
M I D W r 7 
INTER-LIGRARY 

C E N T £ R 
CHICAGO

f'in.-.EST l’.’lER-Ll .-Y 
5 / <i 1 Č 01 T A G E G H O V E A V L ,
CHICAGO 37. ILL.

T7TTS U gTTSr
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

FUBLISHEO BV
The Lithuanian Catholic Press Soči et* 

4546 West 63ro Street Chicago 29. III.
Telf.rhone LUolow 5-9500 

LEAOIHO DAILY EOR OVFR A MILLION LITHUANIAN*

Q.\ATi3
DRAUGAS

LIETUVIŲ KATALIKU SPAUDOS DRAUGIJOS 
LEIDŽIAMAS LIETUVIU DIENRAŠTIS 

SU ŠEŠTADIENINIU MOKSLO. LITERATOROS 
IR MENO PRIEDU 

DRAUGAS ĮSTEIGTAS 1909 M

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
N r. 296 Prie© 7 cents KETVIRTADIENIS, GRUODŽIO (DECEMBER) 19, 1957 Kaina 7 centai Vol. XU

Atlanto pakto valstybės bus apginkluotos raketom
Slaptai teisiami Vengrijos

patriotinio sukilimo didvyriai
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 

Mūsiį speciali korespondentė Jungtinėse Tautose
JUNGTINĖS TAUTOS. — Dvyliktoji Jungtinių Tautų gene

ralinės asamblėjos sesija, užbaigta nepaprastu tikslumu, gruodžio 
14 d. taip, kaip buvo numatyta sesijos pradžioje, išsiskirstė su 
mintimi, jog susirinks specialios sesijos, jei paaiškėtų, kad yra 
reikalo veikti ryšium su padėtimi Vengrijoje.

Tą pasiūlymą, jog būtų reika

Raketinių bazių vietos Nato 

teritorijoj bus nustatytos vėliau
PARYŽIUS, gruodž. 18. — Šiaurės Atlanto sąjungos (Nato) 

penkiolika valstybių, nepaisydamos Sovietų Rusijos grasinimų ir 
įspėjimų, šiandien sutiko priimti JAV gamintas atomines raketas 
Europoje.

linga sušaukti specialią sesiją 
Vengrijos klausimu, įnešė JAV 
ambasadorius Henry Cabot Lod- 
ge, Jr., sesijai primindamas, kad 
iš Vengrijos ateina vis daugiau 
ir daugiau neraminančių žinių.

Prieš teisimą didvyrių
Jis priminė rezoliucijas, kurių 

nepaisė nei Sovietų Sąjunga, nei 
Kadaro vyriausybė, ir po to ypa
tingai sustojo ties žiniomis, ku
rios kalba apie slaptai teisiamus 
Vengrijos patriotinio sukilimo 
didvyrius. Tarp jų yra ir trys 
augšti karininkai, sovietų suim
ti kaip tik tuo metu, kai jie, tei
sėtos ir konstitucinės Vengrijos 
vyriausybės paskirti, vedė pasi
tarimus su sovietų kariuomenės 
vadovybe dėl raudonosios armi
jos atitraukimo iš Vengrijos.

Po ambasadoriaus Lodge, ta
me paskutiniame JT generalinės 
asamblėjos pilnaties posėdyje 
dėl Vengrijos specialiai susirink
ti, jei bus reikalo, siūlė ir kiti 
vakariečių atstovai. Urugvajaus 
profesorius Rodriguez - Fabre- 
gat, tas pats, kuris savo vyriau
sybės buvo paskirtas ir dalyvavo 
JT specialaus komiteto Vengri
jos klausimu darbuose, pranešė, 
kad ryšium su tomis aliarmuo
jančiomis žiniomis šią savaitę 
(gruodžio 17 d.) šaukiamas ne
paprastas to Specialaus komite
to posėdis.

(Ta pačia proga teko patirti, 
kad vengrų tautinio komiteto 
New Yorke rūpesčiu, JT specia
lusis komitetas svarstys klausi
mą ir dėl tų slaptųjų sąrašų, ku
riuose yra anonimiškai liudiju
sių pavardės ir kuriuos dabar, 
darbui pasibaigus, reikia per
duoti Sekretariatui ir dėl kurių 
neperdavimo suspenduotas JT 
politinio skyriaus tarnautojas 
danas. Vengrai reikalauja, kad 
tie sąrašai būtų sudeginti, bet 
neperduoti JT sekretariatui.) 

Sovietai priešinasi

Sovietų Sąjungos atstovas ir 
Kadaro režimo atstovas bei dar 
keli iš komunistinio bloko vals
tybių įrodinėjo, jog Vengrijos 
klausimą reikalinga nuimti iš JT 
darbotvarkės ir, esą, bendrai nė
ra jokio reikalo šaukti specialios 
sesijos, nes, anot jų, vadinamas 
Vengrijos klausimas yra kišima
sis į valstybės vidaus reikalus ir 
tuo pačiu nelegalus bei einąs 
prieš JT Chartos nuostatus.

Tuo tarpu, kai sesijos pirmi
ninkas n. zelandietis Munro ir 
kiti atstovai Vengrijos proble
mai spręsti paskirtajam specia
liam sesijos įgaliotiniui Siamo 
užs. reik. ministeriui princui 
Wan linkėjo sėkmės ateityje, so
vietų ir Kadaro atstovas apgai
lestavo, kad princas toms parei
goms apsiėmė. Kalba dėl princo 
misijos tame paskutiniam Asam
blėjos posėdyje kilo ryšium su 
sesijos pirmininko priminimu 
apie princo pranešimą sesijai dėl 
jo darbo nesėkmės.

Pirmininkas nurodė, kad prin
cas, nežiūrint pastangų, nieko 
negalėjo nuveikti, bet jis pareiš
kė viltį, kad galgi vėliau princas 
galės susilaukti reikalingo ben
dradarbiavimo „taip svarbiame 
reikale".

Gal ir pakeis nusistatymą

Akivaizdoje naujai priimto
sios rezoliucijos, kuri atsirado iš 
sovietinės deklaracijos siūlymo 
taikingam sugyvenimui, čia ma
noma, kad gal dabar sovietai ir 
nusileis Vengrijos klausimu, 
bent tiek, kad pradės bendradar
biauti su princu Wan.

Tokią galimybę delegatai mi
nėjo skirstydamiesi iš posėdžio, 
bet tam sugestijų dar tame pa
čiame posėdyje davė Olandijos 
atstovas. Anas, primindamas 
tuos gražius sovietų žodžius, gir 
dėtus komiteto diskusijose apie 
taikingą sugyvenimą, pareiškė, 
jog dabar įvykiai Vengrijoje tu
rės tikrai parodyti, kiek realy
bės buvo tuose žodžiuose.

Ragina rūpintis
vargšais ir.benamiais

MUENSTERIS. — Vokiečių 
Katalikų Jaunų Darbininkų są-1 
junga paskelbė šūkį: „Kalėdosi 
be triukšmo“. Tuo norima pri
minti visiems tikintiesiems, kad 
užlaikytų šventą kalėdinio meto 
pobūdį, ir ypač kad visi rūpintų
si vargšais ir benamiais.

Bums paaugštintas
0TTAWA, Kanada, gruodž. 

18. — E. L. M. Bums, Jungtinių 
Tautų kariuomenės vadas Arti
muose Rytuose, pakeltas į leite
nanto generolo rangą, šiandien 
pranešė Kanados apsaugos de
partamentas. Paaugštinimas įsi
galios 1958 m. sausio 1 dieną. Sovietų Sąjungos vadai šių 

tikslų nori pasiekti „taikingu 
sambūviu“ (koegzistencija) su 
Vakarų valstybėmis.

Akylesni politikai priešinasi
CHICAGO, III. — Telefonu iš Brooklyno, N. Y., pranešta vysk. tokiems sovietų tikslams.

Mirė kun. Jonas Petrenas

V. Brizgiui Chicagoje, kad gruodžio 17 d. 7 vai. vak. mirė kun. 
Jonas Petrėnas. Mirė staiga, atvykęs į misijas pas tėvus pran
ciškonus, Brooklyne.

Ėjo vakarienės, krito ir nebe-1 ■ ■_ . n --------------------------------------- Buckingham rūmų pareigūnas
atsigavo. Pašarvotas St. Nicho- universitete, kol išvyko pastora- vakar atsisakė komentuoti New 
las klebonijoje, kur paskutiniu i ei jos darbui į Brooklyną. Yorko pranešįmą( kad komunis-

Spaudos darbą pradėjo jau tų vadag chruščevas 
1931 m. straipsneliu „Ryte“. Re
liginiais, pedagoginiais, visuome
niniais klausimais rašė „XX Am užajenįų ministerija „nieko ne- 
žiuje’ , „Ateity , „Ateities Spin- žinanti apie tai“, 
dūliuose“, „Pavasary“, „Jauni-j ________

metu dirbo. Šiandien, gruodžio 
19 d. vakare bus atlydėtas į baž
nyčią ir rytoj, gruodžio 20 d., 10 
vai. ryto bus laidotuvių pamal
dos. Laidojamas šv. Jono kapi
nėse.

Velionis buvo talentingas pe
dagogas ir gabus laikraštinin
kas, redagavęs „Ateitį“, „Lux 
Christi“. Buvo gimęs 1911 m. 
bal. 7 d. Gulbinų kaime, Pabiržės 
vaisė., Biržų apskr. Išėjęs teolo
gijos studijas Vyt. Didž. univer
sitete, kunigu buvo įšventintas 
1935 m. Vikaravo Anykščiuose, 
Rokiškyje, buvo Linkuvos gimn. 
kapelionas. Uoliai dirbo su atei
tininkais ir pavasarininkais.

Kun. Jonas Petrėnas buvo bol
ševikų kalintas pirmos sovietų 
okupacijos metu.

Bolševikų bangos išblokštas į 
vakarus, kaikurį laiką buvo Frei 
burgo i. Br. lietuvių kolonijos 
kapelionas ir drauge gilino stu
dijas. Studijų tikslais buvo nu
vykęs į Romą. 1951 metais pa
siekęs JAV kaikurį laiką vikara
vo Šv. Kristinos parapijoje. 1952 m. amžiaus. Jis yra 11 metų stu- 
metais išvyko į VVashingtoną, D. jdijavęs Montpellier ir šv. Sulpi- 
C., kur tęsė studijas Katalikų cijaus seminarijose Paryžiuje.

JAV oro laivynas iššovė tarpkontinentinę balistinę raketą Atlas. Raketa Atlas kyla nuo iššovi- 
mo platformos bandymų centre, Oape Canaveral, Florida. Milžiniškas ginklas nuskrido nusta- 

(INS)

Jungtinės Amerikos Valstybės 
laimėjo savo pagrindinį užsimo
jimą sąjungininkų konferencijo
je Paryžiuje.

Yra du pagrindiniai punktai 
šiame „principiniame sutarime":

1. Nato valstybės bus apgin
kluotos Jungtinių Amerikos 
Valstybių vidutinio tolio raketo
mis su atominių galvučių rezer
vu.

2. Kiekviena valstybė nuspręs, 
ar ji nori raketinių bazių savo 
teritorijoje.

Danija ir Norvegija, kurios 
pradžioje buvo prieš įsileidimą 
atominių ginklų į Nato valsty
bes, dabar sutinka su principu, 
kad „Nato teritorijos turi būti 
apginkluotos raketomis“.

Į Gen. Lauris Norstad, Nato 
ginkluotų jėgų vyriausias vadas 
Europoje, rekomenduos valsty
bes, kuriose turėtų būti raketų 
bazės. JAV vėliau tarsis atski
rai su kiekviena nurodyta vals
tybe, ar ji nori raketinių bazių.tytą kelią ir nusileido parinktoje apylinkėje.

Kodėl Sovietų Sąjunga 

nori "paliaubų"
WASHINGTONAS, gruodž. 18. — Sovietų Sąjunga šiandien 

nori „paliaubų“ su Vakarais, kad pasiektų savo tikslų diplomati
niu keliu.

Kremliaus vadai nori ..tartis“, -
su Vakarų valstybėmis, kad jom lektyviniai paktai: Šiaurės At
galėtų užkarti savo valią. lanto Gynybos organizacijos

Sovietų Sąjungos vadai siekia (Nato), pietryčių Azijos (Seato) 
šių tikslų: ir Bagdado.

1. Vakarai turėtų pripažinti Kremlius taip pat nori, kad
Sovietų Sąjungos viešpatavimą būtų likviduotos Jungtinių Ame- 
europiniuose satelituose. rikos Valstybių užjūrinės bazės.

2. Vakarai turėtų sutikti su Kremlius trokšta, kad JAV
Vokietijos, Korėjos ir Vietnamo pripažintų komunistinės Kinijos 
sujungimu tokiomis sąlygomis, režimą ir jo atstovą pasodintų į 
kuriose paskutinį žodį galėtų tar Jungtinių Tautų Saugumo tary
ti komunistų partija. bos kėdę.

• 3. Turėtų būti panaikinti ko-

mo vade“, „Laive“, „Tėvų Kely“, 
„Drauge“, „Darbininke“ ir kt. 
Per 1952 m. „Laive“ buvo spaus
dinami jo homiletiniai aiškini
mai. 1951—1952 m. „Drauge" re
dagavo Ateitininkų skyrių.

Paskutiniu metu buvo užsimo
jęs stambesnius spaudos darbus: 
suredagavo knygą apie šv. Pijų 
X ir baigė redaguoti monografi
ją apie vysk. K. Paltaroką. Ve
lionis buvo didelis jaunimo bi
čiulis, su visais malonus ir drau
giškas, gabus ir nuoširdus, turė
jo daug sau artimų, jį gerbian
čių žmonių. — J. Pr.

Studijavo Paryžiuje
PHN0M - PENH (Kambodžios 

valstybė). — šiame mieste įšven 
tintas pirmas kunigas kambo- 
džietis, Simonas Chhem Yen, 29

Nieko nežino
LONDONAS, gruodž. 18.

norįs pa
kviesti Britanijos karalienę Elz
bietą II į Rusiją. Jis pasakė, kad

Naujose pareigose
VVASHINGTONAS, gr. 18. — 

Summer G. Whittier, buvęs Mas- 
sachusetts gubernatoriaus pagal 
bininkas, paskirtas veteranų ad
ministratoriumi.

Trečias laivas
GROTON, Conn., gruodž. 18. 

— JAV laivyno trečias povande
ninis laivas Skate, varomas ato
mine jėga. išplauks į vandenis 
gruodžio 23 d., šiandien pranešė 
laivo statytojai.

KALENIMIKIIIS
Gruodžio 19 d.: šv. Fausta, šv. 

Nemezijus; lietuviški: Gerdvilis 
ir Rymahtė.

Saulė teka 7:13, leidžiasi 4:22.
Oras

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir .jos apylinkėje šiandien — gied 
ra, rytoj — apsiniaukę ir mažas 
oro temperatūros pasikeitimas.

Nuėjęs į Šviesą
ROMA. — Apie žymiausio dai 

nininko Beniamino Gigli dvasios 
taurumą žymus italų daininin
kas Giacomo Lauri Vol pi rašo: 
„Jo giliai jautrus gyvenimas, pa 
suktas į laimės ir žemiškos gar
bės miražus, susikaupė, susikon
centravo į augštesnę sąmonę. 
Juk Dievas yra mūsų viduje, ir 
žmogaus širdis yra tikra Jo šven 
tykia. Menas, kuris tik privile
gijuotų valandų metu sielą su
jungia su Absoliutu, nevisuomet 
savo gerbėjams leidžia įeiti į sa
ve pačius. Gigli, būdamas tikras 
Apvaizdos benjaminas, galėjo 
džiaugtis savo privilegijomis iki 
pat galo... Gigli yra miręs Vieš
patyje, kad atgimtų Viešpatyje. 
Jis yra nuėjęs į Šviesą, su dva
sia, pasiruošusia peržengti bega
lybės slenkstį“.

Dainininkas Gigli mirė lapkri
čio 30 d. Romoje. Popiežius Pi
jus XII per Vatikano valstybės 
pasekretorių pasiuntė užuojau
tos telegramą Beniamino Gigli 
našlei, dėl garsaus tenoro mir
ties, suteikdamas šeimai paguo
dos palaiminimą.

Tarp budistų
studentų ir profesorių
SIAMAS (Azija). — 1957 me

tai yra didelių darbų metai Sia
mo katalikų apaštalavimo darbe. 
Bangkoko misijose iškilo dvi nau 
jos bažnyčios, kurių viena pa
švęsta šv. Liudvikui, kita Ne
kalčiausiai Marijos, Širdžiai.

Meklonge, greta siamiečių sti
liumi pastatytos bažnyčios, ati
daryta keletas naujų mokyklos 
namų. Šv. Gabrieliaus broliai, sa
leziečiai, jėzuitai ir seserys sale
zietės šiais metais atidarė nau
jas mokyklų patalpas, kurios 
talpina iki 1,000 mokinių.

Tėvai jėzuitai turi daug sėk
mės tarp budistų universiteto 
studentų ir profesorių. Universi 
tete dėstomas ir katalikų religi 
jos kursas. Yra priimti į Katali 
kų Bažnyčią net keletas bonzų 
Krikšto ir Sutvirtinimo sakra 
mentai — pirmą kartą Siamo is 
torijoje — yra teikiami ir vals 
tybiniame Bangkhuang kalėji 
me.

JAV lėktuvas C-47
nukrito ir sudegė

WIESBADEN, Vokietija, gr. 
18. — JAV oro laivyno transpor 
tinis lėktuvas C-47 vakar palietė 
medžio viršūnę, nukrito ir sude
gė lauke, keturios mylios nuo 
Wiesbadeno. Žuvo penki iš šešių 
lakūnų.

Dviejų motorų lėktuvas skrido 
iš Sculthorpe, Anglijos, į Wies- 
badeno oro bazę, kai jis nukrito 
į Diedenbergeno kaimą. Priežas
tis nežinoma.

Aukos nebuvo tuojau atpažin
tos. šeštas lakūnas susižeidė.

Pasiryžėlio garbei
AFRIKA. — Pirmoji juodųjų 

afrikiečių kunigų seminarija 
šiais metais švenčia šimto metų 
sukaktį. Toji Didžioji kunigų se
minarija įsteigta Dakaro mies
te, pavadinta „Libermann“ var
du — atminti pasiryžėliui misio
nieriui, kuris daug įdėjo pastan
gų auklėjant afrikiečius kuni
gus. 1951 m. seminarija perkel
ta į Sebkhotane. Kasmet ją bai
gia apie trisdešimt senegaliečių 
kunigų.

Kaltina televizijų
LONDONAS, gruodž. 18. — 

Vyriausybės prekybos pareigu 
nas pareiškė parlamentui, kad 
daugiau kaip 100 britų kino te
atrų buvo uždaryta paskutiniųjų 
septynių mėnesių laikotarpyje. 
Sakoma, kad televizija nukonku
ravo kino teatrus.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Prezidentas Eisenhoweris šiandien išskrenda iš Paryžiaus 
į Washingtoną. Rytoj bus namie.

— Prezidentas Eisenhomeris ir valstybės sekretorius Dulles 
pasakys kalbas apie Nato konferenciją sekančios savaitės prar 
džioje.

— Vakarai nusistatę vėl tartis su Sovietų Sąjungos vadais 
nusiginklavimo klausimais.

— Vengrijos komunistinis teismas rengiasi teisti buvusį Ven
grijos premjerą Nagy.

— Jungtinės Amerikos Valstybės, Britanija, Prancūzija ir 
Kanada vėl bandys tartis su Sovietų Sąjunga nusiginklavimo klau
simais.

— Sovietų Sąjungos komunistų vadas Chruščevas įspėjo Nato 
valstybes, kad, girdi, įsileidimas JAV raketų į savo teritorijas pa
didins karo grėsmę. Bet Chruščevas norįs sambūvio su Vaka
rais.

