš L. P. P. K. prieši

nasi, kad jie nebegaus didelių po
vo išreikšta daug gražių linkėji- į milinių. nes dabar, priklausyda
mų ir padainuota. Mrs. B.

— Petras Kučinskas, vyres
nės kartos Detroito gyventojas,

Šiemet kalėdinė eglutė Detroi- buvo staigiai sunegalėjęs ir tu
fo ir apylinkių vaikučiams yra rėj,o skubią operaciją Fordo var 
ruošiama s. m. gruodžio 22 d. 3 do ligoninėje. Šiuo metu sveiks- 
val. p. p. ukrainiečių politinio ta namuose. Petras ir Margaret 
klubo salėje 3464 Cicotte (la- Kučinskai yra nuoširdūs įvairių 
bai netoli nuo pietvakarinio Li- lietuviškų darbų rėmėjai savo 
vemois ir Michigan gatvių kam- darbu ir pinigu. Pažymėtina, 
po). Ruošia Detroito šeštadieni- kad M. Kučinskienė yra Ame- 
nės ir lituanistinės mokyklų tė- rikoje gimusi lietuvaitė ir niekad 
vų komitetas, kuris prašo, kad nebuvusi Lietuvoje bet puikiau- 
tėvai iš anksto įmokėtų į Ka- šiai kalba ir rašo lietuviškai, 
ledų senelio fondą po 75 centus — J. ir M. Rabašauskai, ilgo- 
už vaiką. Eglutės metu bus ben- kai gyvenę Detroite, susidėjusių 
droš vaišės. Tėveliai yra pra- aplinkybių verčiami, išsikėlė nuo 
šomi ko gausiausiai atsilankyti latiniam apsigyvenimui Chica- 
ir pasikviesti kaimynus su vai- gon. Abu pasireiškė vietos Me
kais. St.G-kas tuvių veikloje.

KALfiDINft EGLUTE

mi dviem klubams, mirus jie gaus 
400 dolerių (ką jie darvs su tais 
doleriais būdami karste-—nežinia).

Svarbiausia priežastis prieš vie
nybę yra ta, kad senosios kartos 
lietuviai nesupranta padėties; at
rodo, kadi jie nežino, jog senesnie
ji sensta ir miršta, o tūli dėl se
natvės, negalėjimo, pasitraukia iš 
veikimo, iš organizacijų. Visos se
nesniųjų organizacijos kenčia nuo 
tokios padėties. Tūlos draugijos 
likviduojasi arba vienijasi su kito
mis draugijomis, kad išlaikytų sa
vo gyvybę.

Ar mes, Detroito lietuviai, nori
me, kad Detroito lietuvių organi- I 
zacijos mirtų be jokių atžymeji- 1 
mų? Keistučio draugystė “mirė”

viu) klubas. Jokie politikieriai ne
siskaito — ignoruoja “foreignie- 
rių” mažas grupes. 6 ir mums pa
tiems yra gėda slėptis nuo Ameri
kos pilietybės! Juk visų trijų klu
bu nariai retas kuris gal nėra 
Amerikos pilietis. Su pasididžiavi- 
mu reikią pasisakyti, kad esame

'assočiaFe^^holesale
FURNITURE C0. 

3424-28 W. 63d St.
sutaupykite 

25% iki 40%
pirkdami puikiausius baldus RE
TAI!. SHOWROOMS - krautuvėje
ASSOCIATED WHOLESALE 

FURNITURE C0. 
3424-28 W. 63rd St.

Vl&TORO K O 2 | C O !i 
Lietuviška gazolino stotis Ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai Ir keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

6768 8. WE8TERN AVĖ. PR 8-9633 I

IŠ ARTI IR TOLI BAljDŲ
PERKRAUSTYMAS
Nauja** specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
draudė. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
3047 W. «7th 1*1. (llilcago,

Ui. VVAlbrook 5-8063

.Atliekame didelius ir mažus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas. Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis. 

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”.
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. Stanevičius, sav.

2641 West 7lst St. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų telef. WAIbrook 5-5934

’IirDRTITlIHfP
J. G. TELEVISION CO. • 2512 W. 47th Str. • FRcntier 6-1998 

RADIJAI, PATEFONAI, TELEVIZIJOS, III 11

DOVANOMS
Radijai nuo $12.(81, Patefonai nuo $15.00,

Televizijos nuo $95.(8)
Duodame išsimokėtinai. Priimame senus. Taisome.
Lig Kalėdų atdara ir sektn. nuo 11 vai. lig 4 vai.

1

SAC
DETROIT’O BIZNIERIAI

IR PROFESIONALAI

jeigu norite pirkti »roa parduoti 
namus, sklypus Biergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip
sies '
YLAOA BARAUSKA

elsfA realty and 
INVESTMENT CO.
6217 W. Fort St.

atstovą
Telefonai: įstaigos VI 3-6000,

Residencijos — TA 6-4366
Si imonė yra pati stambiausia Mi- 
chigano valstijoje. Detroite turi 4

Apibūdino žmonių tipus bei jų skyrius ir sėkmingiausiai patar- 
polipkius, pabrėždamas du: vie- ’',vn k”^farn’
numą ir bendravimą. Jis sako, 
kad žmonės turėtų apsčiai gyve
nimo, ir jo apsčiai turėtų, rei
kia, kad jie gyventų tinkamame 
santykyje su Dievu. Gi liudyti 
Dievą yra didžiausias krikščio
nio uždavinys. Priminė, kad Die 
vas kalba į žmogų; Dievo malo
nei į sielą, Šv. Raštu ir atskleista 
visata. Šis pasaulis yra mūsų 
kovos ir apaštalavimo laukas. 
Pasaulio dvasia yra nepavojin
ga žmogui, kuris gyvena Kris
taus dvasia. Santykiuose su 
žmonėmis turime elgtis Kris
taus pavyzdžiu. Nesišalinti žmo 
giškoje kūryboje, sutikti pozity
viai mokslą ir meną. Tik reika
linga žmogui Išminties dorybės 
pozityviam priėjimui prie kiek
vienos vertybės.

Stengiausi atpasakoti svar
besnes mintis kun. dr. J. Gutaus 
ko paskaitos — kaip krikščionis 
turi sąntykiauti su moderniu pa
sauliu. Ją girdėjo daugumoje 
ateitininkai — studentai ir moks 
leiviai, — bet su panašia paskai
ta būtų gera išeiti į plačiąją 
visuomenę.

“KENČIANTI TAUTA”

LB Detroito apylinkės valdy
ba ateinančių metų sausio 11 d. 
ruošia didelį vakarą ukrainiečių 
salėje. Bus suvaidintas L. J. Liu 
tavaro 5 paveikslų dramatinis 
montažas. Montaže yra pavaiz
duoti mūsų tautos penki istori
niai laikotarpiai: Lietuvos prie
spauda rusų carų laikais, sava
norių kovos žygis dėl Lietuvos 
nepriklausomybės k u 1 tūrinis 
krašto klestėjimas nepriklauso
mybės metais, antroji okupacija 
ir tautos tragedija bei partizanų 
kovos su okupantu.

Šį montažą turėtų pamatyti

M. MIŠKINIS. M. D.
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

X-RAi
393 Wnt Grand Boulcvard 

■jot. Shady Lane Detroit 16. Michiga 
Namų telef. VI 1-7970 

>'irm. 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, Michigan 
/'ei. WE. 4-616B

UKNFKAL (KkNTRAOTOR 
Atlieka (vairi,u statybos, pataia>

mo Ir pertaisymo darbus — stalinio 
SystSs cemento, mūrijimo, elektroa 
jluuibln&o, dažymo ir dekoravimo 
atskirų kambarh* b**1 butų Jrenglma* 
.HMtoKfia*- Ir skiepuose.

DANTŲ GYDYTOJA
BRONE GRUZDIENE. D.D.S.

5837 W. Vernor ltwy.
(1(4 bl. ) vak. nuo Holy Rpdepmer)

Detroit 9, Mieli.
VAE.; 10-1 ir 4-8, špfitad. 10-2 

popiPt. Trpčiad. uždaryta.
Tel kabin.; VInewoo<1 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 4-6021 
arba atsilankykite j 

GUSTAFSON REALTY CO. 
13(88) Schoolera.ft kamp Rorrento

OTONAS VAITAS, M.D.
GYDYTOJAS IR OHIRURGAH 

5605 Michigan Avė. 
(kampas Junction)

Vai.: Pirm., trpč. tr penkt. 10—12, 
2—5, 6—8. AntradlPn. 10—12, 2—B. 
ŠPŠtad. 1—B.

Tel. TA 6-2936, Namų tel. VI 3-0375

Klausykite
LITHUANIAN MELODIES

Ann Arbor — WPAG — 1050 kb> 
cycles

Sekmadieniais 1:00 — 1:30 p. p 
Vedėjas - RALPH VA1ATKA 

1R7M f<esure — Detroit 27

Lietuvių Prekybos Namai
Pirkite šiais metais — be jokiu įmokėjimu, iš

mokėsite sekančiais metais lengvais išmokėjimais.

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

#F NDROV#

4038 Archer Aveaue T»l LA3-671V 

AUGUST SALOUKAS Pr»rld»r»t»

LIETUVIAI!
Kalėdoms artėjant nepamirškite atsi
lankyti j 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.(8).

VITO JEWELER
5696 W. Fort St„ Detroit 9. Mich. Tol. V. I. 3-2236

Savininkai. ELENA IR VYTAUTAS ZUBRICKAI
%

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

Didžiausias pasirinkimas vyrams ir moterims 
net ir vietiniam vartojimui.

Didelių išmierų skaros moterims.

WAYNE ORY CiOODS HOUSE
WHOLRSALE & RETAIL. Savininkas: HENRY TOBET

7146 Miehigan Avė., Detroit 10, Mich.
Telefonai: pnrtliiotmės VI 3-4130 — residemeijos 1,1 2-0119

J

MOVI M C

1^ IŠ TOLI IR ARTI ''•J
NAUJI OIDUI TlfOKAI-NAUJAUSI KBAUSTMO (MNK/A!

HSJf N erų fiATT/riNIAS- PIGUS H? SĄŽININGAS fiATAKNAVtNM

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 V/. 69St CHICAGO 36. ILL Tel V/AH,ro«,k 5-9209

KALĖDINIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
Svečių kambario baldai, didžiausias pasirinkimas, 

'58 m. model., Nylon ar vilnos viršum tik $ “| 85.00
Kilimai 9x12 ar nuo sienos iki sienos Bigelow, A. 

Smith, Magee ir kiti nuo $49-00
Rašomieji stalai ąžuolo ar riešuto medžio, ir kny

gom spintos stiklo stumdomom durim, puiki dovana 
moksleiviams, pas mus $29-^0

Miegamųjų kambarių baldai ąžuolo ar riešuto me
džio su šlifuoto stiklo veidrodžiu parduodami po 
$250 pas mus prieššventiniam išpar. tik $ "f 4L9-ŪŪ

5 dalių virtuvėm chrom Formica viršum stalai 
su 4 kėdėm švenčių proga tik $4-9 ^0

Šaldytuvai — Frigidare, Admiral, General 
Electric $ “159-^0

Virimui parcelano pečiai tik $75-M
Skalbiamos mašinos Speed Queen nuo $99-00
Televizijos aparatai, Zenyth, RCA, Gen. Electric 

Traveler $ “| 49~$2OO-00
Didžiausias pasirinkimas radijo, phonografų gar

siausiu Blaupunkt ir Telefunken firmų.
Vaikučiams žaislai, staliukai, arkliukai, traukinė

liai, dviračiai.
Rašomos mašinėlės, prosai, tosteriai, kavos vir

duliai ir viskas Kalėdų šventėms.
Viskas be jokiu įmokėjimu. Savo pinigus panau

dokite kitiems švenčių reikalams.

Furniture Center, Ine.
3224 SO. HALSTED STREET 

Tel. VIctory 2-4226

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR1 

SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

Ir Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Westem Avė., Chicago 36, III

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN^&ŠSnT
4559 So. Paulina St., Chicago 9, III., YArds 7-0145

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St., Chicago 32, III.

DISTRICT SAVINGSTHlOaFASSnT 

3430 S. Halsted St., Chicago 8, III.

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct.. Cicero 50,111., tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S Halsted St Chicago 8, III.

PASIRUOŠKIT KALĖDŲ ŠVENTĖMS!
Moderniai atremontuotose patalpoje rasite ilidžiausi |m«i- 

brinkimą moderniausių baldų, T.V. ir Itadio aparatų, ir kitų 
"namams reikmenų.

Krautuvė ntidnrytn iki švenčių 
kas vakaran iki 9:30 valandos.

-............ - --------------

JUSTAS L1F.PONIS 
STANLEY KRUKAS

F. A. RAUDONIS ir N. BFKTVI.IS, sav.

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

Krautuvė atidaryta Rekmndieninia ’ nu.o 11 iki 4:30
4
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Ko nustojome . . .
(Atkelta iš 3 psl.)

buvo jo augščiausi idealai — gy 
veninio prasmė ir turinys. Tie 
idealai buvo jo pašaukimas. Jis 
jautė tai, kaip kategoringą Die
vo įsakymą. Tėvynės meilė ir 
pasiaukojimas jai Meškauskui 
buvo aiški ir abejonės nekelian
ti išvada iš katalikų mokslo, ko
kia turi būti kiekvienam kata
likui. Jis džiaugusi kiekvienu tė 
vynės laimėjimu ir skaudžiai iš
gyveno kiekvieną jos nesėkmę 
bei nelaimę. Jo patriotizmas bu
vo reiškiamas ne skaudžiais dū
savimais tik tautiniu švenčių 
metu; jis buvo jo kasdieninė duo 
na. Jis ne tik pats degė savo 
brangios tėvynės nelaimėmis, 
bet kurstė tą ugnelę ir kituose. 
Tam buvo pašaukimo apaštalas 
ir geras karys. Kur galėjo, ėmė
si veiksmu tėvynei padėti, kur 
negalėjo veiksmu, kovojo žodžiu 
ir traukė kitus j talką. Jautrus 
idealams ateitininkiškasis jau-į 
nimas jį rėmė ir talkino. Jo žo-l 
dis buvo jam kovos trimitu. Ne
priklausomybės pradžioje mūsų 
miestų išorė darė nelietuviškų 
miestų įspūdį. Kiti raukstėsi ir 
jieškojo kaltininkų, bet pirštų 
nepajudino. Meškauskas rado 
priemonę ir su klusniais studen-j 
tais tą išorinę svetimybę paša
lino. Patenkinti buvo žmonės, 
patenkinta buvo ir valdžia, nors 
be jos žinios Meškauskas tą žy
gį buvo padaręs.

Dėdės Šamo žemėje

Atsidūręs už okeano, velionis 
rado apverktiną lietuvybės būk
lę. Jis matė ne tik senąją išeivi
ją, baigiančią išslysti iš lietu
viškojo kelio bet ir naująją, įsu
kusią į nutautimo vėžes. Jis ne
rado ir tų įstai?ų, kurios ne tik 
pačios pagal savo pašaukimą ir j 
charakteri turėjo žėrėti tėvynės 
meilės spinduliais, bet ir kituose 
ją kurstyti ir ugdyti. Ta čia ras 
toji atmosfera jam buvo nepake- Į 
liamai troški. Jis prieš tą liūd
ną faktą reagavo. Tą savo re-1 
akciją rodė visada ir visur. Vi
sose aplinkybėse ir aplinkose kė Į 
lė protestą ir reiškė savo pasi
piktinimą. Kam patriotizmas 
jau buvo tapęs praeitimi, kas 
savo tėvynę susirado prie sveti
mo įpilno lovio, kas tėvynei remti1 
gailėjosi ir sulaužytą centą pa
aukoti, tiems Meškauskas rodėsi 
įkyrus. Daug kas jį pašiepdavo, | 
kiti paleido nieku nepagrįstų kai 
bų, dar kiti ir medžiaginiai jį j 
įskaudino. Bet visa tai jo nepa
laužė. Jis ir vargą vargdamas] 
iš savo lietuviškojo kelio neišsu-1 
ko ligi paskutinės akimirkos, ku
ri jį ištiko anksti rytą, besiren
giantį eiti į bažnyčią.

Prel. J. Balkūnas, grįžtant iš 
Meškausko laidotuvių, teisingai 
pažymėjo, kad kan. J. Meškaus
kas buvo kankinys, ir už tai tu
rėsime mes atsakyti. Taip, bet 
nevisi. Gerai pažinoję velionį 
stengdavosi moraliai jį palai
kyti ir palengvinti sunkią jo gy
venimo naštą. Jis mėgdavo žmo
nių draugiją. Su žmonėmis jis 
pasilengvindavo širdies gėlą. Jie 
palengvindavo nepastebimai ir 
jo finansinius sunkumus kas 
kuo ir kaip galėjo. Atvirai pa
šalpų ar paramų imti nenorėjo 
net iš savo mylimo brolio Petro, 
gyvenančio Chicagoje. Jis mė
gino tenkintis savo labai kuk
liomis pajamomis, kurias gauti 
sudarė galimybę vienas italas 
klebonas.

MAŽAS KARAS

Ifni vietovėje Maroko ispanų militariniai garnizonai traukia 
malšinti Ifni sukilėlių, kuriuos čia matome sugulusius ir lau
kiančius ispanų. (INS)

Jo vieton — šimtus naujų ...

Tad kan. Juozo Meškausko as
menyje mes, lietuviai, nustojo
me mielo žmogaus, tauraus lie
tuvio, uolaus ir nenuilstančio ko
votojo už Lietuvos laisvę ir sun
kiuose pavojuose atsidūrusią lie
tuvybę, riteriško kario už Lietu
vos teises, drąsaus tiesos skel- 
b'jo. kuris nebijojo dėl to ir nu
kentėti. Kan. Meškauskas turė
jo priešų, bet turėjo ir bičiulių. 
Laidojimo dieną prisirinko pil
nintelė bažnyčia žmonių ir dide
lis būrys kunigų. Vysk. Brizgys 
atskrido net iš tolimos Chica- 
gos atiduoti paskutinę pagarbą 
velioniui. Brooklyn Angelų Ka
ralienės parapijos klebonas kun. 
Aleksiūnas surengė labai iškil
mingas laidotuvių pamaldas; bu 
vę kariai įnešė ir išnešė karstą 
ir stovėjo garbės sargyboje. Jie 
užtiesė karstą mūsų trispalve ir 
įdėjo gražų Vytį. Karys su Vy
čiu nuėjo į amžinybę.

Suskamba paskutinis “Viešpa
ties angelas”, ir karstas iš lėto 
su didžiojo patrioto palaikais lei 
džiasi į svetingo, bet svetimo 
krašto žemę. Beriamos žemės, 
klojami vainikai, byra ašaros ir 
nerimsta širdys. Kodėl Viešpa
tie, žmonės, atidavę visa savo že
melei, ką turėjo brangiausio ir 
gražiausio, savo palaikus turi ati 
duoti svetimosioms žemėms ? 
Kiek dar mūsų kilniaširdžių tau
tiečių turės pasekti kan. Meš
kausko keliu? Kada gi nušvis 
mums laisvės saulutė ir nura
mins beilstančias lietuviškas šir
dis?

Krito stambus Lietuvos šulas. 
Statykime jo vieton šimtus nau
jų. Vėtros dar nenustoja ūža
vusios ir siautusios.

MOODY

STATYBAI 
Ht NAMU 

PATAISYMU 
PBISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR
LUMBER CO

STASYS LITWINAS. Pres
3039 So. Halsted St.

Tei VI c tory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių PristaO 
mą Teikiame Nemokamai 

Raštinė attdara kaMŠien nm
8 vai. ryto iki ft vai vakar* 
fteštadienaia iki 3 vai v’hn

manus, apysakas .. . Tačiau ne
pamirškite, kad ten, kur nėra 
gyvenimo teisybės, .ten nėra ir 
tikrai meniško kūrinio”... (Ma
no pabr. — Pr. Al.).

Ar bereikia geriau ir gražiau 
pasisakyti, o tuo labiau parašy
ti tokioj slogioj, nykioj ir pilnoj 
vargo, skurdo, kraujo, ašarų ir 
neteisybių aplinkumoj, kaip to-

j kianie krašte, kuris bolševikų 
okupuotas, kur teisybė užguita, 
pažeminta ir žemėje sutryp

ia?. :.

Minimo almanacho devinto
joj knygoj dalyvavo dvidešims 
penki poetai su eilėraščiais, de
vyni prozaikai, septyni kritikai 
— publicistai ir aštuoni jauni 
dailininkai. Pr. Alšėnas

Naujoj erdvioj vietoj!
Pirkę kostiumą, paltą, žieminį ar rudeninį, nemoka

mai gausit Kalėdoms kumpį kaip H. Seigan dovaną.

H. Seigan

Priešmirtiniai A. Vienuolio 
žodžiai

Pavergtoje Lietuvoje dalimis: 
yra leidžiamas almanachas “Jau 
nieji”. Kaip praneša “Tėvynės 
Balsas”, neseniai iš spaudos iš
ėjo to almanacho devintoji kny
ga, turinti pusantro šimto pus
lapių.

Ką. tame almanache kiti rašė 
— ir jauniesnieji ir vyresnieji 
rašytojai — mums ne tiek svar
bu ir įdomu, nes, žinome, dau
guma “tarybinių” rašytojų, iš 
prievartos ir baimės, priversti 
“tarybiškai” ir rašyti, kitaip sa
kant, liaupsinti kruvinąjį bolše
vikų režimą, “džiaugtis tary
bine laisve” ir t.t.

Tačiau pažiūrėkime, visdėlto, 
kokias gražias mintis ir kartu 
kokias drąsias įrašė į tą alma
nachą rašytojas Antanas Vie- 
nuolis-Žukauskas. Tai buvo vi
siškai prieš jo mirtį.

Paskaitykime tas jo mintis, 
susikaupkime ir pagalvokime. 
Kiek daug jose tiesos ir neme
luotų žodžių. Štai jo mintys:

— Kuriu aš taip, kaip kuria- 
’te jūs visi, kurie rašote straips
nius, apsakymus, apybraižas, ro-

KA2YS ČESNAUSKAS

6444 80. TROY ST. 
Telef. WAlbrook 5-7670 b 

GIbaon 8-4938
• Generalta kontraktorius n&u 
Jų namų statybai. įvairiems re 
inontaina Ir namų pertvarky
mams • Turime dldel) patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento Ir medžio 
darbus. • Apkalnavimal nemo
kamai.

SICIP’S SELF MlYlL O SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMF.N AVENUF

4U. PHONES _ WALBROOK 5-8202
nKCRMRKR-RRITOn. 12, 1S, 14 <1. d.

MARTELE TIIREE STAR COGNAC Fifth $4.98

BISUUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.99

IMPORTED FRENCH BRANDY Fifth $3.29

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF IJ.S.P. Fifth $4.8!)

STFINIIAGEN (IKŲl’ELL) GIN Fifth $3-98

BENAI LIUUEUK OR
BENAI LIUUEUR AND BRANDY Fifth $3-89

MYER’S IMPORTED DARK RUM Fifth $4.89

IMPORTED FRENCII CHAMPAGNE Fifth $3-19

VODKA, HO Proof Fifth $2.59

CINZĄ NO VEKMDUTII 
l)ry or Sww>t Fifth 39

BUDRIKO BRANGENYBĖS, 

TELEVIZIJOS, BALDAI
TAUPYKIT. TAUPYKIT. TAUPYKIT, kad laiku turėtu

mėt Kalėdų dovanų duoti. Dėka Budriko žemų kainų laikyse
nos . . . Tamsta galite sutaupyti iki 50% ant visame krašte 
garsinamų rakandu, įrengimų (appliances), kilimų ir ant puoš
menų (jewelry). BUDRIK FURNITURE adresu 3241 SOUTH 
HALSTED ST., yra žemų rendų apylinkėje. Šioj prekyvietėj 
nėra prabangių įtaisymų, čia išlaidos sudaromos mažiausios, 
o todėl ir duodamas Tamstoms žemiausios kaino, šįmet Bud
riko parduotuvė pralenkė net pati save . . . Pavyzdžiui, žiū
rėkite į šiuos daiktus:
Deimaitiniai žiedai 14 kar. aukso, nuo $19.00 ir augščiau. 
Šliubiniai žiedai 14 kar. aukso, nuo $7.00 ir augščiau. 
Gimtadienio žiedai, nuo $6.00 ir augščiau.
Akmenuoti rankiniai laikrodžiai, labai patrauklūs, mo

terims arba vyrams, po .......... , -................................... .. $7.00
17 akmenų rankiniai laikrodžiai (waterproof), nuo $14.00

ir augščiau.
Vyrų ar moterų 14 kar. “solid gold case” rankiniai laik

rodžiai, nupiginti iki .....................:................ $28.00
Stainless plieno 24 gab.: 6 peiliai, 6 šakutės, 12 šaukš

tų už ............... .............................................................. $1.80
32 gab. stainless sidabro setas, dailioje dėžėje, vertės 

$38, už ............................................................................. $19.00
71 gab. “King” sidabro, 50 metų garantija, medinėje dai

lioje nuo pajucidimo apsaugojančioje dėžėje, vertės 
$78.00, už ....................................... ....................t.............  $39.00

52 gab. pietum setas 8 asmenims, vertės $34.00, už .... $17.00 
Moterims ištempiamos paauksuotos apyrankės, ver. $4., už $2.00 
Vyriškos ir moteriškos paauksuotos laikrodžių apyran

kės, vertės $4.00, už ................................................ .. $2.00
Moterų “ string” perlai, vertės $3.00, po ...................... $1.00
Bali Point plunksnos, nuo 20 centu ir augščiau.