TRUMPAI IŠ VISUR
• Olandija pagaliau patvirti

no šešių Vakarų Europos valsty
bių sutartį, liečiančią laisvą pre
kybą ir atominės energijos ben
drą gamybą. Tai paskutinė vals
tybė iš ūkinės vienybės sutartį 
pasirašiusios šešiukės, kuriai pri 
klauso Belgija, Luksemburgas, 
Vakarų Vokietija, Italija, Pran
cūzija, Olandija. Naujos sutar
ties dokumentai dar gruodžio 
mėnesį bus nusiųsti į Romą ir 
sutartis, manoma, įsigalios 1958 
m. sausio 1 d. Tai reikšmingas 
žingsnis Jungtinių Europos Vals 
tybių linkme. Pagal sutartis, 
160,000,000 europiečių, palaips
niui naikinant muitus ir kitas 
kliūtis, eis ūkinio apjungimo ke
liu, kuris paruoš pagrindus ir po
litiniam apjungimui. Prieš 7 me
tus minėtos valstybės subendri
no savo plieno ir anglių gamybą, 
o naujomis sutartimis atidarė 
vartus naujoms galimybėms, ku
rios ateis 12—15 metų laikotar
pyje.

• Dabartinės Kanados vyriau
sybės nutarimu darbo pajamų 
mokesčiai sumažinti: iš 13 proc. 
į 11 proc. už pirmąjį apmokesti
namą $1,000, iš 15 proc. į 14 
proc. už antrąjį. Atleidžiama nuo 
mokesčio suma už kiekvieną vai
ką arba išlaikomą šeimos narį 
padidinta $100. Verslo bendro
vės, kurių metinės pajamos sie
kia $25,000 įtrauktos į katego
riją, kurios moka ne 47 proc. mo 
kesčių, o 20 proc. Anksčiau 20 
proc. buvo taikoma tik iki $20,- 
000 metinių pajamų. Šie pakeiti
mai įsigalioja 1958 m. sausio 1 d.

• Vokiečių automobilių Volks- 
wagen 1956 m. Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse buvo parduota 
už 73 milionus dolerių.

• Italijos komunistai 1957 m. 
neteko 15 proc. narių. Dabar tu
ri 1,700,000. Prieš trejus metus 
turėjo 2,035,000.

• Rytų Vokietijos komunisti
nė vyriausybė pasisiūlė Indone
zijai, kad ji gali duoti pakanka
mai tarnautojų lėktuvų bendro
vėse, bankuose ir kitur, kur lig- 
šiol veikė olandai.

• Ispanija pasiuntė karo lai
vyną prie Maroko krantų saugo
ti Ispanijos interesų Ifni koloni
joje, kur tebeveikia sukilėliai, 
atvykę iš Maroko. Marokas stip
rina savo kariuomenę.



DEElSTRAftTTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Rytinio pakraščio žiemos stovykla

Ketvirtadienis, 1957 gruodžio 19

Vakarinėse programose sto-'deamus” leidinyje. Rytinio pa-1 
vyklautojai tufės progą prisimin kraičio stovyklos reikalais kreip i 

Šių metų žiemos stovykloje ti jau gal kiek primirštas liau- kitės j A. Luką, 4017 Markland Į 
bus akcentuojama studijinė dar- dies dainas, tautinius šokius ir Str., Philadelphia 24, Pa. Tad 
botvarkės dalis. Šiai programos j^tus lietuviškus žaidimus. Taip lirksmų Kalėdų švenčių ir iki 
daliai įvykdyti yra pakviesta vi- pat savo draugų tarpe su įdo-. malonaus pasimatymo stovyk- 
sa eilė ateitininkiškoje veikloje mįa programa ir linksmais šo-jloje!
pasižymėjusių asmenų, kurie pa- kiais sutiksime Naujus Metus.___
skaitomis papildys mūsų žinias, Stovykla pradedama vakarie-

goje. Akmeniniu tiltu pervažia- i iškels glūdinčias problemas ir iš- ne penktadienio, gruodžio 27 d., 
vęs upelį ir sekdamas siaurą šauks mumyse naujų klausimų, vakare ir baigiama Naujų Metų 

Diskusijų būreliuose, padedami rytą. Stovyklautojai yra ragi- 
vyresniųjų ir gal svarstomojo da namį išbūti stovykloje visą sto-

Augštai ant upelio kranto, už
dengtas nuaugusių medžių šako
mis, stovi ilgokas, iš rąstų pa
statytas namelis. Aplinkui — 
miškas. Ramioje gamtos tyloje 
tegirdimas tik sraunaus upelio 
linksmas gurguliavimas savo va-

P. ŠILEIKIS, 0. P.
< )rtln>i Milius - l’r<>t«-zista.s

Aparatai-I’rotezai, Med. ban
dažai. Spec. pagalbu kojoms 

(Arch Supports) ir 1.1.
Vai. 9 - 4 ir 6-8. šeštadieniais 9 - 1
ORTHOPED1JON TECHNIKOS LAK. 
2850 W. 68rd St., Chica«t 29, III. 

Tel. PRospect 0-5084

Redaguoja redakcinis kolektyvas — INDRE PAL10KA1TE, 
JUOZAS KONČIUS IR DALIA NOREIKAITE. 

Medžiagą, siųsti DALIAI NOREIKAITEI, 6831 So Taknan Avė., 
Chicago 29, Iii. Telef. WAlibrook 5-3220.

0000<KXXXX>0<>0<><><><X>0<><X>00<XX>0<><XXXXX><XXXKXXX><XX><K>0<>00«

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga sveikiname ateiti- 
ninkiškąją šeimą, linkėdami tyro džiaugsmo, pakilios 
nuotaikos — 1958 metams.

ftSS, SflS ir MAS CENTRO VALDYBOS
♦OCOOOOOOOOC-OOOOOOO-OOOOOOOOOOOOOO-OOOOOOOOOOOOOOOCKKH

VISI Į MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ 
SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMĄ 

MAS Centro Valdybos pranešimas

keliuką, atsirandi ties minėtu na 
muku. Įėjus vidun, akį pagauna 
augšta ugniavietė. Stiprūs, neta 
šyti mediniai balkiai atlaiko 
augštą stogą. Įspūdingai sukry
žiuoti ilgieji irklai, papuošti 
Pennsylvanijos universiteto spai 
vomis, dominuoja galines sienas, 
o švelnių šviesu kampinės lem
pos duoda jaukumą erdviai sa
lei. Tai tikrai puiki ši vieta šių 
metų rytinio pakraščio studiji
nei žiemos stovyklai.

lyko autoritetų, gvildensime ir 
svarstysime senas problemas ir 
naujai mumyse kilusius klausi
mus. Taip pat esu tikras, jog 
kils įvairių diskusijų neoficialiuo 
se “posėdžiuose” kuriuose kaip 
tik dažniausiai išsivysto giliai 
glūdinčios problemos ar kontro
versiniai klausimai, kurių ven
giame oficialiuose pasikalbėji
muose. .

Moksleivių Ateitininkų Sąjun
ga sparčiai ruošiasi savajam su
važiavimui, kuris įvyks gruodžio

Kviečiame visus studentus ir j 
sendraugius ateitininkus bei vi
sus kitus dalyvauti jaunimo va-'

28 ir 29 dienomis Jaunimo cent- i kare, kuriame, užtikriname, bus 
re (5600 So. Claremont Avė.), gera ir jaunatviška nuotaika. 
Chicagoje. Visose moksleivių at Taip pat visus studentus ir sen- 
eitininkų kuopose jaučiamas gy- draugius at-kus bei at-kų tėvus 
vag sujudimas ir ruošimasis. Su- kviečiame dalyvauti suvažiavi- 
važiavimas žada būti gausus, ir mo uždaryme ir iškilminguose 
tikime, kad jis įlies į mūsų vei- pietuose.
kimą dar daugiau gyvumo ir e-
nergijos. i BUK IR TU JŲ TARPE

Suavžiavimo programoje nu- “ ... Entuziastinga nuotaikr

Naujoj erdvioj vietoj!
Pirkę kostiumą, paltą, žieminį ar rudeninį, nemoka
mai gausit Kalėdoms kumpį kaip H. Seigan dovaną.

vyklavimo laiką. Svečiai (neat- 
eitAiinkai) bus priimami tik su ^įle^k‘ 
vietinės draugovės patvirtinimu. 
Stovyklavimo kaina bus $18, 
svečiamg — $5 dienai.

Stovyklavietė yra netoli nuo 
Green Lane miestelio, kuris yra 
pusiaukelėje tarp Norristovvn ir 
Allentown, Pa., 29 ir 63 kelių 
kryžkelėje. Stovyklos adresas 
yra: University of Pennsylvania 
Camp for Boys, Green Lane, Pa.

Pilnas instrukcijas apie sto
vyklą rasite paskutiniame “Gau-

Tel. — REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojau)
8925 West 59th Street

Vai.: Pirmini., antrai!., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30 - 8:30 

Trečiai!. ir šeštad. 1-4 vai.

Tel. ofiso ir buto: OLynipic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4988 W. Iftth SU Cicero
Kasdien 1-8 vai. Ir t S vai. rak.. 

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais '2 Iki 4 popiet

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4250 W. teSrd St 
Ofiso teL KKIIanoe 5-4410 

Kerti. telef. GRovehUl. 6-0612 
Valandos: 1-0 p. m., 6-8 p. m 

Penktad. tik po pieta.
Trečlad. Ir šeštad. pasai sutarti

Ofiso tel. GLiffslde 4-2896 
KesidencUoH: LAfa,yette 8-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.: nuo 2 Iki 4 Ir 6 iki 9 r. vak 
šeštad nuo • Iki 6 vai., lšskyr. sek

Ofiso telef. LAfayette 1-1210, jei 
neatsiliepia, gaukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KROKAS
GYDYTOJA IR CHDtURGS 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:00 ’ 
Vak pi«n. antr., ketvirt 6-8:00 > 

Trečlad. tik susitarus.

matyta:
šeštadienį, gruodžio 28 d.
9 vai. — šv. mišios,
9:30 vai. — pusryčiai,
10:30 vai. — registracija,
11 vai. — atidarymas,
11:30 vai. — kun. dr. Vikt. 

Rimšelio, MIC, paskaita,
1 vai. — pietūs,
2 vai. — centro valdybos apy

gardų ir kuopų pranešimai,
4 vai. — centro valdybos rin

kimai,
6 vai. — vakarienė,
7:30 vai. — pasilinksminimas

| ir ateitininkiška dvasia kuri ten 
į viešpatavo, negali būti supran- 
j tama tam, kuris ten nebuvo. 
1956 metus pradedu visai nauju 
žmogumi. Džiaugiuosi ir didžiuo 
juosi, kad esu viena tų, kurių šū- 

! kis yra ‘Visa atnaujinti Kristu- 
I je!’. Galiu .prisipažinti, kad ma- 
Į no brangiausias išorinis turtas, 
kurį aš turiu, yra ateitininko 
ženklelis, gi vidujinis — tai ma
no ateitininkiškoji dvasia, šir
dis, mano ateitininkiškasis ‘aš’. 
Žinau, kad žodis ‘ateitininkija’ 
bus įrašytas aukso raidėmis į 
mano gyvenimo dienoraštį, ra-(jaunimo vakaras ir šokiai, ku-u , „ . . .. , . : somą ne paprastame popieriuje.nuošė kviečiame visus dalyvau- , , .. , . „ ,T2... J * bet mano širdyje. . (Is vienosta). 1

Sekmadienį, gruodžio 29 d.
9 vai. — iškilmingos pamal

dos,
10 vai. — Al. Šato paskaita, 

-2 vai. — iškilmingas suvažiavi
mo užbaigiamasis posėdis ir pie
tūs.

iss^af^as-ae-af «a? «as-a.»*a.«*A»»Afay-a»*af «a» »a» •a* »a» •sya.--asMs»A»«A»»A»4
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TEBERAŠAI RANKA? 
Rašomoji mašinėle rašo gražiau,

greičiau, iki 10 egz. iš kart! Įvai
riausi modeliai nuo $69.95 ir aukš
čiau. Pigu, nes tarnauja visą, gyveni
mą. Mokėsite tik po $5.00 kas me
nes}. Pristatoma j bet kurį pasaulic 
kampą su pilniausiom garantijom.

studentės ateitininkės laiško, grį 
žus iš kursų Kennebunkporte).

Tai tokiomis ir panašiomis 
mintimis grįžo studentai at-kai 
iš Kennebunko ir Putnamo kur
sų. Po keleto dienų ir vėl bus 
negrįžtanti proga jums, mieli 
studentai ateitininkai, tokia nuo
taika patiems pagyventi. Ži
nant, kiek jūs rūpinatės ir sie- 
lojatėg Sąjungos reikalais, yra 
pagrindo tikėtis gausaus jūsų 
dalyvavimo.

Kaip ne paslaptis, kad studi
jinio pobūdžio stovykloje bus 
darbo, taip pat ne paslaptis, kad 
tas darbas bus išpintas naujo
mis draugystėmis, studentiško
mis pramogomis ir maloniais 
prisiminimais. Kai stovyklos iš
vakarėse suvažiavę iš visų mies
tų vienas kitą sveikins, — būk

H. Seigan

DUODAME KREDITAN 
BE ATSKIRO 

PRIMOKEJIMO.

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.

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

IK JAUNUOLIAMS

NAUJOJE VIETOJE

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

Katalogus tr smulkiausias tnfor- ( t-U Jd tarpe, 
macijas reikalaukite;
J. L. Giedraitis, 1632 Hunui Street,
Hartford, Conn., kuris "Draugui" 
žinomas kaip sąžinings'j asmuo.

DĖMESIO!

PEOPLES HARDWARE 8C PAINT CO.

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

DR. H. S. W0DIS
OPTOMETRISTAS 

ATTDARfi NAUJA 
OFISĄ ADRESU —

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

nR. I. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarimu 
61 valandos skambinti telefonu 

įlEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 vai
i. p. kasdlan išskyrus trečlad 
■štad

Res. tel. IJRovchlll 6-5608

rel. ofiso WA 5-3010, re*. PR 6-73SS

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
antr.. ketv., penkt.Vai. — Plrrnad 

l—4 Ir 6—8; šeštad. 
uždaryta.

1—4; trečlad.

DR. ANNA BALIUNAS
*-KIŲ, AUSŲ, NOSIES TB 

Gb'RKLfiS LIGOS
Pritaiko akinius -- 

6322 South Western Avenue
ai. kasdien 10-12 vai. b 7-9 vai. 
ak. šeštadieniais 10- x vai .Trečla- 
llenlals uždaryta Kt. lajku susitarus 

Ofiso 'elefonas: PR '8-S229 
Res tetef. WAlbrook 5-5076

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenue 

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

šeštad. 2—4 vai. vak.
>ečlad. ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayette S-6048 
Re*.: W\lbrook 6-S048

DR. IRENA KURAS
Gydytoja (r Ohlrurgė' 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTĖ

J166 South Weetern Avestos
(MEDICAL BUILDING) 

Plrrnad.. antrad, k<-tv. Ir penktad 
nuo 11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.- S vai vakare. Trečlad. nuo
11 vai rytj — J v. p. p. šeštad 11 
va! rvto Iki 3 vai. popiet

Office tel RE 7-1168
Res. tel. WAlbrook 5-37(15

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-9700. Namų — PR 6-4732

D R. A. MACIONAS
CHIRURGAS

2454 W. 71 St (71 ir Campbell av.)
Valandos: plrrnad., ketvirtad., šešt. 
nuo 1 Iki 4 vai. p.p., antrad. Ir 

penktad. nuo 5 Iki 8 vai. vak.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-0700 
Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

(71-08 ir C^mpKell Avė kampas)
Nuo gruodžio 19 iki sausio 2 d. 

atostogose

DR. JULIJA MONSTAVIAIUS
GYDYTOJA TR CHTRTTRGft 

Office: 10748 South Mlchlgan Avė
Buto 1653 W. 103 SU Beverly HUls

VaT • kasdien nuo 6 v. v. Iltį 9 v. vf.. 
Vai,, kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 

lšsklrue trečlad Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai popiet

Tel.; Ofiso — PUUman 6-U7M 
Buto BEverly 8-3946

Ofiso HEmlock 4-6815 
Rez. HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2745 West 69th Street
(priešais šv. Kryžiaus ligonine) 

Priima pagal nusltarlma

«eL ofiso HE. 4-5849, rez HE. 4-2324
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street

ii. Pirm. ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Vntr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutarti, 
ekm. uždaryta.

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

(Arti Archer Avė.)
Valandos: nuo 10 Iki 12: S—S? 7-9. 

šeštad 10—12 Trečlad. uždaryta
LAfayette 8-4949.

Namu — CEdarareat 8-7789

DR. FL TALLAT-KELPSA
Ofisai 20 North Wacker Drtve 
'Clvtc Opera House, kamb. 868)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. OEntnal 0-2204

6002 West lėtfi str.. Cicero 
Vai kasdien 5-8, šeštad 1-3 vai 

Tel. TOvmhall S-0959 
Kitu laiku Ir trečlad. susitarus 

Reiki tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir motery lgos)
Ofisas ir res.: 5100 S. Westem Avė 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-567’ 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v„ Antr., 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad 
2-4 vai. popiet tr sulig susitarimu.

Tel. ofiso HE 4-212S, rez. GIb. 8-619?
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS
2454 West 71st Street 

(71s» Ir Campbell Avė.)
Vai.: plrrnad. Ir ketvirtad. 5—9 v. v 
Antrad. Ir penk. 1—5; šeštad 2—« 
Treč. uždaryta.

Telefonas GRovehilI 6-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ
LIGOS

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

Šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

rn. oflao PRospect 6-9400
Rezld. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškrvlčlfltė)

GYDYTOJA IR CHIRURG8 
6248 South Kedzie Avenue

'/ai. kasdien 1-8 p. p l» nuo 6-8 vai 
Seštad. 1-4 p p. Trečiadieniai

r kitu laiku tik nusitarus

rel. oflao Vlctory 2-1581
Rez. VI et ory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 Weet Sint Street
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvių 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
šeštad. 1-4 vai. popietIr nuo 6-8 v.v

rel. ofiso PR. .1-6446, re*. HE.4-8160

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Weot Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vl 

Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

ASSOCIATED WHOLESALE 
FURNITURE C0. 

3424-26 W. 63d SI.
sutaupykite

25% iki 40%
pirkdami puikiausius baldus RE- 
TAIL SHOYVKOOMS - krautuvėje
ASSOCIATED WHOLESALE 

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

SOPHIE BARČUS 
RADIJO VALANDA

Iš stoties WOES 1390 k. kasdieną 
nuo pirmadienio iki šeštadienio nuo 
8:30 iki 9:15 v. ryte, Ir kas pirma
dieni nuo 7 iki 8 vakare.

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

Tel. HEmlock 4-2413 
7 1 Kgk KTtlOYlinZY/I A /'TR~4An—— riti

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

namu reikmenys, vandentiekio įrengimai- 
ir elektriniai reikmenys.

1901 West 47th St. TeL LA 3-4139

ŪR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Weetern Avenue 
Chicago 29, OI 

telefonas REpubUe 7-4000 
Rezidencija: GRovehilI 6-8161

Pasimatymai pagal sutarti

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3259 South Halsted Street
Kasdien 3—7 vai. vak. Seštad. nuo 

1—5 vai. vak.
Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarimo 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Restd. 3437 y. 62nd St.. tel. RepnbUc 7-8818.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
rel. ofiso OA. 6-0267, re*. PR. 6-4669 

Rezld. 6600 8. Artealan Avė.
VAL. 11 v. r. iki 3 n. p.i 6—7 v. y.

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

ir tolimų distancijų. Saukite sekančiai.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4187 Archer Avenue 
Oflao «aL: nuo 2-4 Ir nuo (-8:86 v 
ėsk Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pairai sutarti 
Oflao tel. Vlrglnla 7-0086

Rertlend doa tel. BEveriy S-8241

Ofiso telefonas — Blahop 7-2828

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS K CHIRURGAS 

4842 Archer Avenue 
(Kampas Kedsle Ir Archer)

VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 1:06 » 
Trečlad. Ir sekmad. tik susitarus

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 26 metų patyrimo
Tel. YAr<l« 7-1829 

Pritaiko akiniu. 
Kreivas akla 

Ištaiso
Ofisas tr aklnly dlrbtnvč 
756 Weet S6th Street

VaL nuo 10 Iki 2, nuo 6 iki 8, tr» 
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 Ir 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p.p

virš 25

ANTANAS VILIMAS
8415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILUl 

Telefonas — FRontter 6_1882

'fflso HE 4-1414, arba BR 7-9700 
Rea. RE 7-6867

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

2454 Weat 71gt Street 
(71-oa ir Oampbell Avė. kampas)
Vai.: kasdien 1—3 Ir 6—8 vai. vak. 
Sešadlenials 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEO. UHTRURGINI58 IR 

ORTOPEDINKS LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpubUe 7-2220 

VAI,.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte Ir nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečlad. Ar
kitu laiku susitarus telefonu.