Budriko krautuvėje jūs rasite tekių vertingų bargenų kaip:
2 gab. dailūs nauji gyv. kamb. setai( kaina nuo $129 ir augščiau. 
Daili 24 valandų sofa and sleepr, su “self containing” inner-

spring matracu, atsidaro į pilno dydžio lovą .............. $129.00
2 arba 3 gab. sectionals, daugelis naujų stilių po .... $119.00
Gražus miegamojo setas su dviguba komode, veidrodžiu,

skrynia ir knygoms spinta lova .................................. $119.00
$29.00 
$59.00

Dailios skrynios (chests) po .............................................. $19.00
Cedrinės skrynios (chests) po .......................................... $29.00
5 gab. chrome plastikos dinette setai, nupiginti iki .. $39.00
7 gab. dinette setai, nupiginti iki ...................................... 059.00

Sealy, Simmons innerspring matracai, nupiginti iki 
Deluxe Hollvwood lovos ansamblis

7 gab. valgomojo setai, nupiginti iki 
Dideli pundai (luggage) arba Manketai

$89.00
$7.00

ifcį

DUODAME KREDITAN 
BE ATSKIRO 

PRIMOKSIMO.

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 ŠJ KETVIRTADIENĮ — PADĖKOS DIENOJE

H. SEI(,A\
RŪBAI, SKRYBĖLĖS, BATAI IR KITI REIKMENYS VYRAMS 

IR JAUNUOLIAMS

naujoji: viktojk

4630 South Ashland Avenue Tel. YArds 7-1272
CHICAGO 9, ILLINOIS

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ
PRISTATOMI į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avė. Telef. Vlrginia 7-7097Nešiojami televizijos setai, nupiginti iki.......................... $77.00

17 colių televizijos setai, nupiginti iki .......................... $77.00
21 colio televizijos setai, stalo modeliai po...................... $88.00
21. colio- televizijos console po .......................................... $98.00
Stalo radijos, $20.00 vertės, nupigintos iki .................. $10.00
Vaikų fonografai, nupiginti iki.......................................... $10.00
High Fidelity Sonic fonografai, 4 greičių, autom, changer,

groja visokius rekordus, vertės $99.00, už.................... $59.00
3 greičių elektriniai fonografai su elektriniais “pic up”,

nupiginti iki ........................................................................ $16.00
Christmas Carais, ilgai grojanti rekordai .................. 75 centai
Hoover elektriniai dulkių valytojai su įvairiais priedais—

įrankiais (attachments), vertės $39.00, už .................... $19.00
Hoover elektr. dulkių valytuvai,, su priedais, vertes $59—$29.00 
Skalbiamos mašinos, gazioiai pečiai, gaziniai šildytuv. $98 iraugš.
Pasinaudokite proga mūsų nepaprastai žemų kainų baldų, įren
gimų, televizijos setų, kilimų ir puošmenų (jewelry). Jūs rasite 
daugelį vertingų daiktų dovanoms jūsų namams, jūsų šeimai, 
jūsų giminėms ir jūsų draugams. Jūsų patogumui Budriko krau
tuvė ATDARA KIEKVIENĄ VAKARĄ IKI KALfiDŲ ... At
siveskite visą savo šeimą ... ir atsiminkite, apsirūpinkite pir
kimais anksti, kol dar yra prekių — yra iš ko pasirinkti. Dar 
vienas dalykas — jūsų kreditas yra geras pas Budriką . . . Do
vanos su kiekvienu pirkiniu. Dykai 1958 mažas kalendorius.

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE

3241 South Halsted Street - 
Tek: CAlumet 5-7237

KRAUTUVU ATDARA SEKMADIENIAIS NUO 10—5 VAU.

Kviečiame pasiklausyti Budriko Radijo Valandos iš stoties 
WHFC, 1450 kil. kas ketvirtadienį nui 6 iki 7 vai. vakaro. Dai
nuoja mūsų du žymiausi solistai liaudies dainas, ištraukas iš 
operos ir klasiška muzika.

: '............. ............................ Ą

| Pradėkite taupyti šiandien: turėsite rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Califomia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad.,, antrad.,, penktnd. ir Trečiad. 9 vai. rvto iki 12 vai. 
fteštad 9 vai. ryto iki 4:30 p. p. Ketkvirtnd. 9 vai. iki 8 v. v.

fn
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l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ!

CRANESAVINGS
2555 WE8T 47th STREET LAfayette 8-1088

B. R. Pletldewicz, prez.; E. R. Pletkievricz, sekr. Ir advokatas
ankštus dividendus. Retėtame čekiu*. Parduodame Ir perkame 

valatybės bonua. Taupytajam* patarnavimai nemokamai.
Pradėkite taupyti atidarydami sųnkaltų ttandlen. Apdrausta Iki S 10,000

Darbo valandos: plrmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro 
antr. ir penk. 9 iki B; treč. uidaryta. o *eit nuo O iki vidurdienio

PEOPLES HARDWARE & PAINT CO.
Liet. krautuvė. Sav. broliai Gregoravičiai
Dažai, Alyva, Stiklas, Įrankiai, peiliai 

namų reikmenys, vandentiekio įrengimą* 
ir elektriniai reikmenys.

1901 West 47th St. TeL LA 3-4139

INSUR10 
UPTO - /

FEŪERRL
5RVING5

Jei reikia paskolos
pirkimui namo 

ateik j

Mutual Federal Savinas—
gausi greitą patarnavimą

2202 W. CERMAK ROAD,

CHICAGO 8. ILL.

Vlrginia 7-7747
AND LOAN ASfPN,

JOHN J. KAZANAUSKAS. 
President
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• Egiptiečių Artimųjų ' Jungtinėse Amerikos Valstybėse
žinių agentūra pranešė: egiptie
čių ginklų „dovana" Tunisijai 
atvyko praėjusį pirmadienį į Tu
nisą.

• JAV pienu gamyba suma
žėjo. Agrikultūros departamen
tas praneša: lapkričio mėnesį

pagaminta 8,783,000,000 svarų 
pieno. Spalio mėnesį buvo paga
minta 9,412,000,000 svarų pieno.

O, akloji 
kaip tušti ir 
sprendimai.

mintie, 
klaidingi tavo

—T. Tasso

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

PARDAVIMUI -r

AGAR BACON
Lašiniukai, sv.

PANREADY

KEPIMUI 
VIŠČIUKAS

svaras................  29c
CHASE & SANBORN KAVA............................. sv. 79c
CERTIFIED PLYTA SVIESTO . .....................sv. 59c
CERESOTA FLOUR...........................................5 sy. 49e

r. s. no. i
RED POTATOES 

Bulvės ... 10 sv. 49c
46 oz. can RAGGEDY ANN
ORANGE JUICE,

3 for .........  khc
RAGGEDY ANN

89c PORK & BEANS, 3 for 29c

Prisipirkite dabar ateinančiom šventėm!
WALKER’S TEN HIGH

BOURBON .......... k.............. Fifth $3,39
ROMA WINES
Port—Sherry—Muscatel .... Fifth 

SPARKLING BURGUNDY &
Champagne. Didelė bonka . . ...........<• $1.89

Homan Food & Liquor Mart
3357 W. 63rd St. Tek PR 8-4335
8ELF SERVICE • MES A GROSERIAI LIKERIAI

CLASSIFIED AND. HFl.P WANTED AD VERTISEMENTS
KKAL ESTATE KKAL ESTATE ItEAL ESTATE REAL ESTATE MISCELLANEOUS

Ii kamb., 3 liilcg., garažas. *13,700 
Ii kaiti h. miir., 3 mieg. gar. *15.500 
5 kaulį*., mūrinis nuOjns. *IM,5OO. 
2 |*>i I kiliuli., mūr., dhl. sk. *23,000. 
I ul iniu ir daugiau namų pasirinkimui

S.A. AGLINSKAS Real Estate
2139 W. 00 SI. HE. 4-8292

AUTI SABISCO
(i kalni*. U* metų mūr. namas, šil 

įlyniUH alyva. Dvigubi aliutu, langai 1 
ir durys. 2 karų garažas. $22,51*0. A. i, 
Katilius.

2x< IU D\|{ I BITAS 
NEĮRENGTAS

Nuomom ui 2 imtu $200 į mėn. 
Karštu vandenlu-aly vos šildymas. 32 | 
pėdų sklypas. Vaisiniai medžiui. Ne. 
toli Marų. I’k. $21.000, A. Sirutis.

30 AIvRV MIŠKO PRIE EŽERO
Gražus 7 kamb. (5 miegamųjų) 

mūro namas. Rūsys. Dvigubas mūro 
garažas. Prie US (i kelio, apie 140 
mylių j Rytus nuo Čikagos. $17,000. 
A. Rėklaitis.

P. LEONAS
PPAT. RRT4TP 

2736 West 71st Street
Visi telefonai: NVAlbrook 5-0015

PAJ1EŠKOJIMAI

mūr. 3 bt. kraut. c. š. gar. — 23,400 
miir. 3 bt. Ištiek, c. š. gar. — 21,500

,-. , . „ i meti. 2 bt. r. S. gar. g. stovy _ 15,900a po b kamb ir 2-as namas 2 bu- „ k|> |M,uj , y_ ,„k1I
tai po 6 kamb. Prie abiejų namų | |rM Il|lrill ir 1M.lniltaril 'Jk.sLJ
- autom, garažai. Namai gerame

MAIiųl ETTE PAttKK. 2 mūriniai 
namui po 2 augštu. l-as namas 2 liu-

00<xįoooooooooooooo<xxxx>o»o 
MARULI F71TE 1’AltKE

2- jų augštų mūr. 2 po 6 k. Alyvos 
karšto vttiul. šiluma. 2 mašinų niūr. 
garažas. Kilimai. Arti mokyklos ir 
l*až. *28,400.

3- jų augštų mūr. 3 jų butū —
*’• B' 8 k. Alyvos šiluma. Modern.
Įrenginiai. Naujas garažas. *30,900.

Prie Marųuette Parko 5 kambariui |r.e c 4Aik n... a r»
bungalow (galimybė padaryti i 10^0 w. ASUI) vOUff, LiC6fO

ŠILDYMAS
A. Stanclauskas instoliiioja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
Ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ii atlieka 
visus skardos darbus

lt kb. uaujaa, lid. lot. —pigiai, 
i ru pigių ir pelningų namų sąrašas

A. BUDRECKAS, Reaiiy
Archer Avė.. LA 3-3384

stovyje. Reikalinga pamatyti 
galėtumėt Įvertinti. : 4AB1

Marųuette Parke 5 kamb. mūrinis ,__ __
bungalou. tvntralinis šildymas ap-| MARQLE’I’TK PARKE:
kūrenamas a y va. Virtuve išklota, Mūr. ,, ti R ,
plytelėmis (Tile kltehen). 2 autom. centr ’

Pilna kaina tik $16,500

kad

garažas.
Įmokėti reikia nedaug

Mūrinis 4 kambarių — evpanilable.
6 meti* senumo. Virtuvė ir vonia iš
klotos koklinėmis plytelėmis. 2 au
tomobilių garažas,su ivaižavintu iš 
šono. Narnas atrodo visai kaip nau
jas. Įnešti tik $4,000.

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

Turune ir kiti) namų pardavimui, 
taip pat ir prekybinių namų.

Jei norite parduoti savo namą, mes 
jums mielai patarnausime; turime 
klijentų. .norinčių pirkti. Prašome 
kreiptis j m ūbu raštine —

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

.reikia parduotiguzu šildym. 
šių savaitę.