Palengvinu aklų (tempimą, kurt. 
yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo Ir skaudančių aklų karščio 
Atitaisau trumparegyste ir tollregys 
tp. Prlrenku teisingai akinius. Vis* 
egzaminavimai daromi su elektriniai, 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
1 mokyklos valkus.

4712 South Aghhund Avė.
Tel. YArds 7-1373 

Vai. 10:30 Iki 7 y. vak. šeštad. 10:8. 
Iki S vai. Hekmsd Ir treS ntdars

DR. S. VAITUSH, OPT.

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE !
Remiantis Chiragf.k Savlngs Bendrovės praeitimi, nuo pat jos Jslkftrlmo 
1924 met., 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 $10,000.06, augštą dividendą, bet ir daugel) kitų pa
tarnavimų veltui, už kuriuos kitose ištaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicago Savings Bendrovės (staiga yra viena 
iš gražiausių ir moderniausiai (rengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantlej už Chieagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų 
Valstybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl informacijų. Mūsų turtas $21,660,006.00.

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

Atdara: pirmndien) nuo 12 Iki 8, antradieni Ir penktadienį nuo 9 iki 4, ketvirtadieni nuo 9 iki R.
Trečiadieni uždaryta visą dieną, o Žeėtadieni nuo 9 iki 2 valandos po pietų.

Tel. ofiso PR 6-S888, re*. RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
i LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weat 6Srd Street

VAL kasdien nuo 3—4 p. p. ir 7:99 
Iki 9 vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehilI 6-1605
0R. ALDONA JUŠKA

AKTU LIGŲ SPECIALISTU 
— PRITAIKO AKINIUS — 

Valandos. 9—13 ir 7—9 v v. paga<
msltsrlms Išskyrus trečladlerdnn 

2422 W. Marpnette Romi
Ofiso ir h n to t«l. OLymplc 2-I2MI

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

1467 So. 49th (kuirt. Cicero
Kasdien 10—12 Ir 4—7 vai. Trečlad. 

Ir iaitad. tik 19—12 vat

DR. ANT. RUDOKAS, Opt 

Tikrina akis Ir pritaiko *khataą 
keičia stiklus tr r«iMM 

1458 S. Oalifornla Ava. .TA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 3 vak. (trečlad. u* 
Išryta) šeštad. 10 ryto Iki Iv. p. p

DRA U GAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

4545 Wcst 63rd St., Chicago 29, Dlinoig Tel LUdiovr 5-9600

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

Member of the Cathollc Press Ass’n SUB8CRIPTION RATE8
Publlshed d a i 1 y, exept Sundays, $10.00 per year outslde of Chicago

by the $12.00 p^r year ln Chicago & Cicero
Llthiinnian Cathollc Press Sodely $10.00 peryear ln Cannda

ForRiirn $ 12.00 ner vea.r
PRENUMERATA: Metams metū 3 mėn. 1 mėn
Cblcagoj Ir Clceroj $12.00 $«.F»0 $-8.60 $1.60
Kitur JAV Ir Kanadoj $10.00 $6.60 $3.00 $1.26
Užsienyje $12.00 $6.60 $8.60 $1.60

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne 
saugo, Juos grąžina tik Iš anksto susltarua Redakcija uš skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą.
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ŽINGSNIS NUOLAIDON I
Ko bijota, atrodo, to ir sulaukiama. Buvo baimės, kad Nato 

konferencija Paryžiuje padarys naujų nuolaidų komunistiniam 
frontui. Bent kaip šiandien atrodo, jau einama prie tokių nuo
laidų. Vienas žingsnis jau padarytas.

Prezidentas Eisenhoweris, kaip jau vakar minėjome, pasa
kė gerą ir stiprią kalbą Nato konferencijos dalyviams, labai aiš
kiai pabrėždamas tautų laisvės ir teisingumo dėsnius. Bet nevisi 
JAV draugai Šiaurės Atlanto Sutarties organizacijoje ją su
prato. Beveik visi Europos “didieji”, kurie karine ir ekonomine 
Amerikos parama buvo išgelbėti pirmoj eilėj iš Vokietijos nacių, 
o pagaliau ir iš komunistų pinklių, pamanė, kad JAV prezidento 
griežtumas erzina Sovietų Rusijos diktatorius, ir todėl jo kalbą 
priėmė rezervuotai. Tuojau padarė ir priešingus pasiūlymus. Va
dinas, atidarė kelius kompromisams, į kuriuos, kaip atrodo, prez. 
Eisenhowerio vadovaujama delegacija jau ir palinko.

JAV pasiūlymas įsteigti (žinoma, JAV pinigais) raketines 
bazes Vakarų Europoje bus svarstomas, jei bus sutikta atkreipti 
dėmesį į Bulganino prieš pat konferenciją išsiuntinėtą notą, ku
ria Vakarai kviečiami susitikti su sovietais pasikalbėjimams ir 
deryhoms nusiginklavimo ir kitais klausimais. Iš paskutiniųjų 
žinių, gautų iš konferencijos, aišku, kad tuo kompromisiniu ke
liu jau ir pasukama. Susitikimą su bolševikais siūlė Adenaueris, 
Macmillanas ir kiti. Prancūzijos premjeras šį reikalą konkreti
zavo, siūlydamas susitikti JAV, Anglijos, Prancūzijos, Kanados 
ir Sovietų Sąjungos vyriausybių gaivoms. JAV tiesioginiai šiuo 
reikalu dar nepasisakė, tačiau, anksčiau ar vėliau, jų europiniai 
draugai privers pasisakyti, ir pasisakyti teigiamai. Mat kažku
rios valstybės labai aiškiai pasisakė, jog negalima priimti JAV 
pasiūlymo pilnutiniai, kol nebus susitikta su bolševikais ir pasi
kalbėta apie jų planą.

Ponai Eisenhoweris ir Dulles, vykdami į Paryžių, nė gal
voje neturėjo skaitytis su Bulganino pasiūlymu. Jų tikslas buvo 
sulopyti yrančią Nato ir rasti bazes JAV raketoms Europos kraš
tuose. Jie tepasiekė tik dalį savo tikslo, nes paleido iniciatyvą 
iš savo rankų. Ne jie, bet Europos valstybių vadai diktuoja kon
ferencijai. Todėl siekiama ne tiek Nato sustiprinimo, kiek kal
bama apie koegzistenciją su Sovietų Sąjunga. Vadinas, propa
gandinė Bulganino nota įvarė kylį į Nato organizaciją. Organi
zacija nesustiprinama pakankamai todėl, kad to norėjo sovietai 
Tuo būdu jie bus pasiekę dar vieną laimėjimą šaltajame kare, 
o ponai Eisenhoweris ir Dulles parsiveš namo dar vieną rekordą 
pralaimėjimų ir nuolaidų politikoje.

Jau tas faktas, kad JAV pasidavė europiečių draugų įta
kai ir neatsisako ir vėl kalbėtis su rusais, kas reiškia žingsnį į 
koegzistenciją su komunizmu, ryškiai kalba apie nuolaidas. Su
tinkant tartis su sovietais, iš anksto reikia žinoti, kad reikės da
ryti nuolaidų. Tiesa, jie tarsis, pasitarimų metu varys plačią 
komunistinę propagandą, jie taip pat ir sutartį pasirašys, — bet 
kas iš to, nes jie nė vienos savo pasirašytos sutarties nėra įvyk
dę. Visos jo buvo sulaužytos. Ne kitaip bus ir su pasirašyto
mis ateityje.

Atrodo, jog komunizmą ir jo vartojamus metodus pažįstą 
žmonėą nusivils Paryžiaus konferencija. Ir, kaip matome, ne be 
pagrindo.

PASAULIO LIETUVIŲ SEIMO 
KLAUSIMU

A. SAULAITIS, Oakville, Conn.

Kuriamas pirmasis viso lais- kai priimti. Nebėra nė pras- 
vojo pasaulio lietuvių organiza- mės, nė reikalo dėl to dalyko 
cims centras lietuvybei išlaikyti erzeliotis, ginčytis, o juo labiau 

1 Pasaulio Lietuvių seimas, ką nors barti ar kaltinti.
Pas. Liet. seimas bus nuola- Nereikalingos ir visais at- 

tinis bendruomenės organas, žvilgiais nenaudingos dvikovos 
lyg kokia viso laisvojo pasaulio švaitrius kardus kiškim į jų 
lietuvių vyriausioji taryba. Jo makštis ir visu dėmesiu bei tik- 
(narių) kadencija — 4 metai, rUl nuoširdumu žiūrėkim kur 
skaitant nuo 1958 m. kuo ir kaip galime paaėti sėk-,

Tas seimas ir turi būti reikš-j mingai, pirmiausia, praeiti A-* 
mingas, gražus ir simboliškas merikos Lietuvių tarybos orga-' 
lietuvių organizacinis kūrinys nizuojamam Amerikos Lietuvių 
40 metų nuo Lietuvos Nepri- kongresui Bostone pavasarį ir 
klausomybės paskelbimo sukak-, vėliau, įspūdingai susikurti mū- 
cių proga. Tai gyvas lietuvių Sų bendruomenės formuojamam 
paminklas lietuvybei išlaikyti irt Pasauiio Lietuvių seimui su di- 
tautmei lietuvių sąmonei visais | džiule lietuvybės demonstracijaIzitnin 4- r* «14- y-v r~» _______ • a* **kitais tautos reikalais gyvinti 

Seimo pirmoji sesija, įvai
riems pasaulio lietuvių bendruo
menės veikimo ir p. reikalams 
tarti, įvyks kitais metais rug
sėjo mėn. New Yorke". Ši sesi
ja drauge bus ir Amerikos lie
tuvių tautinė demonstracija. Ir 
ji — esminė, svarbi ir būtina!

Taigi, kalbėdami apie seimą, 
kalbame dvejopa prasme: apie

New Yorke rudenį
Darbai ir vienybė

Neatrodo, kad tuodu abu di
deli įvykiai tikrai galėtų būti 
lietuvių vienybės griovimu. Jų 
turinys, jų apimtis, jų uždavi
niai, jų pobūdis, jų programos 
ir juo labiau jų sudėtis bus 
daugeliu atvejų skirtingi.

Du įvairūs dalykai nebūtinai
pagrindinį Pasaulio Lietuvių i yra silpnybės ženklas, o juo 

mažiau jie galėtų būti konku
rencijos rodiklis ar susiskaldy
mo simbolis.

Juodu abu vienas antrą tik 
papildys ir vienas antram tiki

f bendruomenės organą ir apie 
j mūsų, Amerikos lietuvių, pasi- 
Į reiškimą tada New Yorke.
, Keli seimai 1958 m. 

Paaiškėjo, kad 1958 m. Ame
rikoje įvyks keli lietuvių seimai padės. Pavasarinis kongresas 
ar kongresai; tarp jų augščiau ’ sukels didesnį lietuvių susido- 
minėtasis rudenį New Yorke ir Į mėjimą savais tautiniais reika- 
Alto ruošiamas tradicinis Ame-, lais ir labiau mus išjudins; ru- 
rikos Lietuvių kongresas pava-į deninis seimas apvainikuos ben- 
sarį Bostone. Juodu tam tik- druomenės siekimus ir ryškiau 
ra prasme yra bendriniai, todėl pabrėš Lietuvos laisvės reika- 
ir iškyla dėl jų daugiau kalbų, lūs ir dar iškels paties ALTo ir 
kad vienas kenksiąs kitam, kad jo veiksnių darbus bei reikšmę.

1
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Svetima kalba ir laimė
Daug prikalbame apie savo

sios kalbos vartojimą Ameriko
je. Įdomus šiuo reikalu straips
nis, tikriau — paklausimas buvo 
iškeltas didžiuliame Chicagos 
dienraštyje “Daily News” gruo
džio 13 d. numeryje. Straipsny
je, kurio didžiulės antraštės už
ima trejetą skilčių, viena motina 
rašo:

“Aš esu šešių vaikų motina. 
Esu ištekėjusi 30 metų. Aš nie
kuomet neverčiau savo vaikų mo 
kytis lenkų kalbos, kurios nei aš, 
nei mano vyras namuose nevar
tojome. Dabar, po tiek metų, 
mano uošvis nustojo lankytis 
pas mus, sakydamas, kad mes 
gėdimės savo kilmės. Mes nesi- 
gėdime, gi dėdės argumentai yra 
sekantieji. Mes pakvietėme mū
sų uošvį į mokyklą. Uošvis ge
rai kalba angliškai, tačiau jis 
pradėjo kalbėti lenkiškai. Mano 
vyras paprašė jį kalbėti angliš
kai, kadangi aplinkui visi kalba 
angliškai. Uošvis supyko, pasa
kė, kad jis kalba, kaip jis nori, 
ir pasakė kad dauugiau nesilan
kys į jokias mano vaikų iškil
mes, taip pat ir mūsų namuose. 
Ar mes, jam taip sakydami, kly
dome ?”

“Daily News” atsako

Daily News bendradarbis Ami 
Vanderbilt atsako, kad dviems 
kalbėti kita kalba angliškai kal
bančių tarpe nėra visai gerai, ka 
dangi kiti žmonės nesuprasdami 
tos kalbos, blogiai jaučiasi ir to
dėl lenkiškas išsireiškimas nebu
vo visai vietoje. Tačiau bendra
darbis toliau sako: “Neleiskite 
nesusipratimui įsigyventi tarp 
jūsų, ir jūs privalote parodyti, 
kad jūsų uošvis suprastų, jog 
jūs didžiuojatės savo kilme. Gal 
būt vienas kelias tai parodyti — 
pakviesti jūsų vaikus pamokyti 
lenkiškai.

Kiekvienas amerikietis vaikas, 
kuris turi progą savo šeimos

tarpe išmokti kitą kalbą, yra lai
mingas. Tikriausiai”.

Taigi, amerikiečio nuomone, 
svetimos kalbos mokymasis šei
moj yra laimė, ir iš to supranta
me, kad svetimos kalbos mokėji
mas yra reikalingas. Būtų gera, 
kad tas amerikietis galėtų paaiš
kinti tiems lietuvių vaikų tė
vams, kurie savo vaikų nenori 
leisti į lituanistines mokyklas ar 
nenori mokyti lietuviškai. Ki
tas amerikietis skundėsi, jog 
amerikiečiai net vandens nemo
ka paprašyti kita kalba. Lietu
viai tai gali lengvai pasiekti, bet 
yra nenorinčių savo vaikams su
teikti to, ką amerikiečiai vadina 
laime. L. Augštys

Prezidentas su šluota
Indonezijos prez. dr. Ahmed 

Sukamo, matydamas labai ne
švarias krašto sostinės Yakar
tos gatves, vieną rytą paėmė 
su savo ministeriais po šluotą 
ir išėjo valyti prišiukšlintų gat
vių. Pamatę sostinės gyvento
jai bešluojantį gatves preziden
tą pradžioj nesusivokė, kaip į 
tai reaguoti, bet greitai vienas 
po kito griebė šluotas ir prisi
dėjo prie gatvių Svarinimo ak
cijos. Per kelias valandas visas 
miestas gavo visai kitą išvaiz
dą.

Duok, Dieve, kad į viską žiū
rėčiau iš amžinybės augštybių 
ir viską amžinybės svarsčiais 
sverčiau. — Ark. J. Matulaitis

Kai paikasis, puošniai apsi
rengęs, ateina į išminčių susi
rinkimą, pasakyk jam: “Lai
kyk liežuvį už dantų, nes tyla 
labiau tave puoš, negu tavieji 
rūbai”. — Indų išmintis.

Bet Bendruomenė neturi įsi- 
leisti į kokios politinės vadovy
bės organizavimą, politinių 
veiksnių “tvarkymą” ir pan. 
Kažin ar, seimui pasinėrus į po
litinės praktikos reikalus, būtų 
pradžia didelio bendruomeninio 
darbe, o gal, ir tai greičiausia, 
pradžia bendro veikimo pabai
gos; vargu iš tokio pasinėrimo 
pati bendruomenė b e i skiltų 
į paviršių efektingiau. Todėl 
bendruomenės interesas yra ei
ti savo keliu ir,pirmiausia, tvir
čiausiai organizuotis visais lie
tuvybės išlaikymo darbais.

(Nukelta į 4 psl.) v*

PASIRUOŠKIT KALĖDŲ ŠVENTĖMS!
Moderniai atremontuotose patalpose rasite ilidžiausį pasi

rinkimą moderniausių baldų, T.V. ir Kadio aparatų, ir kitų 
namams reikmenų.

F. A RAUDONIS ir N. BERTULIS, sav.

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30
J

'.rauai

katras vienas iš jų nebereika
lingas, kad abiejų ruošimas esąs 
jėgų skaldymas, lietuvių vieny
bės ardymas ir t. t.

Pateikiama ir argumentų vie
nai ar antrai minčiai paremti. 
Visų, be abejo, turima gerų no
rų ir svarstymuose jieškoma iš
eities. Ne be to, kad diskusijo
se pradeda pasireikšti aštres
nių pastabų, pabarimų ar net 
blogos kieno valios įžiūrėjimas 
ir p. Gerai, kad pasisakoma, 
bet besibardami prie nieko ne
prieisime ir nieko gera nepada
rysime. ,

Yra aišku, kad reikalai yra 
jau taip susidėstę, jog tuodu 
abu dideli dalykai įvyks, kaip 
atitinkamų institucijų nustaty
ta.

Mūsų pozicija
Todėl į dalykus reikia žiūrėti 

gyvenimiškai ir juos gyvenimiš-

Nebūtų jokios prasmės, sei
me pradėti dulkinti klausimus 
klausimėlius, kurie yra kitų rū
pinami, ir dažnai gerai rūpina
mi, arba kurie yra neužbaigia
mų ginčų šaltinėliai ar kartais 
lietuvybės vežimą versti turį 
kelmeliai...

Gal ir kongrese nebūtų jo
kio pagrindo bendruomenei va
noti ar pan. Kongresas duos 
toną, gerojo atveju — jį galės 
pasekti ir seimas.

Abiejuose reikėtų prilaikyti 
kartais išsišokti su demagogi
ja mėgstančius, nuo ko papras
tai ir prasideda pjautynės . ..

O ir Lietuvos laisvės klausi
mu galime pasisakyti visi ir 
kiekvienas, ir tai dažnai pada
rome. Geras ir svarus žodis 
Lietuvos laisvės klausimu turi 
išeiti ir iš seimo, ir, žinoma, 
išeis.

SKOLINK IR TAUPYK 
Standard Faderal Savings

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

Žemiausiais procentais skoliname pinigus namams pirkti, statyti ir 
taisyti.

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

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

STANDARD FEDERAL turtas viršija 57 milijonus dolerių

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

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

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

JUSTIN MACKIEIVICH, President 
JUSTIN MACKIEWICH, JR., Vice-President

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

Standard Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32

IHHHIIIIi' ibI I llllltliir ( Archer Avė. at Sacramenio)
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(TĘSINYS)
— Pagalvokite, pagalvokite... — kraipė galvas šei

mininkės. — Jis net karves melžia. Kitas mokytas 
žmogus užspaudžia nosį į tą pusę žiūrėdamas... Pa
galvokite, pagalvokite...

Dantis sukandęs, tiko jam kas ar nepatiko, jau
nasis agronomas darė visa, nes betkuria kaina ir viso
mis priemonėmis buvo pasiryžęs čia sustiprinti savo 
autoritetą, savo vardo ir darbo galią. Iš lėto ir pamažu 
jis laužė sustingimą ir nesidomėjimą ir turėjo jau gerą 
pasisekimą.

Jo paraginti, daugiau kaip dvidešimt ūkininkų, bu
vo pradėję statyti naujus namus.

Visa čia turėjo pasikeisti. Namai, laukai, pievos, 
gyvuliai ir žmonės. —

Palaiminta vasara. Apylinkės jaunuolių širdys ir 
rankos buvo daug ko naujo į šį pilkąjį gyvenimą įne
šusios, ir rodėsi, kad jaunystė savo grožiu ir jėga pri
dengė ir skurdą, kuris šioje apylinkėje buvo dar toks 
didelis. Viena tokia darbo vasara buvo praėjusi.

Arumanų ir Smilšanų valsčių jaunimas suruošė 
bendrą šventę. Tūkstančiai jaunuolių ten buvo, tūks
tančiai balsų.

Pirmą kartą Andrius turėjo kalbėti tokiame dide
liame susirinkime. Toks laukiantis, nutilęs būrys. Tiek 
daug galvų, tiek daug laukiančių akių... Ką jiems sa
kyti? Ko jie nori? Apie ką jie svajoja?

Karštas kraujas ir susijaudinimas daužėsi An
driaus galvoje ir šlamėjo širdyje. Dar kartą Andrius

nuo šio Vėjo kalno apžvelgė apylinkę, laukus, namus ir 
šį laukiančių jaunuolių būrį ir pradėjo.

Kaip geras plienas skambėjo jo žodžiai ir virto per 
klausytojų galvas, tarsi didelio plūgo ariamos, kve
piančios žemės velėnos.

Andrius pats nejautė, kad jis kalba, bet tik jautė, 
kad jam karšta, bet jis dreba. Kažkokia jėga jį kėlė, 
nešė, draskė ir šaukė. Jis kalbėjo apie tamsą ir šviesą, 
apie silpnumą ir jėgą, apie laimę ir nelaimę, apie darbą, 
jaunystę, apie skurdą ir jo nugalėjimą, apie jaunąsias 
širdis ir apie tėvynę.

Jaunuolių didysis būrys, kuris stovėjo ant šio kal
no kaip tikras mūras, tarpais palinko atgal, tarsi dar
dantį smūgį gavęs, tarpais vėl linko į priekį, tarsi stai
ga pribudintas ir kviečiamas, arba pakilo ant pirštų 
galų, lyg ko nors nematyto matyti norėdamas.

Oi kaip bangavo tūkstančiai balsų, kai jie pakilo 
giedoti: „Dieve, laimink Latviją...“ Tada atrodė, kad 
žemė ir dangus banguotų kartu su šiais tūkstančiais 
širdžių ir balsų.

Pabaigė. Valandėlę viešpatavo gili tyla.
Tada pradėjo šaukti: — Rugajau' Mūsų Rugajau! 

Duok mums darbo, mes dirbsime! Įsakyk mums, mes 
klausysime!

Visas didysis būrys veržėsi prie jo. Mergaitės tiesė 
rožes ir jurginus.

— Ačiū, draugai. Dar tik mūsų darbų pradžia. 
Dirbsime!

— Dirbsime!
Prasidėjo dainos, muzika ir šokiai ir visa skambė

jo toli per kalnus ir slėnius.
Nepastebėtas Andrius prapuolė iš aikštės. Norėjo 

nueiti į stotį. Arti buvo, tik kokia pusė kilometro. 
Sekmadienio vakare ten daug buvo suėję. Andrius pats 
nežinojo, kodėl čia norėjo ateiti. Jis turėjo gėles ran
koje, ir vis dar susijaudinimas kilnojo krūtinę.

Kodėl gi stotyje' buvo tiek daug vidurinės mokyk
los mokinių? O taip — jau rytoj jiems prasideda 
mokslas.

Andrius kaikurioms pažįstamoms mokinėms pada
lino po gėlę. Jos nedrąsiai dėkojo ir raudo.

Artėjo traukinys.
Iš tikro tai buvo lyg puikus stebuklas. Visi langai 

buvo pilni jaunuolių — mergaičių ir berniukų galvų, 
su gimnazijų, komercinių mokyklų, mokytojų institutų 
ir žemės ūkio mokyklų spalvotomis uniforminėmis ke
puraitėmis.

Visi jie buvo linksmi, šypsojosi, mojavo rankomis, 
kepuraitėmis, nosinėmis...

Andrius, kaip staigios audros nešamas, bėgo prie 
jų ir susijaudinęs iš džiaugsmo metė į jų rankas pro 
vieną, pro antrą ir pro trečią langą.

Mergaitės gaudė gėles, plojo delnais, berniukai 
džiūgavo.

Andrius buvo atidavęs visas gėles.
Traukinys pradėjo dūsauti.
Jaunuoliai prie langų pradėjo dainuoti, ir daina 

juos jungė visus į bendrą ir dar niekada neišgyventą 
džiaugsmą.

Traukinys judėjo jau greičiau ir plieno ryškus 
skambėjimas susiliejo su gyvais džiaugsmo balsais. 
Dar mojavo baltomis nosinėmis, spalvotomis kepurė
mis ir Andriaus dovanotomis gėlėmis jaunose, rudai 
įdegusiose rankose.

Andrius nutraukė kepurę, ja mojuodamas, bėgo 
kartu su traukiniu, ir vėjas draikė jo plaukus.

Jis dar norėjo pamatyti šių jaunuolių akis, veidus 
ir dainuoti su jais kartu kokią nerūpestingą dainą apie 
nežinomą ateitį, kurią jaunystė atneš naujus metus — 
žiemas, pavasarius, vasaras...

Kalnas uždengė traukinį. Andrius vis dar stovėjo 
ten pat su sveikinimais pakelta ranka, vėjo sujauktais 
plaukais, susijaudinime spindinčiomis akimis ir savyje 
kažką kalbėdamas. Žmonės, kurie tą dieną buvo atėję 
į stotį, žiūrėjo į jį nustebę. Jo krūtinę užliejo jausmų 
audra, kažkoks retai pa jaučiamas džiaugsmas: laimėsi
me, laimėsime!

(Bus daugiau)
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GERIAUSIU ATVEJU - SUŠAUDYTAS, 

BLOGIAUSIU - PAKARTAS
KUN. JONAS RUOKIS, IJttle Fall*, N. Y.

Tai buvo 1915 metai. Pirmojo 
Pasaulinio karo audra, slinkda-

Štai garbingojo sukaktuvinin
ko 70 metų nueitojo kelio kele-

ma į rytus, pasiekė pagaliau ir, tas svarbesniųjų bruožu. Jis gi-
Lygumus, kur uoliai pastoraci 
jos srityje darbavosi jaunas, e- 
nergingas kunigas. Jis, šalia sa
vo tiesioginių pareigų, dar buvo 
kunigaikštytės Tatjanos pabė
gėliams šelpti komiteto įgalioti
nis lygumiečiams trauktis toliau 
į rytus. Rusų policija, gerai nu
jausdama jauno vikaro įtaką, pa 
ragino jį palankiai įsakymui nu
teikti gyventojus ir kartu su jais 
pasitraukti nuo artėjančio fron
to veiksmų.

Kai patriotas kunigas slaptai 
nuteikė gyventojus pasilikti vie
toje, budrūs žandarai įtarė jį ir 
įskundė karinei vadovybei. Gel
bėdamasis iš susidariusios padė-

mė 1887 metų gruodžio 18 d. 
Šventupiu kaime, Kruopių para
pijoje, Šiaulių apskr. mažaže
mių ūkininkų šeimoje. Pradžios 
ir dviklasę mokyklas baigė Kruo 
piuose. Toliau mokėsi Mintau
joje, Rygoje ir Maskvoje. Į Kau
no kunigų seminariją įstojo 1908 
m., kurią baigęs 1913 m. buvo 
įšventintas kunigu. Vikaravo 
Vabalninke, Panevėžyje ir Ly
gumuose. Iš čia laimingai pasi
traukė į Rusiją. Laikinai apsi
stojo didesnėje lietuvių k$pnijo- 
je Babinovičiuose kur ngdfe me
tus ten klebonu buvo kun. K. 
Juršėnas. Čia ir šių eilučių au
toriui pirmą kartą teko pažinti

ties, kunigas nuvyko į Panevėžį kun. J. Geruli, energingą ir veik- 
pas gubernatorių Griazevą, su lų pabėgėliu šelpimo darbuoto- 
kuriuo buvo pažįstamas, prašy- ją. Iš čia vyskupo Ciepliako pa- 
damas jo užtarimo. Kadangi by- skiriamas Buzuluko ir Buguru-
la buvo patekusi į karo vadovy
bės rankas, gubernatorius ir 
labiausiai norėdamas negalėjo 
pagelbėti. Kunigui pasiteiravus 
apie jam gresiančią bausmę, gu
bernatorius jam pareiškė: “Ge
riausiu atveju būsi sušaudytas, 
gi blogiausiu — pakartas!” Bet 
vis tik aprūpino jį geriausiomis 
rekomendacijomis ir patarė 
trauktis į Rusiją.

Nuostabūs Dievo apvaizdos ke 
liai! “Sušaudyti, ar pakarti” jau 
prieš 42 metus skirtas žmogus 
dar ir dabar tebegyvena ir š. m. 
gruodžio 18 d. jam sukako 70 
metų. Tas nuostabus žmogus y- 
ra kun. Jonas Gerulis, kuris šiuo 
metu yra domininkonių seselių 
kapelionu Schenectady, N. Y.
„I ■■■ ■■ ■■■■ —■■■■■ . ........................................MII ■

Seimo klausimu
(Atkelta iš 3 psl.)

Kongresas ir seimas turi kiek 
vienas savo tvirtus pagrindus, 
ir jokiu atveju nebereikėtų raus 
tis po jais.

Pagaliau vienybės juk nega
lima suprasti taip, kad visi bū
tų sugrūsti į kokį vieną maišą 
ir tik vienas dirbtų, kitiems 
būtinai turint atsisakyti savo. 
Vienybė turi išeiti iš įvairumo. 
Be to gi reikia, savo darant, 
leisti ir kitiems savo daryti.

Ir tų dviejų didelių įvykių 
įvairumas tik praturtins mūsų 
visuomeninį gyvenimą ir gra
žiau išreikš lietuviškojo veiki
mo turiningesnį charakterį.

Bus miela Bostone matyti 
•bendruomenės žmones, o New 
Yorke visus didžiuosius lietu
viškojo gyvenimo darbuotojus 
ir organizacijų vadovus! Taip 
ir turės būti.

Prisidėti galime čia ir čia
Bostono ir apylinkių lietuviai 

pavasarį susiglaus apie iš vi
sos Amerikos susirinkusius or
ganizacijų atstovus.

New Yorko ir visų rytinių 
kolonijų lietuviai rudenį suar- 
tės lietuvybės šventėje su lie
tuvių bendruomenių atstovais 
iš viso pasaulio.

Rytinio JAV pakraščio lie
tuviams nebus neįmanoma būti 
Bostone ir vėliau būti New 
Yorke. O būti tikrai bus verta 
čia ir čia dėl labai daug prie
žasčių. Čia ir čia galėsime da
lyvauti nė nebūdami kokiais 
delegatais ar deputatais. Lietu
vybės šventė bus visų lietu
vių šventė.

Jau gaila, kad JAV vidurio 
ir vakarinio pakraščio lietuvių 
kolonijos turės nugalėti daug 
didesnius sunkumus, kai norės 
masiškiau čia atvykti dalyvau
ti abiejose šventėse.

slano katalikams kapelionu, kur 
ir išbūna trejus metus. 1918 m. 
su pirmaisiais pabėgėliais atvy
ko į Lietuvą ir dalyvavo jos at
kūrime bei atstatyme, eidamas 
vikaro pareigas Žemaičių Kalva
rijoje ir Šiauliuose. Vėliau šeše
rius metus uoliai darbavosi Dau- 
jotavos filijoje, būdamas jos ku- 
ratu ir suorganizuodamas para- 
rapiją Polekėlės vardu. Už nuo
pelnus 1930 m. perkeliamas į tur 
tingą Liolių parapiją klebonu.

1936 m., man atsikėlus į Sau- 
dininkus, teko arčiau kun. Ge

rulį pažinti, nes jis buvo mano 
artimiausias kaimynas. Sėkmin
gai jis darbavosi Katalikiškoje 
Akcijoje. Taip pat sumaniai 
veikdamas nutautusius savo pa- 
rapiečius mokėjo patraukti prie 
lietuvybės. Be to jis daug pasi
darbavo labdarybei, suorgani
zuodamas senelių prieglaudą ir 
jai vadovaudamas.

Pirmą kartą rusams okupa
vus Lietuvą, kun. Gerulis pasi
traukė į Vokietiją. Atsiradus 
galimybei, 1941 m. jis vėl grįžo 
į Lietuvą ir buvo paskirtas Juo
daičių parapijos klebonu. Neil
gai čia jam teko būti, nes antro
ji holševikų okupacija nubloškė 
jį vėl į Vokietiją. Čia ilgesnį lai
ką išbuvo didelėje KasseGio sto
vykloje, eidamas kapeliono ir lo
tynų kalbos mokytojo pareigas 
lietuvių stovyklos gimnazijoje.

1950 m. atvyko į JAV pas sa
vo brolį ūkininką. Deja, jo bro
lis tragiškai žuvo, nesulaukęs 
brolio kunigo atvykstant. Netru 
kus persikėlė į Altoany vyskupi
ją ir buvo paskirtas karmeličių 
seselių kapelionu į Germantown, 
N. Y
mė — susirgo plaučių džiova. 11 
mėnesių išgulėjęs garsioje One- 
onta’s sanatorijoje, pasigydė. 
Sveikatai sustiprėjus, jis buvo 
perkeltas į Schenectady, N. Y., 
domininkonių seselių kapelionu, 
kur ir dabar gyvena leisdamas 
savo tremties gyvenimo dienas.!

Nežiūrint septynių kryželių, I 
slegiančių gerbiamojo sukaktu-Į 
vininko pečius, nei ilgų tremties j 
metų vargų, nei pagaliau pairu-, 
sios jo sveikatos sunkenybių, jis ! 
ir dabar yra vis pilnas energijos i

ir ryžto bei laukia vis tos laimin- Nllbailde llŽ darbo 
gos valandos, kada, suskambė
jus Laisvės Varpui, Vėl galės 
grįžti j savo numylėtą tėvynę ir 
tiktai ten pailsėti.

Jo pažįstamieji draugai kuni
gai, minėdami šią garbingą su
kaktį nuoširdžiausiai jį sveiki
na ir linki jam geroje sveikato

įstatymo nevykdymą
CHICAGO, ILL. — Distrikto tei

smas Chicagoje už darbo įstatymų 
(Fair Labor Standards Act — the 
Federal Wage - Hour Law) sąmo
ningą laužymą nubaudė pasveiki
nimų kartelių (greeting cards) ga
mintoją, Sterling Greeting, Ine.,

tinimą ir teisėjas Win G. Koch, iš
nagrinėjęs bylą, minimą firmą nu
baudė.

šioj firmoj dirba 30 darbininkų 
pačioj įmonėj ir daugiau negu 75 
dirbančių namuose (homevorkers).

(Informacija gauta iš Darbo de
partamento informacijų valdinin

ko Mr. M. H. Rimsav). Pr. šulas

je sėkmingai darbuotis Dievo “SSSSta. aurinkęs
garbei ir tėvynės gerovei ilgiau- nusikalstamus davinius, pasiūlė 
sius metus! , Teisingumo departamentui, kad tai

____________ firmai iškeltų baudžiamą bylą. Pro
kuroras Robert Tieken palaikė kal-

Sterling Greetings, Ine. (3931 
W. Dickens Avenue, Chicago, III.) 
prieš 1956 m. kovo 1 d. namuose 
dirbantiems darbininkams (home- —" 
vvorkers) mokėjo mažiau negu 75c 
per vai. (jstat. minimumą) ir po
šios datos (kai buvo padidintas Vykstantieji į Hot Springs, Ar- 
įstat. minimumas) mažiau negu $1 kansas dėl sveikatos mielai kvie
per vai. Firma taip pat nemokėjo 
už viršvalandžius nustatyto (1*/J 
atlyginimo, nevedė nustatytų dir
bančiųjų recordų.

Neįprastas susitikimas
— Aš ir mano vyras susitiko

me labai neįprastu būdu, — pa
sakojasi sav,o draugei.

-— Lėktuve? Žuvaujant? po 
vandeniu su kauke? . . mėgina 
atspėti draugė.

— Ne, ne! Labai keistai. Bu
vome supažindinti mūsų tėvų, 
— užbaigė savo pasakojimą. 

Išradėjas
— Važiuosiu busu. Gal turi 

laikraštį, kad ir seną, nesvar
bu.

— Ką su senu laikraščiu veik- ■
Čia vėl jį aplankė nelai- •

— Noriu pasislėpti, kad nega
lėčiau matyti bestovinčių senų 
moterų ir nereikėtų užleisti vie
tos.

M O V I N G
, A. BENIULIS atlieka įvairiu- 
perkraustymus bei pervežimu? 
iš tolimų ir artimu atstumu 

Tel. BIshop 7-7075

VIKTORO K o r iros 
, l.tetnvtšk:. gazolino stotis ir auto

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

dalys
CAUL-ME-MOTORS CO.

5759 8 WE8TERN AVĖ. PR, 8-953?

čiamj apsistoti pas
, JUOZAPA ANDREKŲ 

214 C'ourl St., Ilot Springs,
A r ka nsas.

sasuaessįssaayssfas
oooooooooooooooooooooooooo 

NAUJAI ATIDARYTAS

PARAPACK INSTITUTAS
išbandyta priemonė prieS arthritlH 

ir reumatizmo akausmun.
Skambinti — PRospect 8-4750 

OLGA SAKALAUSKAS
<KHXH>O<XXXXX><XXXXXXXXXKXXX>

Lietuvių Prekybos Namai
X . • /

Pirkite šiais metais — be jokių įmokėjimų, iš
mokėsite sekančiais metais lengvais išmokėjimais.

ADOMAS VAITKEVIČIUS 

Anglių ir Alyvos 

Pardavimas
Telef. REpublic 7-5803
Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos Įvedimas, 
perdirbimas ir pataisymas.
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas.

ATLASFUELCo.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Telef. PRospect 6-7960

DAILYDfi - KARPENTER
Dirbu įvairius pataisymus ir per

tvarkymą darbus, naujus garažus. 
Taip pat dažymo darbus.

JONAS PAPELIUCKA 
4552 So. VVestern Avė. 

LAfayette 3-4526

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
t Incorporated J

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-2481

PERKANT KALĖDŲ GĖRIMŲ 
VYKIT PAS

Stephens Liųuors
4134-36 Archer Avenue

(Kampas Francisco gatvės) 

Telefonas LAfayette 3-1933

VISOKĮ GARDUMYNAI KALĖDOMS
Kalėdinis pyragas, šližikai, aguonų pienas, 

Medus, Grybai, Meduolis - pyragas, Medauninkai, 
(Krustai) — Žagarėliai, Lietuviški tortai. Lietuviš
kos Babkos, Aguoninis pyragas, ir daug kitų viso
kių pyragų ir pyragaičių.

BRUNO’S KEPYKLA
3339-3341 S. Lituanica Avė. Tel. CLiffside 4-6376

Y: —

Taip pat kepa visų mėgiamą sveikatos duoną pt 2 svaru. 
Plikytą 4 svarų, plikytą 7 svarų, pumperniekel ir'kt.

Choro vedėjas 
K.. Steponavičius,

savininkas

ČIA RASITE DIDŽIAUSIĄ PASIRINKIMĄ GĖRIMŲ 
PIGIAUSIOMIS KAINOMIS

ALKOHOLIS — 190 Proof 5th $4.85
ASBACH URALT Ir DUJARDIN 5th $5.59
BISQUIT COGNAO 5th $4.85
NAPOLEON BRANDY (importuotas) 5th $3-89
PORTUGALIŠKAS BRANDY 5th $3-99
DOM BENEDICTINAS 5th $7.29
VIETINIS BENEDICTINAS 5th $3-59
IMPORTUOTAS ITALIŠKAS

VERMOUTH kvorta $1.29
VOKIŠKAS LIEBFRAUMILCH 5th 98c
IMPORTUOTAS PORTUGALIJOS VYNAS 5th 98c
ITALIŠKAS MIGDOLINIS VYNAS 5th $2J9
ŠAMPANAS — vietinis kvorta $1.98
VOKIŠKAS ŠAMPANAS 1945 m. kvorta $4.29
PRANCŪZIŠKAS ŠAMPANAS 1949 m. kvorta $4.29
PRANCŪZIŠKAS ŠAMPANAS 1945 m. kvorta $5.29
IMPORTUOTAS VOKIŠKAS ALUS —

(vertės J8,75) dėžė 24 skaidinės $5-92
KRUPNIKAS, MIDIJOMS — LEMON ICE —

NALIUKA — AKVAVIT — SKAIDRIOJI -
ZUBROVVKA — MALINOVVA ir eilė kitų
likerių — tik — 5th $3.49

FREE PARKING LOT

KALĖDINIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
Svečių kambario baldai, didžiausias pasirinkimas, 

'58 m. model., Nylon ar vilnos viršum tik $1 gg.OO
Kilimai 9x12 ar nuo sienos iki sienos Bigelow, A. 