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

susisiekimo. Nebrangus.
GAUK PARKE:

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

Turime visokio dydžio namų ir 
jvair. biznių. Parūpiname paskolas 
lengv. sąlyg.

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

Kampinis mūr. namas ir krautuvė 
| Gerai einantis biznis Brighton Park 

Jeiškomas pusbrolis VACLOVAS centre. Prie kraut. 4 k. butas.
Med. 2 a. 3 būt., šild. rad., alyva. 

Pajamų $210 mėn.
Mūr. 2 a. po R k. cent. šlld., sklyp 
31 pėdų. garažas. $28,000.

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, JO 
bu laukia greitas ir teisingas patar 
navimas

NORVILĄ
REAL. ESTATE SAEES 

2600 W. 59th St. Tel. PRosĮHH-t 8-5454

mur
” miegalium). Plieno balkiai. Apsau
ga nuo potvynių. Geras pirkinys — 
paskubėkite. $16,900.

(IAGE PARKE
Gražus f* kamb. mūr. bungaloiv su 

" kamb. Imtu rūsy. Nauja šilumos 
sistema, guzu. Apsauga nuo potvy
niu. Garažas su ‘-overhead doors”. 
$20,900. ,

KITUR: 4 butų mūr. 1—5 k. ir 
3—4 k. Mitinės pajamos $2,160. Pil
na kaina $18,000.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše ir Įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPASReal Estate — Insurance — Reniais 
Notary Public 

5916 So. Westem Avė. 
PRosp. 8-2234

OŠ>00000000000<X>00000000000

Tel. OLymplc 6-0775 imu 8 
ryto Iki 6 vai. vakaro, 

retefooas nuo 5 tai *akan> 
OLymplc 2-6752

vai.

liet. apokaubos a».enttra 
Visų rūsių apdraudoe Aulomobl

hų finansavimas Notarlatas Vaisty 
bėe patvlrtinoa kaluoa

Prieš darydami apjrauuas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVąius 
WAlbrook ė-567:

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
6108 8. Ashland Avė.. Chieago 36. III.

BUILDING & REMODELING

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.

M. ŠIMKUS
REAI* ESTATE

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

VAr«1« 7-2046

UlUa—-UbUIL-lišJMIUmiUIhlUJ;

Jieškomas ZIGMAS DULEVI- 
ČIUS, s. Stepono, gim. 1910 m. 
vasario 7 d. Raseinių apskr., Be
tygalos vals., Mockūnų dv. Jieško ’ 
jo žmona iš Lietuvos. Jei kas ži- 1 
no kur jis gyvena, arba turi žinių 
apie jo likimą prašom prenešti — 
J. Urbeliui, 1649 N. Broadway, 
Melrose Park, Illinois.

Agota šalčiūtė Černiauskienė d. 
Antano, kilusi iš Prienų parap., 
Damfcravos kaimo; jieško sesers 
dukteris ONĄ ir ANASTAZIJĄ 
ŽILINSKAITĖS, abi Prienų parap. 
Sprindiškių kaimo. Yra žinių kad 
Ona gyv. Anglijoje, o Anastazija 
Sibire. Teta nori pasiųsti siuntinių. 
Jei kae žinotų bent vienos iš jų 
adresą prašau pranešti — Mrs. A. 
Černiauskienė, 4055 Spring Street, 
Detrcit 9, Michigan, Tel. TA 6- 
4490.

Jisškomi ANTANAS ir JONAS 
KNISTAU'TAI, kilimo iš Kadagi

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

atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 W. 51 St. WAlbrook 5-5030

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400

KAS JIEŠKO GERŲ NAMŲ '
ar nori greit parduoti prašome 
pranešti telefonu arba atvykti pas 
K. Volodkevičių 1

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

PR 8-6040 arba RE 7-8534

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

VACYS PETRAUSKAS g
BUILDING CONTRACTOR 

(i»3« So. Maplewood Av., Chieago^ 
T«4._HE 4-7482 arba CL 4-745(1*

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOR 

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

Namų tel. Ulshop 7-3340 
2737 West 43rd Street

•Ct:Uu> . OI vY r*lIyFOOI£ t)“i)VOv i ę TF 11 1 "a“ J’ "TA
PRospect 8-3579 (vak. ir sekm.) oKelDkites dien. Drauge

nės km., Kalnujų parap., Raseinių 
apskr. Amerikon atvykę prieš I-jį 
karą. Jieško brolis Kazimieras iš 
Lietuvos. Jie patys, giminės ar ži
nantieji prfšomi pranešti: G. Mik- 
ševičiūtė Kasperavičienė, 56, Pine 
Crest Rd., Toronto, Ont., Canada.

ĮSIGYKITE DABAR
IIHI9IIII IIIIIIIIBIIIIIIBIIilIlIlIlIlIlIlIMIIII*

KAM SENATVĖ JAU ATĖJO, 
PENSIJŲ KNYGELĖ PADĖJO!

Namų statyba, Įvairūs pataUymal 
ir pardavimas. Jei nerite pirkti ar 
užsisakyti namą., kuris būtų gerai 1S- 
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
Pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti Saukite TErminal 9-5531 

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

Perskaitę "Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

J. BREIVE and SON 
tONSTRUCTlON COMPANY 
1442 S 48th Ct., Cicero 50, III 

Statome naujus namas ir garažas.

I6NUOMUOJAMA — FOR RENI

NAMŲ SAVININKAI!
Ta'ųiininkaajanie butų išnnornavi 

mui. Patarnavimas vpitu, Tarime 
, laukiančiųjų sąramų

VARPAS Real Estate 
5916 So. VV'estcm. Pltoapret 8-2234

Išimom. 5 kamb. šiltas vanduo. Mi
nia, “tile” grindys. Angliškame rūsy. 
Apylinkėje 34th ir !,ow<' Avc. $55. 
Skambinti YArds 7-5402.

PARDAVIMU

Parduodamas statiis-upriglit fiš-c- 
zer’is, 360 sv. talpa; ir Royal Wilton 
(oriental) 12x13% pėdų kilimas. 
Abu kaip nauji. REliance 5-5940.

The Gift of

BETTER SLEEP
for someone special on your list

Neseniai išleistoje knygelėje —
PENSIJOS IR PAŠALPOS — at
spausdintas Socialinės apdraudos 
(Sočiai Security) įstatymas su 
naujausiais papildymais: 1) mo
terims pensijos mokėjimas nuo Atliekame visokių trobesiu ir patal- 
62 metų amžiaus, 2) nedarbin- - - -

i giems asmenims pensijos mokėji
mas nuo 50 metų amžiaus. Be to 

i čia telpa Nelaimingų atsitikimų 
įstatymas su nurodymais kokias 
pašaipas gali gauti susižeidęs as
muo. Knygelės kaina ’.80 centu

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

4545 W. 63 St., Chieago 29, III.
.otiBiBIIBIIIIIilIlIlIlIlIlIlIlIinilPBBP

Kiškučio Vardines
STASYS DŽIUGAS

pu ĮvairiiiH remonto darbas, skabiai 
gerai ir pigįai
šaukite DAnhhe 6-2793 nuo 9 vai. 

ryto Iki 7 vai. vakaro 
Ttel. Obyinpic 2-5121 nuo R vai 

vakaro Iki 11 vai. vakaro

STANKUS
CONSTRUCTION CO.

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 
ĮVAIRIOMS PROGOMS

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

Užsakymus su pinigais siuskite:

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

Chieago 29. III. 
Platintojams duodama nuolaida

5$ Atlieka planavimo ir statybos 
I darbus gydytojų ofisų, gyvena- 
įS niiiji; ir prekybos pastatų. Jū- 
■ sii pasirinkimui turime virš 300 
„i iva*rių standartinių projektų. 

Ofiso telefonas ir namų 

Pltospect 8-2013 

S 7 103 SO. U’KHTERN AVĖ. 

Chieago 30, III.

Tai gražiausia dovana 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
dail. VI. Rtančikaitės gražios iliu
stracijos šia knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.

Give an Automatic Electric 

Bedcover for Christmas

Almost anyone on your Christmas 
list vvould love to get an eleetrie blanket 
or eleetrie sheet. Matter of fact, more than 
18 million people sleep better this way 
(and feel better when they wake up, too). 
Thęre are lots of reasons why 
eleetrie bedeovers make such perfect gifts:

• Jie šildo be svorio. Elektrinė antklodė duoda 
3-jų paprastų antklodžių patogumą, tačiau daž
nai sveria mažiau negu viena.

• Vėsios drobulės daugiau nebereikalingos. Tik
tai nustatykite kontrolę valandėlę prieš einant 
gtilti ir jūsų lova bus šilta, jum einant miegoti.

• Modernios elektrikinės antklodės gali būti gra
žiai išplaunamos skalbykloje arba moderniško
je automatiškoje skalbiamoje mašinoje.

• Jos turi vi Tiintėlę arba dvigubas kontroles pri 
taikant individualiams patogumo pageidavimams

Thermostatinės kontrolės reguliuoja šilumos ly
gį pagal temperatūros keitimosi kambaryje.

• Jų yra kontūruotų modelių vienintelio ir dvi
gubo dydžio lovoms, kad būtų galima greit ir 
lengvai pataisyti lovą. Irgi yra 'laisvai vietos 
kojoms, kad rnklodė nebūtų “nuspiriama”.

• Visų firmų antklodės yra patvirtintos Under- 
vvriters’ Laboratories. - Tai jūsų užtikrinimas ab- 
solutiško saugumo — ir daug, daug metų pati
kimo tarnavimo.

I Užsakymus 
i siųskite

kartu su pinigais

DRAUGAS

4545 W. 63rd Street 

Chieago 29, III.

DEM ES io!

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Telef. — HEmlock 4-5881

FIGHT
INFANTILI
PARALYSIS

MARCHOFDIMES

HELP VVANTED - MALĖ

WE ARE DUE TO OPEN IN JANUARY 
Mayfair West in Clayton, Mo.

1IAS (ll’EMNGS FOR THE FOLLOIVING CO.Ml’ETENT STAFF:

For...
SON or DAUGIITER

They’ll sleep lots warmcr 
regardless of outside 
temperatūros, even with tlie 
windows wide oycn

For...
GRANDMA and GRANDPA

Their circuhition probably 
isn’t what it used io be.

An eleetrie blanket will take 
the ehili oII the slieeta

i

See your Electric Appliance dealer now! (J Commonwealth Edison
««•

Public Service Company

NIK) UŽSISEKft-IUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENTJ, AT
VIRI/ IK SKAfDANf’HT ŽAIZDŲ 
, negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti nes jų tižsisenėjustos Saidos 
niežėjimą ir skaudėjhna senų atvi
ru ir skaudžių žaldų uždėkite 
I.KOl’LO Ointment, Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak- 
ti Vnrtokite ją tapgt nuo skau
džiu nudegimų. Ji tappgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos P8OKTA- 
818 Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHbETE'S FOOT su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimų 
tarppirš^ių Yra tinkama vartoti nuo 
žžlOstanėios suskllsios odos dedtr- 
vtntų odos Išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama varotl valkuėiama.kada pa 
atrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų .Ii yra gera gyduolė nuo Iš 
vlršinlų odos Ilgų T.e-
gulo Ointment yra 
parduodama — po 75 
centų. $1.25 Ir $3.60.
Pirkite vaistinėse Chb 
engo.le ir apylinkėse:
Mllwatlkee, Wts., On 
ry, Ind. Ir Detrolt Mi
chigan, arba rašykite 
Ir atsiųskit MoneyOr
deri Į —

LEGIJLO, Department D., 
5618 W. F<ldv St„ Chieago 84. III.

e (2) O. K. Co*

MAITRE D ” 
CAPTAINS 
B ARTENDERS

COOKS 
WAITERS 
STEWARDS

THOSE ACCEPTED W0ULD BE ENGAGED IMMEDIATELY
AITLY BETVVEEN 2—4 P. M. MONDAY TURU FRIDAY 

m; WRITE BY LETTER TO PERęONNEL OFFICE

MAYFAIR HOTEL
806 St. Charles St. St. Louis, Mo.

HELP WANTED — FEMALE

>/—

STENOGRAPHER
^300 to £325

Age 25 to 40
National manufacturer bf beauty and barber eųuipmcnt located 
on near north aide needs a steady trained steno to work in their 
sales department. Dictation, soundscriber and IBM typewriter. 
Excellent salary, opportunity, 37'/i hr. wk., profit sharing and 
many company benefits.