Smith, Magee ir kiti nuo $4.9-00
Rašomieji stalai ąžuolo ar riešuto medžio, ir kny

gom spintos stiklo stumdomom durim, puiki dovana 
moksleiviams, pas mus $29-00

Miegamųjų kambarių baldai ąžuolo ar riešuto me
džio su šlifuoto stiklo veidrodžiu parduodami po 
$250 pas mus prieššventiniam išpar. tik $“| 49-00

5 dalių virtuvėm chrom Formica viršum stalai 
su 4 kėdėm švenčių proga tik $49-00

Šaldytuvai — Frigidare, Admiral, General 
Electric ' $159-00

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

Traveler $ Į 49 $2OO °°
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 jokių įmokėjimų. Savo pinigus panau

dokite kitiems švenčių reikalams.

Furniture Center, Ine.
3224 SO. HALSTED STREET 

Tek VIctory 2-4226

SPALVOTO VOKIŠKO KRISTALO 
Galima gauti pas —

BALYS RADIO & TELEVISION SALES & SERVICE
2646 We»t 71st Street PRospect 8-5374

MOVIMOPtRkRAUSry/S
“ 15 TOLI IR ARTI "U

NAUJI (HOOJ TUO KAI- NAUJAUU KRAUSTYTO {PANKJAJ
usų metu pattpinias - pigus ip sąžiningas patapnamnai

JUOZAS NAUJOKAITIS
[_ gpgg W 69St. CHICAGO 36, ILL Tel. V/Alkmok 5-9209

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR' 
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

Ir Paskolos Duodamos Namų įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS &
6245 S. Westem Avė..

LOAN ASSN.
Chicago 36, UI

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

2555
GRANE SAVINGS &

W 47th St..
LOAN ASSN.

Chicago 32, III

3430
DISTRICT

S Halsted
SAVINGS
St

& LOAN ASSN.
Chicago 8. III

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

Krautuvė atidaryta iki švenčių 
kaa vakaras iki 9:30 valandos.

JUSTAS LIEPONTS 
STANLEY KRUKAS

J

UNIVERSAL SAVINGS
1800 S. Halsted St.

LOAN ASSN.
Chiraųo 8, III.
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R ATEITININKU

ALK K F 4 SKYR. RENGIASI
DIDESNIEMS DARBAMS

Gruodžio 12 d. Šv. Antano pa
rapijos mokykloje įvyko A. L. 
R. K. Federacijos 4 skyriaus su
sirinkimas, kuriam vadovavo 
skyriaus pirm. A. Ambrazienė.

Vienu artimųjų darbų yra Vac 
lovo Verikaičio ir jo vyrų kvar
teto koncerto rengimas. Koncer 
tas įvyks 1958 m. sausio 25 d. 
ispanų salėje. Koncerto rengi
mui vadovauja E. Paurazienė; 
jos talkininkų būryje yra M. Ši
monis, K. Gricius, L. Heiningas, 
Br. Polikaitis ir kiti. Koncerto 
pelno dalį nutarta skirti Jauni
mo stovyklai prie Spyglio ežero, 
Manchester, Mich.

Susirinkime buvo iškelta
šv. Kazimiero gimimo 500 metų 
sukakties paminėjimo klausi-

. — Detroito Lietuvių Preky
bos Rūmai 1958 m. sausio 5 d. 

i ruošia balių. Biletų galima įsi- 
i gyti pas P. Padolskį ir kitus vai 
t dybos narius.

— l.B Detroito apylinkės ruo
šiamas vakaras įvyks 1958 m. 
sausio 11 d. ukrainiečių salėje, 
prie Martin ir Miehigan gt.

— Stasys Stapiilionis, didelis 
katalikišku įstaigų ir vienuolynų 
rėmėjas, Kalėdų švenčių proga 
paaukojo 100 dolerių tėvams ma 
ri jonams.

ATEITININKU CENTRINIU 
VADOVYBIŲ POSĖDIS

Pirmą kartą Chicagoje įvyko 
ateitininkų centrinių vadovybių 
posėdis. Jame dalyvavo MAS, 
'SAS ir ASS centro valdybos, 
MAS Vakarų apygarda, SAS 
Chicagos draugovės valdyba, 
ASS Chicagos skyriaus atstovai 
ir ateitininkų skyriaus “Drauge” 
redakcinio kolektyvo atstovai.

Šio posėdžio tikslas buvo su
daryti ateityje glaulų ir gražų 
ateitininkišką gyvenimą didžio- 

čiavome. Tada susirinkome iš-( joje šeimoje.
kilmingo posėdžio, kurį pravedė1 Posėdžiui pirmininkauti buvo 
korporacijos pirm. R. Jonaus

II

(Atkelta iš 2 psl.)
“ŠATRIJOS” ŠVENTO

Chicagos Jaunimo centre gruo 
džio 15 d. šatrijiečiai bei dauge
lis jų draugų ir svečių paminėjo 
Šatrijos korporacijos metinę 
šventę.

Po šv. mišių ir įspūdingo kun. 
dr. V. Rimšelio MTC, pamokslo 
bendrai ir nuotaikingai papusry^

R.
kaitė. Prezidiuman buvo pa
kviesti įvairių organizacijų ir 
korporacijų atstovai.

Šatrijos šūkis “Menas grožiui,
— Lorraine Bliss, Amerikos grožis gyvenimo tobulumui” at 

lietuvaitė, užprenumeravo “Drau sispindėjo nepaprastai įdomioje
kaip Kalėdų švenčių dova- į A. Augustinavičienės paskaitoje, 

ną, Onai Žvirblis.
— John F. Kailelius, vieno Ge 

neral Electric Co. skyriaus di- 
ir rektorius, taip pat užsakė “Drau 

gą” savo motinai Antoinette
Kapchus, gyv. Cambridge, Mas-___  _____ _______  ___„o„

mas, ir šiluviškės Marijos ste- sachusetts, kaip kalėdinę dova- skambės žodžiai, kuriuos visi 
buklingojo pasirodymo sukak-iną gje Amerikos lietuviai yra kartu tremtyje kartojame: “Na-i

pavyzdys mūsų naujiesiems at- mo. namo!”
eiviams, kaip reikia remti savo Korporacija padidėjo penkiais | 
spaudą. į nariais. Pasižadėjimą davė M.

— VI. Paužos knygynan “Ne- Meškauskaitė, V. Babušis, J. Ka

ties prisiminimas. Išsiaiškinus
kelis techniškus minėjimų klau
simus, Detroito lietuvių visuo
menė išgirs švenčių datas ir po
būdį. P. Natas

JŪRU SKAUTU VEIKLA

Detroito jūrų skaučių Jūra
tės laivas pertvarkė savo vado
vybę. Daliai Memėnaitei iš laiki
nai eitų pareigų pasitraukus, Jū
ratės laivo vade sutiko būti vyr. 
valt. I. Laurinavičienė. Daugiau 
14 metų turinčios mergaitės, 
norinčios tapti jūrų skautėmis, 
prašomos kreiptis į vyr. valt. I. 
Laurinavičienę telefonu TE 4- 
0223.

Š. m. lapkričio 17 d. įvyko pir
moji (steigiamoji) jaunesniųjų 
jūrų skautų sueiga. Jaunesnie
siems jūrų skautams vadovauti 
sutiko jūrų skaut. Algis Pesys. 
Norintieji stoti į jaunesniuosius 
jūrų skautus jaunuoliai (nuo 10 
iki 14 metu) prašomi kreiptis į 
j. sk. A. Pesį telefonu WB 4- 
6645 arba į V. Laurinavičių te
lef. TE 4-0223.

Š. m. gruodžio 8 d. įvyko pir
moji vyresniųjų jūrų skautų (bu 
džių) sueiga. Laikinai budžių į- 
gulos vadu sutiko būti vair. St. 
Petrauskas, Norintieji stoti į bu 
džius prašomi kreiptis į vair. St. 
Petrauską telef. TA 5-1102.

Detroito D. L. K. Šarūno lai
vas įsigijo trečią plaukiojimo pa
statą. Pirmas — plieninė 27 pė
dų gelbėjimosi valtis — buvo I 
gauta per Boys Scout of Ameri
ca; antras — 14 pėdų irklinis 
laivelis — vienos amerikietės do 
vana; trečiasis — labai gerame 
stovyje būrinis, 19 pėdų “Light- 
ening” klasės laivelis — nupirk
tas Detroito visuomenės suauko
tais ir pačių skautų sudėtais pi
nigais. Didžiausią auką to laivo 
įsigijimui davė čia gimęs lietu
vis Petras Padolskis. Apie ki-

rinza” gruodžio 14 — naktį bu
vo įsilaužę piktadariai ir padarė 
nuostolių. St. G-kas

Naujasis Testamentas-
šventas Raštas

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

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

pakviestas ASS CV pirmininkas 
A. Kleiva, sekretoriauti — SAS 
CV pekr. Angelė Katelytė.

Darbotvarkės eigą nustačius, 
ji buvo paeiliui nagrinėjama.

Pirmasis gvildenamas klausi
mas buvo bendradarbiavimo rei
kalas at-kų organizacijoje. Pri-

IR ANKSTI IR VĖLAI

Dr. Ernest Stuhlinger teigia, 
kad JAV armija galėjo satelitą iš
šauti jau 1956 m., tačiau visa ra
ketų programa buvo vykdoma tru
putį pervėlai. (INS)

esant, kviečia Chicagoje veikian
čiųjų ateitininkiškų padalinių 
valdybų pasitarimus.gvildenant Nelės Mazalaitės ras imta pagrindinė mintis ateities 

tų rinkini “Legendos apie ilge- planams vykdyti: kiekviena są- 
sį”. Iškeltos mintys gyvai ir re, junSa duoda atstovą — sąjun- 
aliai sukėlė kiekvieno širdyje tė Sos pirmininką, kurie palaiko 
vynės ilgesį ir pasididžiavimą, | savitarpinį kontaktą ir, reikalui tas, priimant pasiūlymą, kad jo 
kad esame lietuviai. Dar ilgai

Ateinančių jubilėjinių 1958 m. 
minėjimo reikalas buvo išspręs-

suruošimo detalėmis bus pavesta ( 
rūpintis sudarytai komisijai.

Nagrinėjant moksleivių kuo
pų globėjų reikalą, priimtas kon 
kretus pasiūlymas nustatyti bū
dus ir priemones šio reikalo pa
gyvinimui ir pasisekimui, o ta
da šaukti specialų pasitarimą. A. 
Šatas pabrėžė, jog reikia dvasi
nio lygio pakėlimo, kuris padėtų 
išlaikyti pusiausvyrą tarp idealo 
ir dolerio.

Pabrėžtina, kad pirmas toks 
posėdis praėjo su pasisekimu. 
Tai parodo, kad ateityje veikimo 
kelias bus lengvesnis, nes bend
radarbiavimo sąlygos įgavo spar 
nūs!

telytė, R. Ukrinas ir R. Pemku- 
tė. Naujųjų narių vardu kalbė
jo V. Babušis.

Meninėje dalyje turėjome pro
gą išgirsti keliolikos šatrijiečių 
rašytojų kūrinius montažo for
ma. Programą atliko E. Blandy- 
tė, E. Brazytė, R. Augiūtė ir I. 
Paliokaitė.

Praleidę keletą valandų paki
lioje nuotaikoj ir pasisėmę ryžto 
bei jėgų ateičiai, šventę baigė
me Ateitininkų himnu.

J. Katelytė

— Kanadiečių karių brigada,
stovinti Soest, Vokietijoje, su
silaukė gražaus prieauglio: ka
rių šeimos per pastaruosius 
dvejus metus susilaukė 860 
kūdikių, be to įsūnijo 40 vokie
čių vaikų. Tuo būdu prieaug
lis pasiekė bataliono apimti — 
900. Brigada grįš į Kanadą 
gruodžio mėnesį su 1,100 as
menų daugiau nei turėjo iš
vykdama. Su jais atvyks 215 
europiečių, ištekėjusių už ka
nadiečių karių.

KALĖDINĖS
•DOVANOS-

pasirinkite 
atsilankę I

[AiDflinAUlTELEVISIOn
Cšales - Service)

Sav. Inž. A. SEMftNAS 
3821 S. Ilalsted — CLiffside 4-5665
Atdara kasdien nuo 9—9 vai. vak 

Sekmadieniais — 10—5 v. v. 

>0<X)0000<K)0000000000<X>000(X

DANTŲ GYDYTOJA
DETROITO BIZNIERIAI . BRONE GRUZDIENE, D.D.S. 

IR PROFESIJONALAI

Jeigu norite pirkti aroa parduoti 
namus, sklypus Eiergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip
ėtės 1
VLADA.BARAUSKU

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

atstovą
Telefonai: Įstaigos VI S-6000, 

Residencijos — TA 6-4366
fti įmonė yra pati stambiausia Mi- 
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar- 
nauia savo klijentams

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

X-RA1
393 Wnt Grand Boulevard 

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

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

Telef. TA 6-0686

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Miehigan 
Tel. WE. 4-6166 

GENERAL CONTliAOTOR 
Atlieka jvalrbia statybos, patalsy

5837 W. Vemor Hwy.
(1% bl. J vak. nuo Holy Redeemer)

Detroit 9, Mich.
VAU: 10-1 ir 4-8, SeStačl. 10-2 

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

namu: LUzoo 4-8961

tus aukotojus bus vėliau. Šiuo pertaisymo darbus — stallnln
J 1 kystBs cemento, mūrijimo, elektroa

tarpu Detroito Šarūno laivo skau ‘ 
tai taria skautišką ačiū visiems 
prisidėjusimes prie laivo įsigi
jimo.

Š. m. lapkričio 30 d. Clevelan- 
do jūrų skautai buvo suruošę sa
vo tradicinį metinį vakarą, į ku
rį buvo nuvykę ir Detroito šarū- 
niečiai. Clevelandiškiai labai 
draugiškai priėmė ir ryšyg tarp 
abiejų vienetų dar labiau sustip
rėjo. Clevelandiškiai pasižadėjo 
taip pat atvykti į Detroito jūrų 
skautų tėvų rengiamą vakarą 
per Atvelykį. Vakaro programa 
ir vaidinimu rūpinasi J. Pusdeš- 
ris. Pelnas bus skiriamas jūrų 
skautų laivų taisymui ir naujų 
įsigijimui.

Ateinančiųjų metų sausio 5 
d. įvykstančioje abiejų tuntų su
eigoje pirmą kartą pasirodys De 
troito budžiai ir jaunesnieji jūrų 
skautai. Po iškilmingos sueigos 
broliai pasikeis su sesėmis ma
žomis kalėdinėmis dovanėlėmis.

plambingo, dažymo Ir dekoravimo 
Atskirų kambarių bei butų Įrengimai 
.lantovAse Ir skiepuose.

Perkant ar parduodant manus 
ir apdraudžiant turtą 

Jums patarnaus
VLADAS S E L E N I S

narys United Northwestern 
Realty Association 
šaukite telefonais

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

GUSTAFSON REALTY CO. 
13000 Schoolcraft kamp. Sorrento

OTONAS VAITAS, M.D.
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

5605 Miehigan Avė. 
(kampas Junction)

Vai.: Pirm., treč. h penkt. 10—12, 
2—6, 6—8. Antradlen. 10—12, 2—6. 
šeštad. 1—6.
Tel. TA 6-2936, Namų tel. VI 3-0375

Klausykite
LITHUANLAN MELODIES

Ann Arbor — WPAG — 1050 kilo 
cycles

Sekmadieniais 1:00 — 1:30 p. p 
Vedėjas — RALPH VAIATKa 

15756 Lesure — Detroit 27.
AVInhltrai*

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 $4.00.

VITO JEWELER
5696 W. Fort St., Detroit 9, Mich. Tel. V. I. 3-2236

Savininkai, ELENA IR VYTAUTAS ZUBRICKAI
%

-7”

TRUMPAI
t A t I

— Kalėdų eglutė Detroito lie-1 
tuvių vaikučiams įvyks š. m. j 
gruodžio 22 d. 3 vai. p. p. ukrai
niečių politinio klubo patalpose, 
3464 Cicotte gt.

SIUNTIMUI | LIETUVA 4R KITAS ŠALIS
visų rūšių VILNONES MEDŽIAGOS importuotos iš Anglijos 

Didžiausias pasirinkimas vyrams ir moterims 
net ir vietiniam vartojimui.

Didelių išmierų skaros moterims.

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

7146 Miehigan Avė., Detroit 10, Mich.
Telefonai: parduotuvės VI 3-4130 — rezidencijos I.I 2-0119

J

BUDRIKO BRANGENYBĖS, 

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

mėt Kalėdų dovanų duoti. Dėka Sudriko žemų kainų laikyse
nos . . . Tamsta galite sutaupyti iki 50% ant visame krašte 
garsinamų rakandų, įrengimų (appliances), kilimų ir ant puoš
menų (jewelry). BIJDRIK 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 paiuodimo apsaugojančioje dėžėje, vertės 
$78.00, už ..................................................................... $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 centų 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 kontode, veidrodžiu,

skrynia ir knygoms spinta lova ................................. $119.00
Sealy, Simmons innerspring matracai, nupiginti iki .. $29.00
Deluxe Hollywood lovos ansamblis ................................. $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
7 gab. valgomojo setai, nupiginti iki ............................. $89.00
Dideli pundai (luggage) arba Manketai ......................... $7.00
Nešiojami 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, vertės $59—$29.00 
Skalbiamos mašinos, gaziniai pečiai, gaziniai šildytuv. $98 ir augš.
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 KIEKVIENA VAKARĄ IKI KALĖDŲ ... 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 
Tel.: CAlumet 5-7237

KRAUTUVU AJTDARA SEKMADIENIAIS NUO 10—5 VAL.
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.

— - /A

18 ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
draudė. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. S £ R E H A S
4047 W. 67th PI. Clilcago,

III. WAibrook 5-8063

*-•: i j,
STATYBAI 
IR NAMŲ .

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO
STASYS UTWINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai.

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

l Sestadienais iki 3 vai. vakaro

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ
PRISTATOM J VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 St. Hoyne Avė. Telef. Vlrginia 7-7097

i

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., j vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Trečiadieniais uždaryta visą dieną 

Pirmadieniais, antradieniais ir penktadieniais 9 ryto iki 12 vai. 
šeštad 9 vai. ryto iki 4:30 p. p. Ketkvirtad. 9 vai. iki 8 v. v.

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS “
2655 WEST 47th STREET LAfayette 5-1088

B. B. Pletkiewicz, prea.; E. R. Ptotklewlcx, aekr. Ir advokatu
Mokame ankštus dividendas. Keičiame dėklas. Parduodame Ir perkame 

valstybės bonus. Taupytajame patarnavimai Bemokamai.
Pradėkite taupyti atidarydami saskalt* iiandien. Apdrausta Iki flO.OOO.

| Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 Iki 8 vai. vakaro- 
i antr. ir penk. 9 Iki 5; troč. uidaryta. o 9ett. nuo 9 iki vidurdienio

'""‘'A
NSUPfD ' 

IIP TO“/

FEDEAAL
50VING5

Jei reikia paskolos
pirkimui namo 

ateik į

Mutual Fedcral Savinas-
gausi greitą patarnavimą

2202 W. CERMAK ROAD,

CHICAGO 8. ILL.

Vlrginia 7-7747
AND LOAN ASfYN. Į

JOHN J. KAZANAURKAS, 
President



J
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BALTIMORĖS ŽINIOS CLASSIFIED AND HELP WANTED AD VERTISEMENTS
LB APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS

Gruodžio 8 d. įvykęs LB apy-

jis parodė filmų iš Mozarto gy
venimo, Kalėdas Švedijoje ir 
šventąjį miestą Jeruzalę. Šiems

KKAL ESTATE KKAL ESTATE REAL ESTATE

lirtkės susirinkimas apsvarstė ir ! moks!° metams kuopa išsirinko
išsprendė eilę bėgamųjų reika
lų. Susirinkimas buvo pakanka
mai gausus ir gyvai svarstė iš
keltąsias ir iškilusias problemas. 
Pirmiausia įvairiais klausimais 
pranešimus pateikė valdybos na 
riai: pirm. B. Brazauskas, C.
Surdokas, V. Volertas, M. Šim
kus ir E. Šilgalis. Susirinkime, 
iškeldami pasiūlymų bei reikšda
mi savo nuomones, dar pasisakė 
J. Ankus, N. Gintalas, K. Paže- 
mėnas, V. Velžys, S. Balčiūnas,
A. Lažaitis, V. Noreika, J. Vit
kauskas ir kt.

Daugiausia dėmesio susirinki
me parodyta ir svarstyti šie rei- 
lai: kultūros ir švietimo, finan
sų, naujų narių prirašymo ir so
lidarumo mokesčio rinkimo, gy- 
vesnio veikimo ir pan.

Susirinkime taip pat išklausy
tas pranešimas apie rengiamąjį 
Šv. Alfonso parapijos klebono 
prel. dr. Liudviko Mendelio pa
gerbimą jo 60 metų amžiaus ir 
30 metų apaštalavimo lietuvių 
parapijoje sukakčių proga. Pa
gerbimas bus kitų metų balan
džio 20 d. LB apylinkė žada ak
tyviai prisidėti prie šio pagerbi- i gistravę. 
mo.

valdybą: pirm. A. Radžius, vice- 
pirm. G. Nastopkaitė, sekr. V. 
Noreikaitė, ižd. E. Drazdytė ir
koresp. V. Gailevičiūtė. J. S.

« kamb., 3 mlcg.. garulas. *13,700 MAllUl KTTK PARKE •> mūriniui: --"'-T r

i į sp x

S A Af*l IIICVIC “ uutonl- Karužai. Namui gerame•Aa AuLINoKA«> Keal tSt3t6 s,ovv-1' Reikalinga pamatyti, kad
24311 VV. 6» Ht. HE. 4-6202

ARTl NABISCO
6 kurnb. 10 metų mūr. namas. Šil

dymai alyva. Dvigubi alium. langai 
ir durys. 2 karų garažas. $22,600. A. 
Katilius.

2x4 IR DAR 1 BUTAS 
NEĮRENGTAS

, tt j iii- Nuomos už 2 butu $200 i njėn.met bus Haitforde, mokyklos Karštu vandeniu-alyvos šildymas. 32 
salėje (kampas Broad ir Capi- p5<1o sklypas, vaisiniai medžiai. Ne- 

J 1 ~ toli Marų. Pk. $21,000.. A. Sirutis.
30 AKRŲ MIAKO PRIE EŽERO 
Gražus 7 kamb. (5 miegamųjų) 

mūro namas. Rūsys. Dvigubas mūro 
garažas. Prie US 6 kelio, apie 140 
mylių Į Rytus nuo Čikagos. $17,000. 
A. RSklaitis.

Hartford, Conn.
Nepaprasta eglutė

Nepaprasta Kalėdų eglutė šie-

tol) gruodžio 29 d. 2:30 vai. p. p. 
ir, tęsis iki 8 vai. vakaro. Ka
lėdų eglutė bus salės viduryje, 
papuošta lietuviškais papuoša
lais — šiaudelių figūromis ir kt. 
Kalėdų senelis visus vaikus ap
dovanos, gros linksma muzika, 
veiks turtingas, įvairus bufetas. 
Tai bus tikra vaikų šventė, ta
čiau bus vietos pasišokti norin
tiems studentams ir kt.

Kviečiami ne tik Hartfordo, 
bet ir New Britaino, Mancheste- 
rio, Newingtono ir kitų vietovių 
vaikučiai ir suaugusieji.

Pageidaujama kad vaikučius 
(Kalėdų seneliui reikia žinoti jų 
skaičių) užregistruotumėte tel. 
CH-6-7741 (Jucėnas) Hartfor-

P. LEONAS
RBAT. FRTATR 

2735 West 71st Street 
Visi telefonai: VVAlbrook 5-0015

ĮSIGYKITE dabar

REAL ESTATE

000000000<XKKXXXXXXXXXXX>0<)

BRIGHTON PARKE
2-jų augštų mūr. 3-Jų butų — 

7 4—3 k. Nauja gazu radijatoriais
šild. systemu. 2 mašinų gar. Su 75 
pėdų sklypu. Tik $28,000.

MARŲUETTE PARKE
2-jų augštų mūr. 2 po 6 k. Alyvos 

karšto vund. šiluma. 2 mašinų mūr. 
garažas. Kilimai. Arti mokyklos ir 
t-až. $28,400.

GAGE PARKE
Gražus 5 kamb. mūr. bungalow su 

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

PASITEIRAUKITE mūsų uunv 
sąraše ir įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS
Real I.statė — Insurance — Rentals 

Notary Public 
5916 So. Westem Avė. 

PRosp. 8-2234
00JC'&COOUOOC-00(XKX>{MXXXXXX)0

HELP WANTED — FEMALE
mūr. 3 bt. kraut. c. š. gar. — 23,400 
mūr. 3 bt. išdek. c. š. gar. — 24,500 
meti. 2 bt. c. š. gar. g. stovy — 15,000 
mūr. 6 kb. naujas, lid. lot. —pigiai, 
k ra pigiu ir is lningų namų sąrašas

A. BUDRECKAS, Realty
4081 Archer Avė.. LA 3-3384

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

centr. gazu šlldym. .reikia parduoti 
šią savaitę.

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

susisiekimo. Nebrangus.
GAGE PARKE:

Mūr. 6 butai, po 4 kamb. centr. 
šildymas, gražiai atrodo Iš lauko, 
modern. {rengti butai. Geros paja
mos.

Turime visokio dydžio namų Ir 
(vair. biznių. Parūpiname paskolas 
lengv. sąlyg.

SIMAITIS REALTY.
2737 W. 43rd St„ CL 4-2390

A HOME ANI) A POSITION 
At The Fort \Vujne Cliihlreii's Home
Two positlons avuilable on present 
staff, House Mother for senior girls. 
Kelief House Mother vvith some 
laundry duties. These are ideal posi
tlons for widow ladles, single vvomen 
and career vvonien as it is reųuired 
to live in the modern living ųuarters 
furnished. Modern facilities, nevv 
buildings, good pay, pleasant sur- 
roundings. Apply by letter tn own 
handvvriting to

REV. JOHN W. HE1STAND 
Superintendent

FORT WAYNE CHILDRF.N’S HOME 
P. O. Box 2030, Stntlon A.

MATU RE LADY to live in. Take 
complete charge of children and 
house for employed mother. Call 
FA 4-8689 today for appt. Excel- 
lent home.

galėtumėt jvertinti.
Marąuettc Parke 5 kamb. mūrinis 

bungalow. Central i nit> šildymas ap
kūrenamas alyva. Virtuvė išklota 
plytelėmis (Tilo kltchen). 2 autom, 
garažas. Pilna kaina tik $16,5(10. 
{mokėti reikia nedaug.

Mūrinis 4 kambarių — ospandable. 
6 metų senumo. Virtuvė ir vonia iš
klotos koklinėmis plytelėmis. 2 au
tomobilių garažas su Įvalžavlmu iš 
šono. Namas atrodo visai kaip nau
jas. {nešti tik $4,000.

<1 kainli. namas, i ’/j vonios. Pasta
tytas ant didelio sklypo. Automatinis 
karštu vandeniu apšildymas. Arti ge
ro susisiekimo, {nešti tik $3,000.

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

Jei norite parduoti savo namą, mes 
Jums mielai patarnausime; turime 
klijentų, norinčių pirkti. Prašome 
kreiptis j mūsų raštinę —

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

CICERO. 1—6 k., 1—5 k„ 1— 
41/, k., 1—2 k. — 2 namai. Gazu 
ir alyva apšild. Pajamų $3,154 į 
metus. Šv. Antano parapijoje. Į- 
mokėti $8,000

JOHN J KUCERA, Realtor, 
3901 W. 26th St.,

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. StanėlanskM tnstoliuoja vt- 

■ų geriausių Amerikos firmų gazu 
Ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ii atlieka 
<Hsu« skardos darbu*

1546 S. 49th Court, Cicero
TeL OLympie 6-0775 nno 8 vaL 

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

OLympie 2-6752

UUET. APDRAUDOS AGENTŪRA
Vl«ų rflšlij apdraudos Automohl 

llų finansavimas Not aria tas Valatv 
bėa patvirtino* kainos

Prieš darydami apdraudaa kitur 
pasiteiraukite pae m ne

JONAS KIRVAITIS
_____ VVAlbrook 5-5071

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
8108 8. Ashland Avė.. Chicago 36. TU,

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitas Ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
KKAL ESTATE SALES 

2000 W. 58th St. Tel. PRospect S-5454
giiiiRiiiiiiiaiiimiiinimunhiiniiBųiiBMmtmurtummmm

BUILDINO & REMODELING

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

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

0030 So. Maplcwood Av., ChlcagoT

'IIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIlllli

KAM SENATVE JAU ATĖJO, 
PENSIJŲ KNYGELE PADĖJO!

Neseniai išleistoje knygelėje — 
PENSIJOS IR PAŠALPOS — at
spausdintas Socialinės apdraudos 
(Sočiai Security) įstatymas su

, . ... . , .. . ____ naujausiais papildymais: i) mo-
de. Bet galite atvykti_ir nere* terims pensijos mokėjimas nuo 

Lit. m-los tėvų k-tas Į 62 metų amžiaus, 2) nedarbin
giems asmenims pensijos mokėji
mas nuo 50 metų amžiaus. Be to 

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

NUO UŽSISENEJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT

VIRŲ IR SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 

miegoti nes jų užsisenėjusios žaidos 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvl-. 4545 w gg st Chicago 29 I1L 
ru ir skaudžių žaidų uždėkite! ” ’

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

LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypatybes palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite jų tapgi nuo skau
džiu nudegimų. Ji tappgi pašalina 
niežėjimą, ligos vadinamos PSORIA- 
SIS Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’B FOOT su-

LIETUVOS KARIUOMENES
minėjimas

Lietuvos kariuomenės prisi
minimą ir šiemet vėl surengė Lie 
tuvių Veteranų Sąjungos sky
rius. Šių metų minėjimas buvo 
ypač pasisekęs. Minėjimą pra
dėjo ir pravedė dr. K. Kanauka.
Invokacijos maldą sukalbėjo 
kun. A. Dranginis. Pagrindinę 
kalbą pasakė Lietuvos kariuome 
nes savanoris kūrėjas, Vyčio
krvžiau<3 kavalierius buvęs Lie- 8tabdo džiovinimą odos ir perplyšlmą Kryžiaus Kavalierius, Duvęs tie , tai.ppirSetų Yra tinkama vartoti nuo 
tuvos kariuomenės pulkininkas.
Meninę programos dalį atliko 
New Yorko skautų vyčių okte
tas, vadovaujamas muziko M. j ^inių“^".^ ,"Le- 
Liuberskio. Oktetas jų pačių at-! guio ointment yra 
stovo pareiškimu dar niekur nė | parduodama — po 76 
ra turėjęs tokio pasisekimo. ^entų. $1.26 ir $s.6o.

Po minėjimo ten pat lietuvių cagoje ir apyIlnk8se: 
salėje kviestiesiems svečiams ir 
okteto dalyviam, dalyvaujant ra 
movėnams ir jų artimiesiems, bu , chlKan- arba rašykite 
vo surengta vakariene, kurioje derĮ ( _ 
žodį tarė Baltimorės pašto vir
šininkas Wm. F. Laukaitis, o iš 
jaunesniųjų — inž. V. Volertas.
Šventės surengimu daug rūpino
si ramovėnų pirm. J. Jakubaus
kas.

žžiūstančios suskilsios 
vinių odos išbėrimų ir

odos dedir- I 
t t taipgi j
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Kiškučio Vardinės
STASYS DŽIUGAS 
gražiausia dovanaTai musų

Meilėtinkama varoti vaikučiams,kada pa Į mažiesiems skaitytojams, 
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty- tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
klų Ji yra gera gyduolė nuo iš VI. Stančikaitės gražios iliu

stracijos šią knygą padare dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.

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

atlankvkite raus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

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

EKSTRA, N.AMAI!
Marųuette parke 3 metų 3 miega

mųjų, šviesių plytų, mūrinis ir nau
jas 2 maš. garažas. Angliškas beis- į 
nientas ir augšta pastoge tinka kam-! 
bariams įrengti. Koklių vonia, ąžuo- Į 
lo medis, gazo šildymas. $23,900.

1 % augštų apkaltas medinis. 5 
kamb. apačioje ir 3 viršuje su atski- ! 
rū įėjimu. Namas reikalingas už- Į 
baigti taisyti. Bejsmentas. Centra- 
linis šildymas. 2 maš. garažas.

$12,900.

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

PR 8-6040 arba RE 7-8534

PIRKITE ir parduokite savo ne- 
....... kilnojamą turtą per mano įstaigą.

LA į-idiH) Naudokitės mano teisingu patarna
vimu.

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400

Tel. HE 4-7482 arba CL 4-7450?
A»3Ma£SKJk3KMSSk.

M11wnukee, Wis., Ga- 
ry. Ind. ir Detroit Ml-

Užsakymus
siųskite

kartų su pinigais

a., 7—7—G k. šild. pečiais.

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy St., Chicago 34, Dl.

DRAUGAS

4545 W. 63rd Street
Chicago 29, III.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

SKelbkitės dien. "Drauge'

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

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

PR 8-6040 arba RE 7-8534

Arti 71-os ir Campbell Avė.
2-jų butų mūrinis namas. 6 ir 6 k. 
Karštu vandeniu alyva apšild. 35 
pėdu sklypas. Garažas.
_______IIEmlock 4-4533._______

$10.300 PILNA KAINA. Mūrinis 
2-jų butų namas. 4 ir 4 kamb. 2 
autom mūr. garažas. 50 pėdų skly 
pas. Įmokėti $3,000. Arti 24th ir 
ir Hamlin. SVOBODA, 3739 West 
26th St. LAwndale 1-7038.

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

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

Namų tel. BIshop 7-3X40 
2737 West 43rd Street

Namų statyba, {vairūs pataikymai 
Ir pardavimas. norite pirkti ar
užsisakyti namą, kuris būtų gerai Iš
planuotas, patogus, gražus Ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErmlnal 0-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien Ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515 
N oi ton, WUlow Springs, HL

STANKUS
CONSTRUCTION C0.

PROGOS — OPPORTUNITIES
M 0 r.

Kampinis mūr. narnas ir krautuvė. GRO( ERY and DELICArESEN 
Gerai einantis biznis Brighton Park | JMari|ii<‘tte l’ark: living nuartom: 
centre. Prie kraut. 4 k. butas.

jklyp.

PARDAVIMUI

MOKĖ PUOŠTI EGLUTĘ
Lietuvių katalikių moterų bū

relis, kuris jau keleri metai ga
na aktyviai veikia, vėl davė gra
žų įnašą suruošdamag pamoky
mus ir pademonstravimus, kaip 
papuošti eglutę pagal lietuviš
kus papročius ir tradicijas. Gra
žus būrelig jaunimo pamokymais 
gyvai domėjosi ir praktikavosi. 
Pamokymus pravedė G. Radžiu- 
vienė, talkininkaujama A. An- 
kienės, S. Balčiūnienės, M. No- 
reikienės ir kt.

PAGERBTAS A. A. KAN.
I. MEŠKAUSKAS

Lietuvių Melodijos valandėlė, Į 
vadovaujama A. Juškevičiaus ir j 
K. Laskausko savo programoje) 
gruodžio 8 d. perdavė “Voice of 
America” užrekorduotas pirmo
jo Lietuvos kariuomenės vyr. 
kapeliono prof. kan. J. Meškaus
ko laidotuvių apeigas. Baltimo- 
riečiai, išgirdę vysk. V. Brizgio 
pamokslą, giliai sujaudinti su
prato, kokio didelio kunigo, žmo. 
gaus ir lietuvio netekta.
BALTIMORIE<:IAI

“LIETUVIŲ DIENOSE”,
Paskutiniajame “Lietuvių Die 

nų” numeryje randame gražią fo 
tografo Urbono nuotrauką Bal
timorės šeštadieninės mokyklos 
mokslo metų pabaigos proga. 
Baltimorės tautinių šokių grupė 
yra pačiame centre Chicagoje į- 
vykusios tautinių šokių šventės 
nuotraukos. Taigi daug Balti
morės jaunimo gali rasti save 
“Lietuvių Dienose”.
NAUJA MOKSLEIVIŲ AT-KŲ 

VALDYBA
Moksleivių at-kų susirinkime 

dvasios vadas kun. K. Pugevi- 
čius ypač ragino būti gerais mo
kiniais ir siekti mokslo. Be to

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

PARDAVIMUI 5SS.«"„“S
C O U P O N

MILLER HIGHLIFE BEER
šiuo kuponu.............. 6 cans

I  (Be kupono — 6 cans SI. 10) Į
Su

HILLS BROS. KAVA ........................ ................ sv. 85c
CERTIFIED PLYTA SVIESTO ..........................sv. 59c
CERESOTA FLOUR............. ....................... 5sv.ZI.9c

U. S. NO. 1
RED POTATOES 

Bulves ... 10 sv. 49c
46 oz. can RAGGEDY ANN
FRUIT COCKTAIL,

3 for .......... $1.00
37c. each

RAGGEDY ANN

PORK & B£ANS, 3 for 29c
Prisipirkite dabar ateinančiom šventėm!

WALKER’S TEN HIGH
BOURBON ............................ Fifth

TIIKEE ŠTAR HENNESSY
Uognao ................................ Fifth

SPARKLING BURGIJNDY &
CHAMPAGNE. Didelė bonka .... IIŪUDR5

Homan Food & Liquor Mart
J357 W. 63rd St. Tel. PR 8-4335
S EI.F' SERVU E e MĖSA • GRGSERIAI • LIKERIAI

Mūr 2 a po U i<-m. šilu 
31 pėdų, garažas. $28.900.

M! ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. CLlirrside 4-7150;

R«-». YArils 7-2048

I) £ M E S I O 1

IIHIhllllinilllllllllllHlllliHIlIlIlIlIlIlIlIlI 
mm PROGRAMA

Liet. Kailio Programa Iš stoties 
WL,YN, 13tio kil. sekinauiemais 2:30 
— 3:00 vai. popiet: ,li' t. muzika, dai
nos ir Magiiutcs Pasaka. Biznio rei
kalais kreiptis j siepoiią Minką. 
Baltic Florist, Gelių ir Dovanų Krau
tuvė, :>03 Iv. Broaiivvay, So. Boston 
27, Mass. Tel. So 8-0489. Ten pat 
gaunama laikraštis ‘Draugas".

ideal sinall faniily or retireil coiiple: 
mise. foru. ineluded; sae. berausi1 of 
henlih: $l.5oo. Sale liy ovvner. Come 
and wee filis niee business.

PRospecl 8-9324

IANUOMIJOJAMA - FOR RENI

NAMŲ SAVININKAI!
TuTinitikaniftoic butų įSnnoinavi 

■eni butnrnsviniim VPltni Torinr 
■1’iViančiųjų sąrašą.

VARPAS Real F<*tale 
5ttl« So. Western. PRospect 8-2234

Atlieka pa na v i mo ir statybos 
darbus gydytojų ofisų, gyvena
mųjų ir prckylKils pastatų. Jū
sų pasirinkitnui*turime virš 300 
įvairių standartinių projektų. 
Ofiso ir namų teefonas

PRospect 8-2013 
7103 SO. VVESTERN AVĖ. 

dileago 36, UI.

ANTANAS LUKAS IR SONUS
2717-19 West 7lst Street

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

Telef. — IIEmlock 4-5881

If | could only 

skale

. liks other kids

U Platinkite “Draugą”.