Call MR. JAMES at Michigan 2-0200 for appt.

EMIL J. PAIDAR CO.
1120 NO WELLS STREET

%
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AMERIKINĖ PROPAGANDA 
RUSIJOJE IR LENKIJOJE

AL. GIMANTAS

Dažnai skundžiamės, kad mū- į kalbon ir viskas. O kad sovie- 
soji informacija svetimiesiems tinio piliečio galvosena ir inte- 
yra jau labai lėkšta ir neefek- ligencija yra visiškai skirtinga 
tyvi. Daug yra tam priežas- nuo seniai vakarietiškai galvo
čių, nors nepaskutinėje vietoje jančių lenkų, tas, aišku, USIA 
yra ir lėšų klausimas. Bet jau planuotojams mažiausiai rūpi.
yra kiek stebėtina, kad kraštai, 
kaip Jungtinės Valstybės, ga
linčios mesti milionus dolerių 
savajai propagandai ir informa
cijai, visdėlto negali džiaugtis 
deramai tvarkomais tais reika
lais. Kad taip yra, rodo visos 
eilės žmonių laikraštininkų kon
statavimai ir patys darbo re
zultatai, kurie toli gražu nėrą 
nei geri, nei patenkinami. Tas 
ypač išryškėjo po sovietinių 
sputnikų paleidimo, kurį lydė
jo nepaprasto pobūdžio raudo
noji propaganda, deja, praktiš
kai neradusi jokio tinkamesnio 
atsako iš amerikinių informaci
jos įstaigų. Čia buvo beveik vi
siškai pasimesta, stokota pa
prasčiausios nuovokos ir susi- 
gaudymo padėty. Bet, atvirai 
kalbant, beveik tą patį .matėme 
ne tik atskirų įstaigų darbe, 
bet net ir atsakingų asmenų 
pareiškimuose ir nuomonėse.

Jiems turbūt dar vis būtų dide
lė naujiena sužinoti, kad yra 
labai skirtingi ir atskiri būdai 
prieiti ir patraukti atskirų tau
tų individus su skirtingais pa
pročiais, skirtingu galvojimu, 
skirtinga pažiūra j vienus ar ki
tus bėgamojo momento reiški
nius.

Buvo planuota atskira ame
rikinė informacija teikti anglų 
kalba Ceilonui, Indijai ir Pakis- 
tanul, tiems kraštams leidžiant 
žurnalą 60,000 tiražu. Bet nuo 
to' sumanymo buvo atsisakyta, 
kai kongresas gana smarkiai 
apkirpo USIA skiriamas su 
mas. Informacijos agentūra 
prašė jai skirti 140 mil. dol., o: 
tegavo vos $95.1. 1956 m. tuo 
atžvilgiu buvo kurkas geresni, 
nes tada informaciniam darbui 
buvo paskirta 113 mil. dol. Bet, 
nežiūrint lėšų apkarpymo, šiais

i

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

UŽTEKS MEDŽIOTI

Farmeris J. W. Curry, Central, Mo., nebegalėdamas atsigint 
nuo medžiotojų prie savo farmos tvoros pakabino užrašą, 
kuriuo draudžia užeįti respublikonų ir žemės ūkio sekreto
riaus Benson gerbėjams. (INS)

1 JŪS KLAUSITE -
ATSAKOME

.. NEDARBO PAŠALPOS 
REIKALAIS

KL._ JAV-bėse darbininkai iš 
darboviečių yra atleidžiami iš dar
bo ir kol juos pašaukia atgal dirb
ti, jiems mokamos nedarbo pašal
pos per tiek savaičių, kiek jiems 
priklauso pagal išdirbtą laiką.

Ar darbininkas, išėjęs pensijon, 
privalo grąžinti tuos pinigus, ku
riuos jis yra gavęs nedirbdamas

A. A.

lot h Avė. 
Tel. F'l

metais USIA galvoja padidinti 
1955 m. gruodžio mėn. įvyk- savo tarnautojų skaičių, dirban- 

dytų susitarimu — tas jau vi- i ti Jungtinėse Valstybėse. Žino- 
siems žinoma — rusai gavo ma, reikėtų galvoti, kad tuo nedarbo kompensacijos forma?

° ° ’ Ipioji roilrio (rrovinti toi b-Jeigu reikia grąžinti, tai kokia 
yra grąžinimo tvarka? Dirbantis

AT. Nedarbo pašalpos (kom
pensacijos) mokamos iš paskiros 
valstybės nedarbo fondo lėšų. So
cialinės apdraudos pensijos moka
mos iš federalinės socialinės ap- ' 
draudos fondų. Šie fondai veikia 
savarankiškai, vienas nuo kito ne
priklauso. į nedarbo fondą mokes-

teisę šiame krašte platinti in- turės nukentėti kurios kitos po-
formacinį — propagandinį žur- zicijos. Iš šalies stebint atro-
nalą “USSR”, gi amerikiečiams dytų, kad net ir labai išpūstas
buvo leista sovietuose pardavi- j tarnautojų skaičius vargiai ar
nėti 55,000 kopijų panašaus po- į padės, jei jų tarpe nebus asme-
budžio leidinio — “Amerika”, i nų, kurie nusimano tokios rū-
Vien 1957 m. fiskaliniais metais sies darbe ir žino, kaip jį tin-
šio žurnalo leidimas kaštavo karnai ir geriau vesti. Net ir eius moka tik darbdaviai, o į so-
$750,000. Jis yra spausdinamas žymiai mažesnis, bet su reikia- cialinės apdraudos — dirbantieji ’ j l- į j ... nuo savo uždarbių. Nedarbo jsta-
New Yorke, jūros keliu gabe- momis kvalifikacijomis, jstai- tyme nėra nuostatų, kad bedarbis’ 

turėtų grąžinti gautą nedarbo kom 
pensaciją.

KL. 8 metus be pertraukos dir
bau prie švaros palaikymo darbų

namas į Suomiją, o iš ten gele- gos branduolys gt?li kur kas 
žinkeliu pasiekia Maskvą, kurionaudingiau pasireikšti, nei šim-
išplatinimui vadovauti pavesta 
sovietinei “Sojuzpečat” agentū
rai. Iki šiol už tą platinimo 
darbą sovietai ėmė 25% žurna
lo kainos; neseniai tas mokes
tis jų buvo pakeltas iki 58%. 
Amerikiečiai pyko, raukėsi, bet 
sutiko mokėti augštesnę rink
liavą. Būtina pastebėti ir tai, 

^jog abipusio susitarimo su so
vietais dėka, kaip ir paprastai,

tai visokeriopų profesijų tar
nautojų, bandančių informacinį katalikų organizacijoje, vadina- 
— propagandinį darbą tik da moj “Newman Fundation” Cham- 
, paign m., III., kuri prie bažnyčios
bar pradėti mokytis. Nevisais turį 450 studentams bendrabutį, 
atvejais ir ne visiems tas ir | Susidarius nepakenčiamoms darbo 
gali pasisekrt.

KAZIMIERA BETA
Gyveno JUO 

Matrose Parke, 11 
5-3381.

Mirė gruod. II d., 1957, 11
vai. ryto, sulaukus 7 4 in. am
žiaus.

Gimė. Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Jonas, 2 sūnūs: Anlliony, 
marti Betty Jean; John. marti 
.Būvėti; duktė Ann i'ollins. žen
tas George, 1o anūku. kili gi
minės. draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Boriūann 
koplyčioje t Gtb Avė. aml Jjtke 
St.. Melrose Bark. III.

Laidotuvės įvyks šešt. gruod. 
14 d., iš koplyčios 9:30 vai ry
to bus atlydėta J Sacred Heart 
parapijos bažnyčių, Melrosc 
Park. kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. Po 
pan*Udų bus nulydėta į Qu< en 
of Heaven kapines.

Nuoširdžiai kviečiatm- visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotu vėsė.

Gėlių prašome nesiųsti.
Nuliūdę: Vyras, sūnūs, duk

tė. marčios, žentas ir anūkai.
Laidotuvių direktorius Bor- 

inann. Tel. KIBin-ore 4-0714.

Jaunimui nėra kenksminges- 
nio nuodo, kaip blogoji spauda. 
Jei jums yra brangus tikėji
mas, jei jums brangi yra jūsų

Ar reikia ...
(Atkelta iš 4 psl.)

i y
tintas būti) sulietas j viena iždą. 
Apart to, arti 100 narių mokės 
mėnesines duokles, o kurie dar 
gali išsigerti, taipgi praleis savo 
dolerį - kitų klubo reikalams. Tai 
kokia gi gali būti baimė, kad "jie 
suės mūsų iždą”? Jie prisidės su

! nemažu turtu ir mokės duokles.
i Dėl narių mirties yra negudriau
sias galvojimas. Nė vieno klubo 
nariai nemirs visi sykiu. Visose 
organizacijose įniršta nariai po 
vieną,, po du ir 1.1. Kiti pasilieka 
ir gyvena. Hamtramcko klube yra 
-pie 70 jaunuolių, kurie čia gimę 
ir 'augę. O Detroito klube, išsky
rus tik keletą jaunuolių, \ra visi

sepukai, gyvenantieji iš i>ensijos. 
Tai argi jie niekad nemirs? Aišku, 
kad Hamtramcko klubo jaunuoliai 
taip greit nemirs jie pergyvens 
visus senukus. O mes pasitrauksi
me iš šio pasaulio.

3. Sako, kad kai klubai bus suvie
nyti, tai mes “nebegausime 400 do 
lerių pomirtinės”. Ir čia yra įpra
stas ergumentas. Juk galima turė
ti du skyrių. Kurie nori būti tur
tingais po mirties, galėtų mokėti 
po dolerį mėnesinių duoklių ir nu
mirę gautų tuos 100 dolerių. O 
kurie nenori nei pašalpų, nei po
mirtinės. galėtų pasilikti taip, kaip 
dabar vra: būti kliubo nariais ir 
turėti "good time”

Tik reikia noro ir rimto apgal
vojimo, kad mums reikia vienybes, 
nes maž ms organizacijoms gręsia 
mirtis. Atsiminkime dar ir tą, kad 
mes stovime ant pavojingo kranto

su leidiniu pardavinėti likerį ir 
alų. I.iųuor Control komisija ver
čia mus vesti visas apyskaitas ir 
r: syti susirinkimų protokolus ang
lų kalba. Neklausysi—negausi lei
dimo pardavinėti likeri. Laimė yra 
tik ta, kad dar turime tūlų jau
nuolių, kurie gali atlikti tą darbą. 
Kas būtu, jei jie atsisakytų? Ar 
bent vienas senesnio amžiaus as
muo galėtų užpildyti visokias blan
kas - aplikacijas ir visokius valdi
ninkų patvarkymus? Ne, negalė
tų. Tai ir dėlei to gręsia klubams 
pavojus. Todėl vienykimės ir pa
darykime vieną gausų lietuviu klu
bą Detroite. Chas. J. Martin

Malda jungia su Dievų, ke
lia i JĮ ir priartina Dievą prie, 
sutvėrimo.

GUŽAUSKŲ
BŪVĖKI.Y HILLS GELINY6IA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban 
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.' 

2443 YVest 63rd Street 
Telef PK 8-0833 Ir PK 8-0834

R i
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, Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 
sąlygom s. m. spalio mėn. 1 d. is .. . . . , .
d;irbo pasiliuosavau. Kadangi bė- nes ,ls vra Pmciausiai skaitomas 
gyje 6 savaičių kito darbo nega- lietuvių dienraštis, o skelbimų kai- 
vau, tai kreipiausi į darbo įstaigą, -yra prienama visiems, 
kad parūpintų man kitur darbą ar
ba mokėtų bedarbio pašalpą. i 'iliil>uilllllli!lllllHlllllilllinillilliiilllllllllilll!iiiiiiliniuirlliil>!iHl,,.rnl . . .........jiiuiih

Įstaiga man pranešė, kad aš be- ' I 
darbo pašalpos gauti negaliu, nes

laimėjo pastarieji. Mat, ju lei-I bfogu k„ygų. dirbau ^bc
kių taksų ir apdraudimo mokesčiųdinys amerikiniuose spaudos 

kioskuose pardavinėjamas vos 
už 20 c. gi amerikinis žurnalas 
kaštuoja net 5 rublius arba ofi
cialiu kursu $1.25. Nesunku su
prasti, kuris žurnalas yra dau
giau prieinamas platiesiems 
sluogsniams. Vienas dalykas 
amerikiečiui užsimokėti 20 c. 
ir visai jau kitas reikalas sovie
tiniam piliečiui išleisti 5 rub
lius. Įsivaizduokime tik, kas ( 
būtų ir kiek to USSR kopijų 
būtų išplatinama Jungtinėse 
Valstybėse, jei jo kaina būtų 
$5. Tad ir su amerikinio žurna
lo likimu kolkas dar vis neaiš
ku. Tiesa, rusai yra labai smal
sūs ir nori galimai daugiau ži
noti apie Amerikos gyvenimą,

ADOMAS VAITKEVIČIUS 

Anglių ir Alyvos 

Pardavimas
Telef. REpublic 7-5803
Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos ivedimas, 
perdirbimas ir oataisymas.