SIUVAMOS MASINOS 
Išsimokėjimo sąlygos pritaikomos

pagal jūsų išgalę
Ekspertiškai taisome viąų firmų

mašinas I
• Nemokamai patikriname 

Prieš perkant, savo naudai, paly- i
ginkite mūsų kainas su kitom krau- | 
vėm.
SINGER SEAVING MAUHINE UO. 

3415 S. Halsted St. PR 6-3905

R

1*
?\ rri

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST.

Telef, VVAlbrook 6-7670 ir
Olbsou 8-4938

Geueralla kontraktorius nau
jų namų statybai, įvairiems re
montams ir namų pertvarky
mams e Turime dideli patyri
mą namų statyboje, e Patys 
itlieKamc cmento ir medžio 
darbus e Apkalnavimat nemo
kamai.

/S not enough’

Join
THE

MARCH 
OF DIMES

Skaitykite "Dranga”’-

iiniiimiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiMiiiiiiiii

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 
nes jis v ra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimu kai- 
yra prienama visiems.
MiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiidtiiiiiiiiiimiHiiiiimitiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiuuiii 1
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IJctuvių tautos taurtoiudoa asmeny- patarimų, paraginimų ir paalškinl- 
bės Arldvysk. Jurgio Matulaičio- 

Matulevičiaus

Trijose dalyse:

UŽRAŠAI

I. Užrašai: Mintys, pastabos, pasi
ryžimai. Ola kaip tik atsiskleidžia

1 Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos {žvel
gimas bei visiškas pasiaukojimas 
tarnauti Dlovut, Bažnyčiai Ir sielų 
išganymui. '

II. laiškai. Tai {vairiems asme-
■ ntms rašytų laiškų ištraukos, gyrė
i tomiškos išminties perlai, Išreikšt..

mų formoje.

III. Vilniuje. Žvilgsnis ) Arkivys
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sostinėje, kur Jis stengdamasis 
būti visiems visnkuo, kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken
tėjęs.

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
Ir {rišta , kietus viršelius. Kaina
$2.60.

Užsakymus su pinigais siųskite:

‘DRAUGAS’’

JHIIIIIIIIIIIIIIIIIIimilllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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VAIKO DIEVAS IR RELIGIJA
Religinis vaiko auklėjimas ryšium 

su Jo dvasine raida
I dalis: Vaiko kelias Į pasaulį 

II dalis: Valko kelias J Dievą
Ir religiją

III dalis: Vaiko religinis auklėjimas 
VI dalis:Ypatingieji religinio

auklėjimo uždaviniai
328 psl. Kaina $3

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė.

iiiiiiiiiNiiiiiitimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiHimti

Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKIENfiS 
pasakų knygą —

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir
šelį ir iliustracijas piešė Sės. Merce
des. 48 pusi. Kaina SI.25. Pinigus ir 
užsakymus siųsti:

“DRAUGAS’
4546 W. 63rd Street. Chicago 29, UI.

HELP WANTED - MALĖ

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

IIAS OPENINGS FOR THE FOLLOIVIKG COMPETENT STAFF:
MAITRE D ” COOKS
CAPTAINS 
BARTENDERS

WAITERS 
STE WARDS

TH0SE ACCEPTED W0ULD BE ENOAGED IMMEDIATELY
APPLY BETIVEEN 2-^t P. M. MONDAY TURU FRIDAY 

OK IVRITE BY LETTER TO PERSONNEL OFFICE

MAYFAIR HOTE L
806 St. Charles St. St. Louis, Mo.

DĖMESIO

MALONI STAIGMENA,
Kad įvairių pažiūrų rašytojai, žurnalistai vispusiškai knygą 
rekomenduetų, tai —

TOMO ŽIŪRAIČIO, O. P.,

ŽODIS IR GYVENIMAS
Religinei - tautinei rimčiai

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

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

Knyga gaunama "DRAUGO" Administracijoje: 4545 
W. 63rd St., Chicago 29, Illinois. Kaina tik $2.75.

<ms w. «s st. chiraso m, m Perskaitė dien. "Draugą", duokite ij kitiems.

I
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PASISEKUSIOS “PABAIGTUVES” 

C I C E R O J E
Cicero lietuvių choras, tauti

nių šokių grupė ir dramos būre
lis jungtinėmis jėgomis paruošė 
rašyt. J. Krumino muzikinį mon- i 
tažą “Pabaigtuvės”, kuris pir
mą kartą buvo parodytas gau
siam publikos būriui praėjusį 
sekmadienį Šv. Antano parapi 
jos salėje.

Apie 300 Cicero ir Chicagos 
žiūrovų turėjo malonią progą 
stebėti vietines lietuvių meno pa 
jėgas, atjaunintas tokiu gražiu 
atžalynu. Jaunutės tautinių šo
kių šokėjos, pasipuošusios spal
vingais tautiniais drabužiais, 
sodrūs jaunimo balsai, griaus
mingai aidėję scenoje, dar mo
kyklos vyriokai — "ožiai”, gra
žiai “pasibadę” scenoje, o taip 
pat ir visi vyresnieji sudarė pui
kų kolektyvą, kurio gali pavydė
ti kitos kolonijos.

Muz. Antano Lino - Linevi- 
čiaus rankoje arti 40 dainininkų, 
šokėjų ir vaidintojų — kiekvie
nas žinojo savo vietą ir uždavinį. 
Jo režisuotos “Pabaigtuvės” bu
vo pilnos jausmo, lietuviško kai
mo dvasios ir išgyvento darnu
mo. Reikia pasakyti, jog šį kar
tą ciceriečiai žiūrovai liko pilnai 
“pasotinti” savomis meninėmis 
pajėgomis, užsiaugintomis

ir Šv. Antano parapijos klebonui 
prel. Ignui Albavičiu.i. Edv. š.

Chicagoje
Ibiu Varnas posto pastogėje
— Mėnesinis narių susirinki

mas, įvykęs gruodžio 6 d., praė
jo darbingoje nuotaikoje. Čia, 
pirmininkaujant komanduotojui 
Juozui Stanaičiui, pranešimus pa 
teikė S. Samoška, E. Miller, B.
Mikėnas, J. Karklys, kun. A. šve 
das, MIC, J. Jatis - Juozaitis ir 
kiti.

— S. Samoška, J. Stanaitis,
G. Strode, Miller, J. Shulmistras,
V. Stanaitis ir E. Samoška lap
kričio 22 d. buvo nuvykę į Hines mėtina, jog šis postas yra lietu- 
veteranų ligoninę, kur išdalino į viškos dvasios ir nemažai reiš- 
ligoniams 10,000 cigarečių. I kiasi lietuviškame veikime. E. š.

— Kalakutų vakaras ir šokiai, gai nuo 1,567 mil. iki 1,179 mil. yra pateikta ir visa eilė kitų į- siems JAV gyventojams, išeina 
įvykę lapkričio 16 d. posto na- Amerikiečiai mėgsta linksmintis domių palyginimų. Pavyzdžiui, po 25 dol.4 kiekvienam gyven
tuose, paliko gražų įspūdį. Prie Tačį sumažėjimas dar iš jos sužinome, jog 1956 me- tojui, įskaitant ir vaikus
sios pramogos pasisekimo pilsi- 1 - ........... -• -- 1
dėjo J. Stanaitis su žmona S. Sa nereiškla» amerikiečiai bu- 
moška su žmona, P. Mosteika, tų Pasidar? šaltesni įvairiems 
N. Girdwain, V. Bandžiulis, E. • pasilinksminimams. Paskutinio-
Miller ir kiti. Šokiams grojo pos j° skaičiavimo duomenimis J.A. 
to nariai G. Jonikas, G. Gudas ir j Valstybėse yra 73,353 pasilinks-
T. Rurik.

— Don Varnas moterų pagal
binis vienetas gruodžio 7 d. su
ruošė kepinių ir veteranų rank
darbių išpardavimą. Gautos pa
jamos buvo skirtos nedarbingie
siems veteranams sušelpti.

— Don Varnas postas, norė
damas padidinti savo narių skai
čių, į savo eiles kviečia visus a- 
biejų pasaulinių karų bei Korė
jos konflikto veteranus. Pažy-

J. A. VALSTYBĖS SKAIČIUOSE

vimai yra atliekami ne kas 10 vimas bei valkatavimas yra se- 
metų, kaip kad gyventojų su- nųjų areštuotų asmenų “dory- 
rašinėjimas, bet kas metai. Sta- be”.
tįstikon įtraukiant vis naujus gįų duomenų patiriame, jog
f nktus ** *J.A. Valstybėse žymiai sumažėjo 

Neseniai šis biuras išleido kino teatrų laikytojų skaičius.
naują tokių statistinių skaičių Nuo 1948 m. iki 1954 ,m. šis
knygą — “The Statistical Ab- 
stract of the United States of

J. A. Valstybių gyventojų sura Tuo tarpu tik 144 tokios pačios 
šinėjimo biuras (The Bureau of rūšies nusikaltėliai buvo 50 ar- 
the Census) skaičiuoja ne vien ba daugiau metų amžiaus. Prie- 
tik šio krašto žmonių galvas, šingai šiam palyginimui, vyres- 
bet ir daugiau dalykų, kuriuos nieji viršijo jaunimą areštų dal 
tik galima išreikšti skaičiais, girtumo skaičiuje. Tik 6,469 
Čia įeina mirtys ir taksai, ke- i areštuotieji buvę žemiau 18 mė
liai ir aerodromai, divorsai ir tų, tuo tarpu kada 219,422 buvo 
gimimai, rinkimai ir kainos, te- 50 metų arba daugiau. Ne tik

JauĮlefonai ir žuvys, restoranai ir mašinų vagystės, bet ir kitų rū
pioje šalyje, Chicagos miesto Pa_ Į emįgrantai, upės ir ligos ir dau- šių vogimai yra jaunuolių nusi-
soneje. ........... gelis kitų dalykų. Toki skaičia- kaltelių “užsiėmimas”, o girta-

Krumino “Pabaigtuvės publi-'
ką nukėlė į tėvynę, kurią dau
guma paliko prieš 40 — 50 me
tų, o kiti gerokai vėliau, tačiau 
ir vieniems, ir antriems jos pri
siminimas buvo jaudinantis ir 
mielas. Ji čia sutiko senyvą šei
mininką (Vincas Bukauskas), 
kiek jaunesnę šeimininkę (Elenu 
tė Račkauskienė), vyrą (Kazys 
Jašmantas) merginą (Janina
Baronaitienė), šaunų muzikantą į 1^57 , kuri yra pilna įdomių 
(Antanas Linas - Linevičius), i davinių, 
abu keliaujančius vengrus (Sta-Į Birželis — jaunavedžių 
sys Vabalaitis ir Jurgis Lašins-1 mėnuo
kas), baisiąją mešką (Virgilijus T. .... . ,„ •, , , Is čia sužinome, jog daugiau-Smilgys), burtininkę čigonę (Ge . \ , .
nė Skopaitė), vikrų senį (Nar- Sia J‘ A’ Valstybese tuokiasi blr 
čižas Kreivėnas) ir būrį kitų. zclio mčn/’ ° vasario m6n' vcdy- 

Cicer,o lietuviu choras, vado- b^ skaičius yra per pusę ma- 
vaujamas muz. J. Kreivėno, pa- žesnis negu birželio mėn. 
rodė, jog jis dainuoti gali ir ge- Kokio amžiaus amerikiečiai 
riau negu kas tikėjo; Br. Jamei- tuokiasi? Paskutiniai daviniai 
kienės paruošti Cicero tautinių rodo, jog jaunosios būna 20.3 
šokių grupės jaunieji šokėjai sa- metų amžiaus, o jaunieji 23.1 
vo parodyta energija ir vikrumu metų; jauniausi žmonės tuokia- 
gali prilygti jau gerokai pažen- sį idaho valstybėje (19.1 ir 22.2 j 
gusiems šokėjams, o Cicero dra- metų), seniausi Connecticute, 
mos mėgėjų būrelio kaikurie vai- (22 0 ir 24 7)
dintojai šį kartą nesiskyrė nuo pWau8ias' Ky[,vmas yra!
patyrusių scenos “vilkų”. I „ „ , • x ,•Scrantone, Pa., kur privatus li-
ves” parodęs kolektyvas, nors ir! »oninės kambarys dienai kas-, 
sudarytas iš eilinių ir nedaug tu°ja 11.50 dol., brangiausias 
pažįstamų veidų, savo darbą at- ^an k rancisco, kur toks kam- i 
liko pasigėrėtinai ir jų daugiau barys atsieina 25.19 dol. Pigiau- 
du mėnesius užtrukęs pasiruo
šimas davė gražius vaisius. Čia

skaičius nukrito nuo 17,689 iki 
14,716 ir žiūrovų sunešti pini-

A.

POVILAS MASIS

MODERNIA UNIJA

ir spalvų įvairumu labiausiai ski
riasi 1958 metų radijai. Kelios dė

tais automobilistai važiavo lė-] šimtya kišeninių, nešiojamų, sta
čiau negu 1955 m. kad širdies ~ Fer 100 mctų JAV gyven' liniy> kabinetinių, su laikrodžiu, su
.. , , , . , . tojų skaičius padidėjo 7 kartus, kalendorium. AM, FM, trumposligos yra beveik du kartu daz- prJJduRc a 1 J ....... .. bangos. Vietiniai ir vokiški. J.
nesnės New England valstybė- 1 1

, 7 , * 'Šiandien 94% visise negu krašto kalnuotuose ra- . 0I gali dirbti mašinomis, gi tuominimų vietos iš kurių 7,639 jonuose, kad Aliaska savo mo-
kytojams atlygina daugiau ne
gu bet kur J.A. Valstybėse, kad 
pereitais metais savižudybių 
skaičius tesiekė tik 2/3 1930 
metų įvykdytų savižudybių.

Edv. Šulaitis

kartus, 
visų darbininkų 

mašinomis, gi 
tarpu 1850 m. tegalžėjo tik 6‘/0.

— 1910 m., nuvažiavus auto
mobiliu 100 mylių buvo nustoja
ma padangos vertės už 1 dol.;

Gradinskas, J. G. Television Co., 
2512 W. 47th St., FR 6-1998. Tik 
sekmadieniais uždaryta.

GU2AUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINY6IA

... ,. .... . . Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
gi šiandien, nežiūrint pinigo ver- ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.
tės krititmo, tenustojama tik 
10 centų 100 mylių.

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

ĮVAIRENYBES

yra skirtos biliardo žaidimams; 
be to čia yra 2,488 pasilinksmi
nimų parkai bei šaudymų gale
rijos, 1,090 karnivalai bei cir
kai, 1,014 — prekybinių ir 
2,996 privačių golfo žaidimo vie 
tų, 1,246 — arklių lenktynių 
aikščių.

Į šią kategoriją neįskaitoma
29,432 moteliai, 31,240 likerių — Pusė visų JAV šeimų me- 
parduotuvių ir 123,887 “gėrimo tinio uždarbio 1956 m. turėjo 
vietos” (tavernos). Palyginant J 4,780 dol. arba daugiau, 
su šiomis pasilinksminimų vie- 25 didžiausios JAV įmones 
tomis, krašte yra gana mažas permetus sumoka 4 bilionus ir 
knygynų skaičius — tik 2,642. 164 milionus pajamų mokesčių.

Taip pat minimoje knygoje Tai suma, kurią padalinus vi-ĮI

šiai tonsilus išpjauna Minneapo- 
lyje už 46.67 dol., brangiausiai 
— Los Angeles mieste už 
100.00 dol.
Jaunuoliai ir mašinų vagystės

Viena lentelė parodo sąryšį 
tarp areštų ir kriminalistų am
žiaus. Iš čia matome, jog 1956 
metais, iš tam tikrų vietovių 
gautomis žiniomis, 18,622 asme- 

areštuoti

nemaži nuopelnai tenka ir LB 
Cicero apylinkei bei Cicero Lab
darių kuopai, kurių iniciatyva 
šis veikalas pasiekė žiūrovus.

Malonu pabrėžti, kad, jeigu ci
ceriečiai pajėgia duoti tokius 
gražius pastatymus, reikia pa
dėkoti dainos ir šokio entuzias
tams, o taip pat ir jų dideliems 
rėmėjams — Lietuvių Bendruo-1 nys areštuoti mašinų vogime 
menės Cicero apylinkės valdybai1 buvę žemiau 18 metų amžiaus.

Gyveno 5804 W. Bany Avė. 
Tel. NA 2-35 l(i 

Mile gruodžio 17 d., 1957,
II: lu vai. valė, sulaukęs pu

sei* amžiaus. Gimė Lietuvoje; 
kilo iš Panevėžio apskr., Vė
simo parap., Zlooiškių km. 

Amerikoje išgyveno 45 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Ona (Kirstukaitė), sū
nus. Alfonsas, 2 pusseserės: Ju
lijona Balaišienė ir Albina Ba
ronienė ir jų šeimos, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami. Lie
tuvoje liko uošvė Uršulė Kirs- 
tukienė, broliai, seserys, švoge- 
riai ir švogerkos.

Priklausė šv. Vardo Draugi
jai (šv. Mykolo parap.), šv. 
Cecilijos Draug.

Kūnas bus pašarvotas ket
virtadienį 1 vai. popiet koply
čioje l«50 N. Wood St.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
gruodžio 21 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Mykolo parap. bažnyčių, kurio
je įvyks • gedulingos pamaldos 
už velionies sielų. Po pamaldų 
Ims nulydėtas į šv.' Kazimiero 
kapines.

Gėlių prašome nesiųsti.
Nuoširdžiai kviečiame visus 

gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona ir sūnus
Laidotuvių direktorius Stepo

nas Lackavviez. Tel. KEpubiic 
7-1213.

A. A.
HELEN EVA SALKOWSKE 

(Šimkutė)
Gyveno Maple l’ark, 111.

Anksčiau gyveno Chicagoje, pa
skutiniuosius 27 m. gyv. ūkyje

Syeamoro apylinkėje
Mirė gruodžio 17 d., 1957,

sulaukus pusės amžiaus. Gimė 
Lietuvoje; kilo iš Raseinių aps., 
Pašilės parap.

Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Antanas saikowske, duk
tė Wanda Tucker, sūnus Juo
zapas, marti, 4 anūkai, mirusio 
sūnaus Alfonso žmona Lucille 
šalkowske. Brolis Julius Shim- 
kus, brolienė Martha, brolio 
sūnus Stanley su šeima, brolio 
duktė Sue Zwarich su šeima. 
Dėdė Aleksas Mielinauskis su 
šeima, pusseserė Amilija Tu- 
minskis ir jos vyras, pusseserės 
3 dukterys — Annette VVaino- 
ras, Jean O’Connor ir Eilėn, 
kiti giminės gir pažįstami. Lie
tuvoje liko brolis Petras Shim- 
kus su šeima, brolis Vaclovas 
Shimkus su šeima ir daug sese
rų.

Kūnas pašarvotas Van Natta 
koplyčioje, 203 E. State Str. 
Sycamore, III.

Laidotuvės įvyks penktadienį, 
gruodžio 20 d., iš koplyčios 9 
vai. ryto ims atlydėta į St. 
Mary’s parap. bažnyčių Maple 
Kark, III., kurioje įvyks gedu- 
I i ligos pamaldos už velionės sie
lų. Po pamaldų Ims nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, duktė, sūnus 
ir anūkai.

t
A. A.

PETRONĖLĖ PIKČIŪNAS 
\AltkAHE

(Pagal pirmų, vyrų
Biaskau.sk ienė)

Gyveno 4420 S. Hermitage Avė.
Mirė gruodžio 10 d., 1957, 

11:40 vai. ryto, sulaukus pusės 
amžiaus. Gimė Lietuvoje; kilo 
iš Kretingos apskr., Kartenos 
parap.. Mainų kaimo.

Amerikoje išgyveno 44 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Kazimieras, sesuo Mag
dalena Barsnevičienė su šeima, 
2 pusbroliai; Edward Gedgau
das, jo žmona Betty ir jų šei
ma; ir Vytautas Gedgaudas, jo 
žmona Betty gyv. Cleveland, 
Ohio, pusseserė Ona Martinkie- 
nė, jos vyras Jimmy ir jų šei
ma, sesers dukterys: Seselė M. 
Rosaria ir seselė M. Leonita, 
sesers sūnus kun. Hilarion Vol
teris, gyv. St. Paul’s Monastery, 
Pittsburgh, Pa., kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Priklausė Labdarių Draug.
Kūnas pašarvotas John F. 