Greitas, sąžiningas ir pigus 
patarnavimas.

ATLAS FUELCo.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Telef. PRospect 6-7960

j nedarbo fondą nemoka.
Prašau išaiškinti ar iš tikrųjų 

toks įstatymas galioja, kad darbi
ninkai, dirbusieji bažnytinėms or
ganizacijoms ir netekę darbo ne
gali gauti pašalpos ir paliekami 
Dievo valiai?. 'S. T. Į

AT. Teisingai jums darbo įstai
ga išaiškino, kad darbininkai dirbę 
jie pelno organizacijoj, atleisti iš 
darito nedarbio pašalpos. negali 
iš nedarbo įstaigos (unemployment 
office), nes tokios organizacijos 

1 atleistos nuo mokesčių mokėjimo į 
{ nedarbo fondą. Bedarbiai nėra pa- 
! liekami Dievo valiai, kaip jūs ra- 
j šote. Neturintieji lėšų pragyveni
mui gali kreiptis į gyvenamos vie- 

1 tos šalpos įstaigas (prie savivaldy- 
! biu veikia gerbūvio įstaigos, ang- 
I liškai vadinamos vvelfare depart- 
i ment, kurios, ištyrusios prašytojo 
i medžiaginę padėtį, skiria pragyve
nimui pašalpas).
PAJAMŲ MOKESČŲ REIKALAIS

KL. Kur reiktų kreiptis, kad
kuri be jokios cenzūros ir varž- *******«**m*!»E**.*i«<.«ilBme3Oe«J gaučiau savo permokėtus pajamų 

mokesčių pinigus (Income Tax Re-TEBKBAAAI RANKA?
Rašomoji mašinėlė rašo gražiau, 

greičiau, iki 10 egz. iš kart! įvai
riausi modeliai nuo $69.95 ir augš- 
čiau. Pigu, nes tarnauja visų gyveni
mų. Mokėsite tik po $5.00 kas mė
nesį. Pristatoma į liet kur) pasaullr 
kampų su pilniausiom garantijom.

Katalogus tr smulkiausias infor
macijas reikalaukite;
4. I,. (.iidraitis, 1032 Hrtmd Street, 
Hartford, <onn., kuris "Draugui" 
žinomas kaip sųžlning»'a asmuo

♦ HOBIS*

tų turi nušviesti “Amerika” 
žurnalas. Tuo metu, kai JAV 
ambasada informuoja Valsty
bės departamentą, k^td visados 
visos kopijos amerikinio žurna
lo yra išperkamos, sovietiniai 
šaltiniai teigia, kad beveik kiek
vieno numerio šimtai ar net' ir 
iki 6 ir daugiau tūkstančių ko
pijų yra grąžinama neišplatin- i 
ti. Ar ne keista? Kodėl ame
rikinis žurnalas negalimas par-1 
davinėti, na, sakykime ir už 20 
kapeikų?

Nuolat besikeičiančios USA 
viršūnės šiuo metu nutarė pa
našų į sovietams skiriamą žur- ____________________________
nalą leisti ir Lenkijoje. Dabar c jtute "HtHC: rsoc ’3
vyksta kaip tik tuo reikalu pa- § Q p || | £ BARČUS 
sitarimai ir dar nežinoma, ar ir ( OBnnA vbt BMTYB 
lenkai pareikalaus teisės Jung- RADIJO VALANDA
tinėse Valstybėse skleisti len-1 stoties wglh i89tt r. kasdienų įmest vatBiyutMt SKieisii i u I nuo pirmudlvnio iki šeštadienio nuo
kiškąją propagandą anglų kai- ’t,-30 ikl *:,B v rxle. tr kaH pbmaS dlen) nuo 7 iki 8 vakaro.
ba. Kad būtų apsiginta leidi-: skkm a i >ii:nj is radijo »toti<a 

... .. , . ..j , WOPA 1496 k. Ir E'M 102-3 MC.mo išlaidos, planuojama didelę 8;1„ )kl 9;3,, ryte
Tel. HKmiock 4-2413

turų)? Būsiu dėkinga už patarimą 
ar nurodytą adresą.

Kaip ir kiekvienais metais anks
čiau aš savo mokesčių blanką už
pildžiauir pasiunčiau reikiamu ad- į 
resu į Hartford, Conn. š. m. va
sario mėn. pradžioje. Tačiau ligi 
šiai dienai jokio atsakymo į tai ne
su gavusi. Liepos mėn. kreipiau
si j vietos Treasurv Dept. skyrių, 
kur buvo patarta dar palaukti, ar
ba, girdi, jei nori, kreipkis — ra- I 
šyk j Hartfordą. Rašiau pakarto
tinai jau du kartus, bet atsakymo 
—jokio.

Kur turėčiau kreiptis, kad man 11 
paaiškintu .kodėl mano permokė
tų mokesčių man negrąžina ir į už
klausimus neatsako? Anna Ant.

AT. Jeigu į jūsų užklausimus 
žodžių bei raštu neatsako vietos 
pajamų mokesčių įstaigos, tai jūs 
galite kreiptis į Federalinę Pa
jamų mokesčių įstaiga Washingto- 
ne. Pranas šulas

Įg5sT3 «gBT7ūJ

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas Lietuvis 
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50, 
Gaunama "DnAige”, 4545 W 63rddalį medžiagos, skirtos sovietiš-, 7|R, Maplew<Mld A.x. 2. St.. Chicago 29. Hl.

kam leidiniui, išversti lenkų! ——-------------------- _____. Lamu .a. .a. 3 BfEiSStfjžlB

A A
itLssii; itAitP.OKA ki i»ii;xi: 

(PI i.LlRAITĖ)
Gyveno 1321 S. Talman Avė. 

Tel. YA 7-6896 arba LA 3-6730
Mirė gruod. 11 d., 1957, 5:50 

vai. ryto, sulaukus pusės amž. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Taura
gės ap-skr. kuliškės parap., Kve- 
uainių kaimo.

Amerikoje išg>veno 56 m.
Pasiliko ilid’li.tme nuliūdime 

sūnus Jonas, marti Lucille su 
šeima. ;» dukterys: Julijona
Kadis su šeima. Bešalę Zaratn- 
ba. žentas Itayinond, ir jų šei
ma. Josephine Lovvry ir šeima, 
i’uleheria Kintu r, žentus The- 
odore ir jų šeima, Pauline 
Nuebert, žentas \Villiam ir jų 
šeima. >iso I I anūkų ir 7 pro- 
anukai. Sesers vaikai: l’liyllis. 
Kate ir Joseph Kučinski, kiti 
gimines ir draugai.

Priklausė šv. Kazimiero Vie- 
nuolybo Rėmėjų I traug., Apaš
talystės ilaldos Draiig., Seserų 
Gildai, ir buvo amžina narė 
Tėvų Marijonu Rėmėjų ir Tė
vų l’raneiškonų Rėmėjų lžraug.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje 4348 S. Cali
fornia Avė.

Laidotuves įvyks šešt. gruod. 
14 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėta į Šyen'č. P. M. 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už vellonies 
siila. Po pamaldų bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus. dukterys,
marti, žentai, anūkai ir pro
anūki!.

Laidotuvių direktorius l’etrąs 
Bieliūnas. Tol.. I-A 3-3572.

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 DIENĄ IR NAKTĮ

LIŪDESIO valandoj

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. YVestern Avė. Air Conditloned koplyčia 
REpubUc 7-8600 —- 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausinąs 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

IGNACAS MIKAITIS
Jitu suėjo dveji metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 

iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą
Netekome savo mylimo 1955 m.,
Nors laikas tęsi si, bet mes jo niekados negalėsime už

miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia j m amžiną ramybę.
Už jo sielą mes užprašėme gedulingas šv. Mišias su eg

zekvijomis gruedžio mėn. 14 dieną 8:30 vai. ryto Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir 
pažįtasmus šiose pamaldose dalyvauti ir kartu su mumis pa
simelsti už a. a. Ignaco Mikaitis sielą.

Nuliūdę: Arnotu Anus, sūnus, Felix, marti Uinily, anū
kas Philip, augintinė Ruth Simams su šeima.

TROOST-i* UJIMUS MOM'MENTS
JOHN YV PACMANKIS fPAT(TI), Vire-President

6819 So. Wester« Av«. Tel. GPovehilI 6-3745

) paminklų patalpas ir atgal mes visuomet (išrūpiname
transportarija automobiliu.

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

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

CHICAGO, ILL. . CICERO, ILL
Telefonai: GRovehill 6-2345 arba'

T0wnhall 3-2108, 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak
tį. Reikale šaukti 
mus.

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos 
ir Roselando dalyse ir 
tuojau patarnausime.

4348 S. CALIFORNIA AVĖ
PETRAS BIELIŪNAS

LAfayette 3-3572

3307 LITUANICA AVĖ.
ANTANAS M. PHILLIPS

Tel YArds 7-3401

659 YY’EST 18TII STREET
PETRAS P. GURSKIS

Tel. SEeley 3-5711

3354 S. IIALSTED STREET
POVILAS J. RIDIKAS

Tel. Y Arda 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICIIKjlAN AVĖ. Tel. COmmodnre 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUAMCA AVĖ, Tel. YArds 7-1138-1139

V ASAITIS — BUTKUS
1440 S. 50TII AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 YV. 46111 STREET

2424 YV. 691 h STREET 
2311 YV. 23RD PI.ACE

Tel. Y Arda 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
Tel. REpublic 7-1213 
Tel. Vlrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50TII YVE. OLympic 2-5245 ir Tfhvnhall 3-9687

z
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X Šiluvos Dievo Motinos pa
veikslas, dail. Adomo Varno 
nupieštas saleziečių statomai 
Šiluvos koplyčiai, praeitą sek
madienį prel. D. Mozerio buvo 
pašventintas Nekalto Prasidėji
mo liet. parapijos bažnyčioje 
Brighton Parke ir po to tos pa
čios parapijos naujojoje mokyk
los svetainėje buvo išstatytas 
per saleziečių rėmėjų suruoštą 
metinę vakarienę, į kurią iš vi
sų Chicagos apylinkių buvo su
sirinkę nemaža dalyvių, kurių 
tarpe buvo matyti tėvas L. An- 
driekus, OFM, kan. P. Jukne
vičius ir kiti žymesnieji svečiai. 
Vakarienę pravedė kun. A. Sa-

CHICAGOS ŽINIOS
Buvęs kalinys ir mergaitė

Rockfordo policija rado 34 .m. 
amžiaus buvusį kalinį (už sek-

Kalėdinės pramogos 
ligoninėse

Vakar Hines ligoninėje
sualinius nusikaltimus) Donald , 2,000 ten gydomų "veteranų jau 
R Arbuekle mieganti automo-! buvt> suruošta kalėdinS pra^o.

ga su dovanomis.bily, kur buvo ir jo prisiviliota, 
iš namų pabėgusi 9 m. amžiaus 
mergaitė. Policija dabar jį tar
do, ar kartais tas nusikaltėlis 
neturi ryšio šu dingimu mer
gaitės Sycamore mieste. Jieš- 
kant šios pagrobtosios dabar 
krečiami visi automobiliai De 
Kalb ir septyniuose gretimuose 
apskrityse, tikrinant, ar kar
tais automobilių bagažo skyriu
je nėra kokių žymių apie din
gusią mergaitę.

Mirtis dėl divorso ir 
girtavimo

Charles Nelson, anksčiau bu
vęs vienos apdraudos bendro
vės sąskaitininkas, rastas ne-

baliauskas, salezietis, kalbėjo gyVag prie Jonųuil viešbučio, 
dail. A. Varnas ir Vladas Vijei- Chicagoje. Kambario langas^ 
kis. Filomene Medušauskienė, kur jįsaį gyveno, buvo atviras, 
akomponuojant muzikui Nakui, Ras rodytų, kad jisai iššoko 
pagiedojo solo, o salezietis kun.
Augustinas Sabas parodė keletą 
filmų iš saleziečių Šiluvos vie
tovės praeitos vasaros švenčių.

Vakarienę skoningai paruošė 
Ona Norvilienė, Kotryna Sema- 
navičienė, Elzb. Vienažindienė,
Barb. Strumskienė, K. Skurde- 
lienė ir Marcelė Pakeltienė.

mirtin. Prie jo rastas raštelis, 
kuriame jis apgailestauja, kad 
liko neužmokėta skola taverno
je. Jį pažinusieji pasakoja, kad 
prieš porą metų jisai persisky
rė su žmona ir po to kelis kar
tus grasino nusižudyti.

X Cicero Lietuvių Bendruo- 
menės ir Cicero Labdarių 3 
kuopos valdybos pastangomis 
gruodžio mėn. 15 d., sekmadie
nį, 7 v. v. Šv. Antano parapijos 
salėje Cicero meninės jėgos — 
choras, dramos ir tautinių šo
kių būreliai suvaidins pirmą 
kartą šioje apylinkėje rašytojo 
Krumino muzikalinį montažą 
“Pabaigtuvės”.

Visas menines jėgas rikiuoja 
muz. Linas. Jam padeda būrys 
energingų padėjėjų.

Sceną puoš naujos — specia
liai veikalui pagamintos deko
racijos su gražiu lietuviškos so- nujlo 
dybos ir gamtos vietovardžiu.

X Dainininkai, pianistai ir ki
ti jaunieji talentai, kurie nori 
dalyvauti Immigrants’ Pro- 
tective League rengiamame ta
lentų koncerte, kviečiami užsi-, 
registruoti Aki gruodžio 14 d. 
pas p. Eduardą Vitkų, 2522 So. 
Drako- St., Chicago, III., tel.
CR 7-8113. Muzikų komisija pa
tikrins koncerte dalyvaujančių 
pajėgumą gruodžio 15 d. 2 vai. 
po pietų Jaunimo centre, 5600 
So. Claremont Avė. Kas nespė
tų užsiregistruoti, prašomi pri
sistatyti tiesiog į patikrinimą.

X Poetas Petras Babickas,
neseniai iš Brazilijos atvykęs į 
Ameriką atostogų ir Čikagoje 
išleisdinęs savo įdomų eilėraš
čių rinkinį “Dramblio kojos” ir 
puikią paveiksluotą informaci
jos knygą apie Lietuvą lietuvių, 
anglų ir ispanų kalba “Gražio
ji Lietuva”, dabar Cicero šv.

Mirė gavusi penicilino
Ethel Eschelman, 62 m. am

žiaus moteris, .mirė dr. Marion 
Bougher kabinete, Chicagoje, 
tuojau po to, kai jai buvo duo
ta penicilino injekcija. Ta mo
teris jau sirgo kelintas mėnuo 
ir kentėjo nuo širdies sutrikimo 
ir astmos. Tardytojo gydyto
jas dr. Goldenberg patvirtino, 
kad moteris mirė dėl natūralių 
priežasčių.

Šalčio banga
Nakčia į trečiadienį Chicagą 

pasiekė pirmoji šią žiemą dides
nė šalčio banga: temperatūra 
nukrito žemiau 5 laipsnių virš

(Fahrenheito). Iškrito Jose bendrovė 
truputis sniego. Smarkus vėjas 
orą darė dar šaltesniu.

Gauna po $3.53; 
nori daugiau

Šaltkalviai, kurie taiso namų 
kanalizacijos vamzdžius (plum- 
beriai) ir kurie dabar vidutiniš
kai gauna po $3.53 per valandą, 
nori didesnio atlyginimo. Jų 
unija reikalauja pakelti jų at
lyginimą dar 30 et. per valan
dą.

Dariaus-Girėno veteranų pos
to jauniai gruodžio 22 d. dalys , 
savo paruoštas lėles Municipa
linės Tuberkulozės sanatorijos 
mažiesiems pacientams.

Padidės mokesčiai 
parkams?

Naujai suplanuotas sekančių 
metų Chicagos Parkų distrikto 
biudžetas yra trejetą milionų 
didesnis ir parkų reikalams mo
kesčiais reikės surinkti $38,250,- 
720; jeigu tas biudžetas bus 
patvirtintas, tai mokesčiai par
kų reikalams galės pakilti apie 
7%.

Lojolos krepšininkai laimi
Lojolos universiteto krepši

ninkai šį sezoną dar nebuvo su
mušti. Paskutinė jų pergalė bu
vo prieš South Dakotos Valst. 
universiteto komandą santykiu 
84-58.

Daugiau šildysis dujomis
Northern Illinois Gas bendro

vė išsiuntė 22,700 pranešimų, 
skelbiančių, jog tiek asmenų ga
lės naujai įsivesti į savo butus 
apšildymus dujomis.

Yra toks didelis pareikalavi
mas įvesti dujų apšildymą, kad 
dar laukia jo 110,000 butų.

Sutriuškino koją
Šv. Pranciškaus ligoninėje 

Evanstone buvo nupjauta koja 
58 m. amžiaus darbininkui 
Kelm Lussen; jo koja buvo su
triuškinta iškeltojo traukinėlio. 

Filmai mokykloms ir

VAIKŠČIOK PĖSČIAS IR VĖLUOK

Sustreikavus New Yorko požeminių traukinių vairotojams, 
tūkstančiai New Yorko gyventojų turėjo pavėluoti į darbą 
ir turėjo dar daug kitų nepatogumų. (INS)

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE — Lietuvos krepšinio pergaliu

20 metų sukakties minėjimo į- 
vykiai buvo fotografuojami žy
miųjų Chicagos fotografų A. Gul 
binsko, B. Lungio, V. Noreikos

, . . ,............. .. ir kitų Norintieji užsisakyti nuokaip pagrindinis kalbėtojas Va- kų ga„ kreiptis sfo skyrtaus 
sario 16-sios minėjime, kuris Į redakcijos adresu: 1330 So. 51st 
ruošiamas 1958 metų vasario į Avė., Cicero 50, III., telef. OLym

L. šimutis, Alto centro 
pirmininkas, pakviestas Los 
Angeles Alto vietos skyriaus

mėn. 15 ir 16 dienomis Los An
geles mieste. L. Šimutis jau yra 
davęs žodžiu sutikimą Alto vie
tos skyriaus pirm. A. Skiriui, 
kuris neseniai lankėsi Chicago
je, kad jis iš Chicagos atvyks 
į Los Angeles ir minėjime daly
vaus. Minėjimas pramatytas 
maždaug taip: viešas minėjimas 
vasario mėn. 15 d., šeštadienį; 
pamaldos Šv. Kazimiero para
pijos bažnyčioje sekmadienį; iš
kilmingi pietūs viename iš Los 
Angeles viešbučių vasario 16 d. 
vakare, šiaiš metais ALT-bosorganizacijoms

Universal International studi- '•'« Angeles skyriui vadovauja: 
United

Films išleido keturis filmus, 16
įAm, kuriuos gali gauti mokyk- flus; 

7 kaltelos, organizacijos, bažnytinės
grupės, klubai. Filmų vardai: 
“Toy Tiger” — berniuko suar
tėjimas su tyrinėtoju ir medžio
toju; 2) “Rawhide Years” — 
kelionių nuotykiai Missouri upe; 
3) “Simon and Laura” — vaiz
duoja šeimos, namų gyvenimo 
laimę ir 4) “Congo Crossing”

World'Pirm’ A‘ Skirius; vicepirminin 
kai — L. Valiukas ir J. And- 

sekretoriai — R. Medziu- 
ir Alg. Raulinaitis; fin. 

sekr. J. Jodelė ir kasin. M. Af- 
tukienė.

— Dr. J. Kazickas ir dr. Kęs
tutis Valiūnas, Neries bendro
vės direktoriai,

X Už a. a. Jono Lietuvninko 
sielą, vienų metų sukaktį mi
nint, gruodžio 16 dieną bus at
laikytos Šv. Mišios Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje. Gimines ir 
pažįstamus maloniai prašau 
mintyse jį prisiminti. — Žmona

X Už at. a. pulk. Vlado Matu
levičiaus sielą gedulingos šv. 
Mišios bus laikomos šešt., gruo
džio 14 d., 8:30 vai. ryto, TėvųAntano parapijos bibliotekai pa- , . ...., . , . Jėzuitų koplyčioje, 5541 Southdovanojo porą savo parašytų „

knygų.
X Elena Matiukienė-Bernn- 

tavičifitė tik ką atvyko iš Aust
ralijos, Adelaidės, su dukrele 
aplankyti savo sesers Daugvi- 
lienės su šeima, gyvenančių 
6721 S. Rockwell, Chicago. Pas 
juos viešnia ir apsigyveno.

E. Matiukienė yra smuikinin
ko Prano Matiuko, kuris sėk
mingai koncertuoja Adelaidės 
simfoniniame orkestre, žmona.

X Domininkas Jurjonas ir
Co., 3251 S. Halsted st., ir J.
Budrikas, 3241 S. Halsted st., 
paskyrė dovanų L. B. Bridge- 
porto apylinkės ruošiamam va
karui, kuris įvyks gruodžio 28 
d. Lietuvių auditorijoj. Jurjo
nas paskyrė 17 gabalų japoniš
ką arbatos servizą, o Budrikas 
radio ir patefono'aparatų kom
binaciją.

Paulina St.

X Veronikai Khoga yra laiš
kas iš Tytuvėnų. Atsiimti Drau

ge.

X Keymen’s klubas, kuriame 
įvyks Chicagoje šauniausias 
ateitininkų rengiamas Naujų 
Metų sutikimo balius, randasi 
4711-21 W. Madison St. Šo
kiams gros Br. Jonušo orkest
ras pilname sąstate.

X žiemos stovykla rengiama 
studentų at-kų įvyks tėvų sa
leziečių sodyboje Cedar Lake, 
Ind., gruodžio 26—30 dienomis.

X “Šatrijos”, studentų atei
tininkų meno korporacijos, me
tinė šventė įvyksta ateinantį 
sekmadienį, gruodžio 15 d., nau
juose Tėvų Jėzuitų Jaunimo na
muose.

X Kun. L. Andriekus, OFM, 
Aidų žurnalo redaktorius, Chi
cagoje vedė misijas, ta proga 
aplankė ir “Draugo” redakciją.

X Brolis Vladas Cibulskis, 
MIC, dienraščio Draugo ekspe
dicijos tvarkytojas, šiuo laiku 
guli šv. Kryžiaus ligoninėje po 
sunkios operacijos.

kyti Fordhamo un-te lituanisti
kos instituto vasaros semestrą. 

a . ... Praeitą vasarą buvo pirmas se-
— apie A n i ą. .įcagoje^_ ^|megtraS) o ateinančią vasarą

bus antras. Dėl finansinių sun
kumų šių metų mokslo pradžio
je buvo iškilęs instituto uždary
mo klausimas. Visur buvo ieš-

filmų teirautis: United World 
Films, Ine., 542 So. Dearborn 
Str., Chicago 5, III.

Vaistai nuo džiovos
Tuberkulozes institutas pra

neša apie atsiektus gerus rezul
tatus su naujais vaistais — iso- 
niazidu. Padarius tyrimus su 
2,750 vaikų susekta, kad tas 
vaistas 80% atvejų padėjo už- 
sikrėtusiems tuberkuloze nuga
lėti komplikacijas.

Švarėjanti Chicaga
Amerikos Municipaliniame 

kongrese pirmą premiją už šva
ros palaikymo pastangas gavo 
Chicaga. Chicagos meras Daley 
pareiškė, kad tas įvertinimas 
laimėtas kaip administracijos 
pastangomis, taip ir piliečių 
bendradarbiavimu.

RETO ĮDOMUMO KNYGA

VERKIANTI DIEVO MOTINA 
SYRAKDZUOSE

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 Išteista su daugybe iliustraci
jų ir tekainuoja 2 dol. su persiun
timu. Puiki dovana bet kam Ir bet

kuria proga!
Uinakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”

4545 West flSrd Street
CHICAGO 29, ILL.

pic 2-4992.
— Lietuvių Sporto klubo ir

studentų Santaros ruošiamas 
Naujų Metų balius prasidės 
9:30 vai. v. Grand Paradise 
svetainėje, 320 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y.

Svečių laukia vaišės, šampa
nas, staigmenos, pagarsėjęs 
Starlight orkestras.

Iš anksto registruojamasi pas 
J. Kepenį, 360 Palmetto St., 
Brooklyn 27, N. Y. VA 1-3247.

— ALB-nės Los Angeles apy
linkės susirinkime, kuris įvyko 
gruodžio mėn. 8 d. Šv. Kazimie
ro parapijos salėje, nutarta 
rūpintis įsigyti Lietuvių namus 
Los Angeles mieste. Valdybai 
pavesta sušaukti visų organiza
cijų atstovų susirinkimą, kuria
me tas klausimas būtų išdisku
tuotas pagrindinai. Susirinku
siųjų nuomonė buvo viena —

apsiėmė išlai-. Los Angeles lietuviams reikia 
savų namų. Šiuo metu apylin
kei vadovauja — pirm. K. Liau- 
danskas, vicepirmininkai — O. 
Razutienė ir VI. Bakūnas, sekr. 
I. Medžiukas ir kasin. Br. Se- 
liukas.

naujai suorganizuotas vienetas
Los Angeles County Repub- 

lican All-American Nationality 
Council, kuriame iš lietuvių įei
na — L. Valiukas, A. Skirtus ir 
C. Lukšig.

NAUJOJOJ ZELANDIJOJ
— Aucklando lietuviai turėjo 

gruodžio 4 d. malonią staigme
ną. “Mariposa” laivu atplaukė 
lietuvių visuomenininkas J. Ba- 
chunas ir žmona. Uoste Bachu- 
nug pasitiko Naujosios Zelan
dijos Lietuvių Bendruomenės 
pirm. Č. Liutikas.

Tą pat dieną vakare Royal 
Empire Society patalpose Auck
lando lietuviai surengė Bachu- 
nams kuklų priėmimą, šeimy
niškoje aplinkoje Bachunas 
klausimų-atsakymų formoje pa
pasakojo susirinkusiems apie 
lietuvių gyvenimą J. A. V., Vo
kietijoje ir Anglijoje, bei tų 
valstybių pažiūras į lietuvius ir 
kitus svetimtaučius. Kalbėda
mas apie lietuvybę J. Bachu
nas daug dėmesio skyrė lietu
vių studentijai išeivijoje, iš ku
rios jau susilaukta gražių pa
sekmių ir tikimasi daugiau. 
Anot jo, “studentai yra mūsų 
ateitis”. Kalbėtojas apgailesta
vo, kad nemaža dalis lietuviš
kų visuomeninių ir politinių or
ganizacijų JAV veikia 1905 me
tų darbo metodais, kurie visiš
kai neatitinka šių dienų reika
lavimų.

Vienam iš klausytojų paste
bėjus, kad p. Bachunas puikiai 
kalba lietuviškai nežiūrint ilgų 
išgyventų metų Amerikoje, jis 
atsakė: “Būdamas lietuviu kaip 
kitaip begali kalbėti.”

Rytojaus dieną būrelis lietu
vių aplankė Bachunus laive, vėl 
buvo nuoširdžiai pasikalbėta 
lietuviškais reikalais. Galiausiai 
reikėjo atsisveikinti, 5-tą gruo
džio 2 vai. po pietų “Mariposa” 
išplaukė Sydnėjun.

— Virš 20 tautybių koncer-
...v, ... ~ itas-balius ruošiamas 1958 me-
kota pagalbos. Pagaliau dr. J. <« j x j-T, . , ■ j Tjr r- tų sausio 25 d., šeštadieni, St.Kazickas ir dr. K. Valiūnas su- * , ’nn n ■.... , , .. . ... .. - ... iNicholas saleje, 2300 West 3rdtiko globoti ir išlaikyti institu-%4__ t u„,.„__ s.„
tą dvejus metus. Tuo būdu stu-
dentai už mokslą nieko nemo
kės. Visas mokslo išlaidas suti
ko padengti minėti globėjai. 
Pragyvenimu turės pasirūpinti 
patys studentai.

Street. Šį koncertą-balių ruošia

PADĖKA
Dr. A. Maciūnui ir Dr. P. Kisie

liui nuoširdi padėka. Dr. Maciūnui 
už padarytą labai sunikią operaciją, 
dr. Kisieliui už nepaprastai rūpes- 
tingą ir nuoširdų lankymą ir gy-

Tie patys geradariai perei- i dymą kaip namuose taip ligoni- 
tais metais buvo davę šiam in-1 n®ie-
stitutui 500 dol ,

— Mokinių skaičius salezie
čių gimnazijoje auga. Naujieji 
mokslo metai prasidėjo su be
veik dvigubu skaičiumi mokinių. 
Naujai atvykusių yra net 25,

Elzbieta Matuzienė

X Raguolis-Baumkuchen bu
vo visų mėgiamiausias py
ragas Lietuvoje. Dabar galite 
juo gardžiuotis, vaišinti savo 
svečius, o ypatingai nustebinti 
svetimtaučius, nes Marguetteiš penkių skirtingų valstybių:

14 iš Vokietijos, 5 ir Anglijos, | Bakery savin. Vilius Albrechtas 
4 iš Belgijos, 1 iš JAV ir 1 iš tą nuostabų pyragą kepa pagal
Venecuelos. Tuo tarpu iš viso 
yra virš 50 berniukų. Daugu
ma yra išlaikomi dykai, o kai- 
kuriems net ir kelionė buvo ap
mokėta gimnazijos lėšomis.

Pamažu mūsų knygynėlio lie
tuviškoji sekcija vis didėja. Šio
mis dienomis vėl gavome kele
tą dar Lietuvos nepriklausomy
bės laikais atspausdintų knygų 
iš Amerikos iš geraširdžio bi
čiulio kun. J. Prunskio, kuriam 
esame labai dėkingi. Būtų ge
ra, kad daugiau tokių geradarių 
atsirastų, kurie knygomis pa
remtų gimnaziją.

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

asssasssssaęassasa
ŠIAIS METAIS “DRAUGAS” 

TURI TRIJŲ SKIRTINGŲ 
RŪŠIŲ KALĖDINĖS KORTELES

Rinkinys nr. I
DRAUGO LIETUVIŠKOS, 
SVEIKINIMO KORTELES 

KALĖDOMS
Kiekvienais metais DRAUGAS pa

ruošia gražius rinkinius kalėdinių 
sveikinimo kortelių su lietuvlftkais 
užrašais. Taip ir šiais metais DRAU
GAS siūlo rinkini nr. 1 su 16 Icor- 

I telių už vienų doler}.
Sis pirmas rinkinys yra labai gra

žiai atspausdintas, gražiai spalvotas, 
su atatinkamais lietuviškais sveiki
nimais.

------o------
Rinkinys nr. 2

SPECIALIOS SVEIKINIMO 
KORTELES KALĖDOMS

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

Šios kortelfis KalAdoms yra ypa
tingai gražios, spalvotos Ir lietuviš
kos. Kiekvienam rinkinyje Jų yra 
keletas, kurios gali būti siunčiamos 
J Lietuvą.

----- O-----
Rinkinys nr. 3

LIETUVIŲ DAILININKŲ 
KALĖDINĖS KORTELES

Siame rinkinyje yra Pauliaus Au
ginus, Vytauto Jonyno, Petro Klau- 
lėno, J. PautieniaiiH, .1. Steponavi
čiaus ir T. Valiaus piešti vaizdai. Šių 
menininkų darbai yra keturių spal
vų, gražiai atspausti ir keletas jų 
tikrai tinka persiuntimui Į Lietuvą. 
Si dSželS su 16 kortelių kainuoja I 
dol.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
DRAUGAS

4545 W. 6.3 St., Chicago 29, III.

f

ATLIKIME TAUTINĘ 
PAREIGI!

Užsimokėkime Lietuvių Ben
druomenės nario solidarumo 
mokestf.

—* *

Pirkit Apsaugos Bonus:

KAS KĄ IR KUR
— Brudrikt rūdijo programoje

dainuoja Algirdas Brazis. Pasiklau 
sykite šį vakarą Budriko radijo 
programos iš stoties WHFC, 1450 
kil. Tikrai pasigerėsite gražiomis 
dainomis, kurias sudainuos žino
mas operos solistas Algirdas Bra
zis. Pianu akomponuos Manigirdas 
Motekaitis. Taipgi bus gražiu or
kestro kūrinių. Pasiklausvkit. Šias 
programas duoda savo lėšomis Juo 
zo Budriko baldų, televizijų ir auk 
sinių daiktų krautuvė Chicagoje, 
3241 S. Halsted St., kurioje dabar 
eina didelis prieškalėdinis išparda
vimas įvairių baldų, fotelių, lem
pų, televizijų, radijų ir auksinių 
dalykų bei vaikam žaislų.

Pranešėjas
— Town of I^tke lietuviams įsi

dėmėtina, kad gruodžio 15 d. 1:30 
vai. (tuoj po pamaldų) visuome
nės iniciatyva šaukiama LB Town 
of Lake apylinkės susirinkimas 
Vinco Ančiulio salėje, 1820 West 
46th Street, Chicagoje. Susirinki
me bus renkama valdomieji orga
nai ir apsvarstyti kiti svarbūs rei
kalai. Vietos ir apylinkės lietuviš
koji visuomenė prašoma dalyvauti 
šiame nepaprastame susirinkime.

Iniciatoriai
— Chicagos klubas Lituaniea,

šaukia visuotinį narių susirinkimą, 
kurio metu bus renkama nauja val
dyba, revizijos komisija ir svars
tomi klubo ateities planai. Susi
rinkimas įvyks š.m. gruodžio mėn. 
15 d., sekmadienį, klubo patalpo
je, 2548 West 69th St. Prašome 
visus narius ir klubui prijaučian
čius susirinkime dalyvauti. Pradžia 
2 vai. p.p. Valdyba

Siuvėjų dėmesiui. Pranešama, 
kad ACW,A Unijos, 269 skyriaus 
susirinkimas įvyks š.m. gruodžio 
mėn. 13 d. 6:30 vai. vak. Unijos 
patalpose, 333 So. Ashland Blvd. 
Visi skyriaus nariai yra prašomi 
susirinikime dalyvauti.

Skyriaus valdyba
— Chicago Akademinio Alumnų 

klubo susirinkimas įvyks šį sekma
dienį, gruodžio 15 d„ 2 vai. p.p. 
p-nų Betkauskų rezidencijoj, 1405 
S. Central Avė., Cicero, III.

Programoje: dr. Vyt. Grakaus
ko paskaita apie kosminius spin
dulius, einamieji organizacijos rei
kalais, išvyka slidinėti ir k.t.

Tikimasi, kad daug esamų ir 
naujų narių turėdami daugiau 
laisvalaikio, šiuo advento metu. 
susirinks čia kultūringai ir jaukiai 
praleisti popietį. Tad iki pasima
tymo! Valdyba

— Lietuvos Kareivių draugija
turės savo priešmetinį susirinki
mą, gruodžio 15 d. Liberty svet. 
1:30 v. p.p. Nariai gausiai susirin
kite, rimtai tarkitės. Praeitais 
metais mirė net 11 narių, o kiek 
sirgo, tačiau visi aprūpinti o taip 
ir turi būti. D.

— Šventos Cecilijos d-jos svar
bus priešmetinis susirinkimas į- 
vyks sekmadienį, gruodžio 15 d. 
Švento Mykolo parapijos salėje, 
11:30 v. ryto. Bus renkama valdy
ba 1958 metams ir svarstomi ki
ti svarbūs reikalai.

Valdvba

Užsisakykite
Naujai išleistą knygą
“A NEW LOOK AT 

CHRISTMAS 
DECORATIOMS”,

kurią suredagavo 
sesuo M. Gratia, (Lisfcaitė)
Marijos AugštesnSs mokyklos 

meno dalykų mokytoja

šioj knygoj aiškinama kaip pa
puošti eglutes. Duodami 27 tautų 
puošimo pavyzdžiai. Ypatingas dė- 
mesis yra kreipiamas į lietuvišką 
eglutę. Lietuvlžka eglaitė papuo
šia ir knygos viršelį.. Ilustracijoe 
yra atspausdintos 6 spalvom Kny
ga gražiai įrišta.

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

Kaina $4.95. 
Užsakymus siųskite:

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

KAS TIK TURI GERA SKONf,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ!

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

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba GMcagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOM NAMAI - 

FURNITURE CENTER, INC.
3222-24-26 No Halsted Nt VIctory 2-4226

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

t !