Eudeikio koplyčioje, 4005 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks penktadienį, 
gruodžio 20 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines.

Gėlių prašome nesiųsti.
Nuoširdžiai kviečiame visus 

gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, sesuo ir kiti 
giminės.

i.aidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis. Tel. YArds 7-1741

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 

MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 *West lllth Street

Tel. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330-34 South California Avenue

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

L1ŪDĖS1O VALANDOJ

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Conditioned boplyčto 
REpubUo 7*8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurte gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčių arčiau jūsų namų.

f
VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,

kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu ir pelninga.

Unlversal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

Saugomą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Iki 
$10,000.00 kiekvienam indeliui Ir reikalingi rezervai o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskola Ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL

Telefonai: GRovehill 6-2345 arba
T0wnhall 3-2108, 3-2109

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 Wesl 71st St. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų telef. WAlbrook 5-5934

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

DOVANOMS
Radijai nuo $12.00, Patefonai nuo $15.00,

Televizijos nuo $05.00
Duodame išsimokėtinai.' Priimame senus. Taisome.
Lig Kalėdų atdara ir sekrn. nuo 11 vai. lig 4 vai.

lAes 1
ntokame

Ąug?tą

MIDLAND r
1

Savings and Loan 
Association da

T i nsunto

et» 40 M£TU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA l» 

PELNINGIAUSIA 
O 

ovf

, lAUOIAUilA I

gį PELNINGIAUSI 
TAUPYMI 

y iendrov

4038 Archer Avcaua T«i laj-aziv 
AUGUSI SALOUKAS IboildB

.. FILOMENA BARISAS .. 
(Astrauskaitėj

Gyveno 10810 S. Kdbrooke 
Avė.

Mirė gruod. 18 d., 1957,12:30 
vai. ryto, sulaukui, 67 m. amž.

Gimė Lietuvoje, kilo iš Telšių 
apskričio, Plungės parapijos.

Amerikoje išgyveno 51 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

Vyras Jonas, 3 dukterys: Anita, 
žentas Ted VVestlIng, Helen, žen
tas Krank Suchjey, ir Elizabcth. 
žentas Henry Bommerdyke, 2 
sūnūs: John, marti Anna Mae 
ir Joscph. 10 anūkų, švogeris 
l’eter Barisas. Jo žmona Anna 
ir jų šeima, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Priklausė Chicagos Liet. 
I baugijai.

Kūnas pašarvotas Bukausko 
koplyčioje, 10821 8. Michigan
Avė.

Diidotuvės įvyks šešt. gruod. 
21 d., Iš koplyčios 8:45 vai.
ryto bus atlydėta į Visų šven
tų parapijos bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Vyras, dukterys, sū
nūs, žentai, marti ir anūkai.

Laidotuvių direktorius L. Bu
kauskas. Telef. COmmodore 
4-2228.

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

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.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Tel YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 WEST 18TH STREET Tel. SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
.3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50TH AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46TH STREET Tel. YArds 7-0781

2424 W. 6f«h STREET 
2311 W. 23KD l’LACE

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

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50TH t VE. . OLymple 2-5245 ir TOwnhall 3-9687

Biaskau.sk
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X Tėvų Marijonų Bendra
darbių skyriai susirinko dien
raščio Draugo patalpose praei
tą antradienį, gruodžio 17 d. 
Tai buvo tradicinis šv. Kalėdų 
susirinkimas; buvo sugiedota 
Kalėdinių giesmių, pasidalinta 
dovanomis ir skaniai pasivai
šinta, Ponia E. Samienė labai 
gražiai pravedė jaukų vakarą 
ir kun. J. Budzeika, MIC, ben
dradarbių draugijos dvasios va
das apdovanojo visus bendra
darbius ypatingai gražia dova
nėle. Dalyvavo virš 60 narių, 
nemažas skaičius tėvų ir brolių 
marijonų iš Chicagos namo.

X A. a. Charles Urnich, ilga- dien* Prie lietuvil* e^lutės Moks-
metls Chicagos nuosavybių par
davėjas, savo palikime neuž
miršo dienraščio Draugo ir pa
liko $500. Tarp jojo palikimų 
buvo nemažos sumos Šv. šei
mos prieglaudai, Orland Park, 
III., Šv. Kazimiero seserim ir 
t. t. A. a. Charles Urnich (Or- 
nikas) buvo viengungis ir jojo 
palikimo reikalus tvarkė gimi
naitė Josephine Vyshtar.

~ X Tėvas Juozas Dambraus
kas, Marianapolio marijonų na
mo viršininkas ir tėvas Jonas 
Petrauskas, mokyklos direkto
rius, vakar atvyko Chicagon 
dalyvauti marijonų šv. Kazimie
ro provincijos tarybos posė
džiuose.

X Vyrams prieškalėdinis su
sikaupimas bus gruodžio 21—22 
dienomis Marijonų seminarijos 
name (Marian Hills Seminary), 
Clarendon Hill., III. Norintieji 
šiame susikaupime dalyvauti 
praneša telefonu: Rev. Rimše
lis, MIC, FAculty 3-1441.

X Daug asmeniškų dovanų
lietuviai išsiunčia savo gimi
nėms Sibire ir Lietuvoj, tačiau 
daug yra tokių lietuvių, kurie 
neturi jokių giminių laisvoj pa
saulio daly. Jiems padėti at-
siųsk nors ir mažą savo auką tykiai > kuris bus pastatytas
Balfui adresu: Balfas % Stan
dard Federal Savings and Loan 
Assn., 4192 Archer avė., Chi- 
cago 32, UI.

X Albertas Stočkus įstojo 
nariu Lietuviškos Knygos klu- 
ban ir paėmė “Aštuonis lapus” 
ir Beletristikos antologiją, šios 
knygos jam atsiėjo tik 7.17 dol. 
Šiaip jos būtų kainavusios 10.75 
dol.

X Chicagos šauliu klubo nau
jai išrinktos valdybos posėdy
je buvo aptarti klubo reikalai 
ir pasiskirstyta pareigomis. Bu
vo patvirtintas praėjusio vaka
ro pelnas $100, aptarti Naujų 
Metų sutikimo reikalai, choro 
įsijungimo klausimas ir kt.

X Alvinos ir Antano Gied
raičių sūnų Antaną Povilą gruo
džio 15 d. pakrikštijo kan. Jur
gis Raškauskas. Giedraitis yra 
Gimimo P. švenčiausios parap. 
vargonininkas. Krikšto tėvais 
buvo Genovaitė Giedraitytė ir 
Danielius Giržadas.

X Antanas Lubert, dalinin
kas Lubert Painting Co., lan
kosi rytinėse valstybėse pas sa
vo draugus vyčius ir tikisi pa
siekti net Floridos pragarsėju
sius miestus prieš grįžtant į 
Chicagą.

X Kun. 8. šantaras, Balfo 
Chicagos apskr. pirmininkas, 
kalbės ketvirtadienį 7 vai. pro
gramoj per Margučio radiją 
Balfo reikalais.

X Sol. Stasys Citvaras įdai
navo plokšteles anglų, lietuvių 
ir vokiečių kalbomis. Plokštelės 
gaunamos Muzikos centre 6754 
N. Sheridan avė., Il-ras augš- 
tas.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

X Lietuviai televizijos pro
gramoje. Ryšium su Kalėdų eg
lutėmis Mokslo ir Pramonės 
muzėjuje Chicagoje lietuviai iš
pildė penkias programas muzė
juje ir paruošė dvi programas 
Columbia Broadcasting System 
televizijai. Lokalinė programa 
buvo sekmadienį, gruodžio 8 d. 
Ją išpildė Juzė Daužvardienė, 
Alice Stephens dainininkių 
kvartetas, Genovaitė Mačytė, 
Jonė Bobinienė, Genovaitė Peš- 
kienė ir Elenora Zapolienė, 
akompanuojant J. Milerytei. 
Jos pagiedojo kun. Br. Markai- 
čio "Piemenėliams”, ir Miko 
Petrausko “Skubinkit pieme
nys”. Ateities šokėjai pašoko 
Jonkelį ir Kubilą. Jiems grojo 
akordeonistas Juozas Kožikas.

Programa TV stočiai taip pa
tiko, kad jos pildytojus ji pa
kvietė įrašyti lietuvišką progra
mą visai Amerikai ir Kanadai. 
Jie tą padarė praeitą ketvirta-

lo ir Pramonės muzėjuje. Pro
grama buvo filmuota, įrašyta 
Į plokšteles ir persiųsta į CBS 
centrinę raštinę New Yorke, iš 
kur ji bus rodoma prieš pat 
Kalėdas.

X Mažosios Lietuvos Bičiulių 
draugijos metinis narių susirin
kimas įvyko Lietuvių auditori
joje gruodžio mėn. 14 d., kuria
me tarė nuoširdų žodį rašyt. P. 
Babickas apie Lietuvos pajūrį. 
Paskui buvo valdybos ir kont
rolės komisijos pranešimai ir 
naujos valdybos 1958 m. rinki
mai. Atsisakius senajai valdy
bai toliau dirbti, buvo išrinkta 
nauja: G. Bučmys, K. Aglins
kas, F. Valinskas, J. Valaitis ir 
J. Gaižutis. Kontrolės komisi- 
jon — dr. M. Nasvytis, A. Zal- 
pis ir P. Bagdonas. Dr. K. A. 
Aglinskas iškėlė mintį, kad Lie
tuvos pajūriu rūpinasi ir vietos 
jūrų skautai, kurių turima apie 
200 asmenų Chicagoje. A. Gint- 
neris pasiūlė surengti po Nau
jų Metų bendrą 4 giminingų or
ganizacijų viešą pobūvį su me
nine dalimi.

X Irena Ambraziejūtė, Jūra
tė ir Ramūnas Bigeliai, Alytė 
ir Alvydas Vasaičiai vaidins 
veikale "Miško gyventojų nuo-

sausio 4 d. 6:30 vai. šv. Antano 
parapijos salėje, Cicero, III. Va
karą rengia tėvų komitetas. Po 
programos vaikus aplankys Ka
lėdų senelis. Vaidinimą režisuo
ja J. Balutis, muzikalinę dalį 
tvarko J. Kreivėnas, tautiniams 
šokiams vadovauja Aldona Ben- 
dikaitė, o baletui Velbasis.

X Vitolis Litvinas, Chicagos 
studentų ateitininkų draugovės 
pirijiininkas, vadovauja taip 
pat ir ateitininkų rengimo Nau
jų Metų sutikimo baliaus komi
sijai. šis balius įvyks Keymen’s 
klubo didžiojoje salėje. Rengi
mo komisija deda visas pastan
gas, kad užtikrintų publikai gy
vą, jaunatvišką nuotaiką, kuri 
tęstųsi per visus ateinančiuosius 
metus. »

X Dr. Zigmas Brinkis skai
tys paskaitą, o jos koreferen- 
tas bus dr. Kazys Pemkus,

1 gruodžio 22 d. 4 v. p. p. Jauni
mo centro salėje. Paskaitos te
ma: Medicinos santvarka būsi
moje laisvoje Lietuvoje. Po pa
skaitos seks diskusijos. Lietu
vių gydytojų korp. Gaja į pa
skaitą kviečia gydytojus ir vi
suomenę atsilankyti.

X Sporto žinios, FASK’o lei
džiamas mėnesinis lietuvių spor
to laikraštis jau išėjo iš spau
dos. Laikraštis turi 8 didoko 
formato puslapius ir yra gau
siai iliustruotas. Laikraštį reda
guoja Edv. šulaitis, administ
ruoja S. Juodvalkytė.

X J. Stanaitis, Vyt. Paškaus- 
kas, J. Jatis, Ed. šulaitis, P. 
Butkus, J. Evans ir K. Savickas 
visi Don Varnas Amerikos Le- 
gijono posto valdybos nariai 
prikfauso L. Vyčių organizaci
jai.

SENATORIAUS DUKTĖ

Bostono arkivyskupas Cushing laimina šen. Kennedy dukrą Caroline, po to kai ji buvo pakrik
štyta St. Patric Katedroj New Yorke. Kūdikį laiko šen. žmona, šalia stovi pats senatorius 
Kennedy. (INS)

• Platesnių horizontų 
žmones

Chicagoje kalbėjo Izraelio 
Technologijos instituto prezi
dentas gen. Yaacov Dori. Jisai

lėja žymiai platesnių pažiūrų 
mokslininkus, kai tuo tarpu So
vietų Sąjungos mokslininkai 
yra labai siauri specialistai, per
kelti į kitą darbo lauką dauge
lis jų pasimeta.

Buvusi vergė — 104 metų
Kalėdų dieną švęs savo 104 

gimtadienį Susie Smith, kuri, 
būdama 12 m. amžiaus pabėgo 
iš vergijos į laisvę. Ji dabar gy
vena 1359 Peoria, Chicagoje. 
Yra gimusi 1853 metais. Ver- 
gijon buvo parduota dar kūdi
kio metuose.

Kalėjimai! išsipagirioti
Chicagos dienraščiai paskel

bė sąrašą 6 žmonių, kurie už 
vairavimą mašinų būnant gir
tiems, nubausti kalėjimu. Sep
tintas turės sumokėti $100 pa
baudos.

pabrėžė, kad amerikiečiai išauk- ant jo užlėkė su mašina Kekand

X D. L. K. Vytenio draugo
vės skautų komitetas ir drau
gininkas susirūpino lengvinti 
tragišką Samuolių šeimos pa
dėtį. Liko 4 berniukai, be glo
bos: motina mirė, o tėvas pa
guldytas į ligoninę. Skautai iš 
savo santaupų kalėdiniam ge
ram darbeliui nupirko eglaitę 
ir papuošalų, kuriuos įteiks ne
laimingiems berniukams. Jonas 
Tričys ir D. Tričienė pas save 
pakvietė Samuolių šeimą švęs
ti prie bendro stalo Kūčias. Tė
vų komiteto nariai ir drauginin
kas kiekvienam šeimos nariui 
parūpino po kalėdinę dovanėlę. 
Kalėdų šventėms ir naujiems 
.metams skautų tėvai surinks 
maisto produktų, kad Samuo
lių stalas nebūtų tuščias. Jau
kesnę ir šiltesnę aplinkumą su
daryti skautų skiltys iš eilės su 
dovanėlėmis ir žaislais pas ne
laimingus brolius praleis šven
čių popiečius.

X Immigrant’s’ Protectlve 
League rengtame talentų kon
kurse, įvykusiame pereitą sek
madienį Jaunimo centre, daly
vavo arti 30 jaunųjų meninin
kų. Daugiausiai dalyvių sutrau
kė piano klasė ir čia iš 13 pia
nistų buvo atrinkti 8 jaunieji: 
R. Vancauskaitė, A. Vasaitis, 
R. Lampaitytė, M. Vilkaitė, S. 
Reinaks, D. Ivon , C. Prepura, 
K. Travor. Muzikų komisiją su
darė: Alice Stephens, prof. VI. 
Jakubėnas, L. Šimutis, jr., K. 
Steponavičius, A. Leparskas, 
A. Nakas ir B. Jonušas.

X Dr. J. 
gauja nuo 
sausio 2 d.

Meškauskas atosto- 
gruodžio 19 d. iki

CHICAGOS ŽINIOS
Užvažiavo ant policininko

Susisiekimo policininkas bu
vo sužeistas ir nugabentas 
į North Avenue ligoninę kai,
gatvėje tvarkant susisiekimą, , bilistą, kuris lapkričio 18 d.

Harvey, 51 m. amžiaus. Sužeis 
tojo policininko vardas — Wal- 
ter Michalski, 39 m. amžiaus; 
jam sužeista galva, dešinė ran
ka ir klubas. Ant jo užlėkęs 
automobilistas teisme turės at
sakyti už važiavimą įsikaušus. 

Pertvarkymai aerodromex.»
Midway aerodrome suplanuo

ta pertvarkyti keleivių įvažia
vimą automobiliais: dabartinis 
kelias aerodromo kieme bus 
paliktas autobusams ir aerodro
mo mašinoms. Keleivių maši
noms bus išvestas antras ke
lias paraleliai. Tarp tų dviejų 
kelių bus stogu dengtas ruožas 
laukiantiems mašinų keleiviams.

Nužudytas vagišius
Pašaukta policija į 4330 W. 

Van Buren, Chicagoje, ant 
slenksčio rado nušautą Alex 
Michas, 29 m. amžiaus vyrą, ku
ris policijai buvo žinomas savo 
vagystėmis: šių metų pradžioje 
jo bute rasta pavogtų kailių už 
$17,000 ir vogtų pašto ženklų 
už $10,000. Jo žmona dirba ta
vernoje. Nužudytas penketą šū
vių į veidą. Policija jieško jo 
žudiko.

Sporto - teatro arena

Illinois universiteto vadovy
bė, posėdžiavusi Chicagoje, nu
tarė prie Illinois universiteto 
patalpų Champaign, III., staty
ti didelę lėkštės formos areną, 
kuri tarnaus sporto ir teatro 
parengimams. Joje galės tilpti 
iki 20,000 žmonių. Pastatymas 
kainuos $7,500,000.

Plaukiantieji sunkvežimiai
Southeast Terminai, Ine., pre

zidentas Chaddick skelbia, jog 
už keletos metų jau bus išrasti 
specialūs treileriai, kurie galės 
plaukti vandens keliu, o pas
kiau galės važiuoti vieškeliais. 
Atsimes prekių perkrovimo iš
laidos.

Areštavo čekių klastotojus
Policija suėmė šešis žmones, 

kurie buvo išrašę klastotų če
kių apie $30,000. Į tą nusikal
timų eilę juos pastūmė narkoti
kų vartojimas.

X Augštyn širdis! — naujai 
išleistas kun. dr. J. Prunskio 
veikalas šiuo etų yra viena iš 
labiausiai perkamų knygų 
“Draugo” įstaigoje. Knygoje 
sutelkta labai daug įdomių fak
tų apie įvairias pasaulio garse
nybes. ši knyga yra gera Ka
lėdų dovana kaip suaugusiems, 
taip ir jaunimui. Kaina $2.

J. A. VALSTYBĖSE
— Balfo Vajaus komiteto su

sirinkime nutarta didžiojo New 
Yorko ir New Jersey vajų pra
tęsti iki Naujų Metų.

Vajaus aukas siųskite: United 
Lithuanian Relief Fund of Ame
rica, Ine., Campaign Committee, 
105 Grand St., Brooklyn 11, 
N. Y.

— Vidos Kulikauskaitės ir 
Liudo Mikalonio jungtuvės įvy
ko lapkr. 30 dieną 2 vai. po pie
tų Easton, Pa. Jaunosios tėve
lių namuose vaišinosi ir sveiki
no jaunuosius jaukus ir links
mas giminių ratelis.

BRAZILIJOJE
— Imigrantų diena Rio de 

Janeire. Gruodžio mėn. visoje 
Brazilijoje švenčiama Imigran
to diena. Sao Paulyje ji buvo 
atšvęsta gruodžio 1 d. pamaldo
mis bažnyčiose ir aukų rinkimu. 
Rio de Janeire gruodžio 15-tą 
ji ypatingai iškilmingai atžymė
tą. šventės programą organiza
vo arkivyskupas Don Helder. 
Lietuvių misionierių direktorius 
kan. Z. Ignatavičius lietuviš
kam pasirodymui pakvietė į Rio 
de Janeirą Sao Paulo ateitinin
kus, kurie atliko vieną progra
mą brazilų visuomenei, o kitą 
— lietuviams. Programoje bu
vo tautiniai šokiai, kuriems va
dovavo Julius Guiga, choras, 
mok. E. Kilčiauskaitės vadovau
jamas, ir akordeonų orkestras, 
vad. J. Paukštytės.

— Galvotrūkčiais krenta kru- 
zeiras. Jau kruzeiras nukrito 
ligi 95 kruzeirų už dolerį. Ta
čiau kam ateina doleriai iš A- 
merikos paštu, tai tegauna už 
dolerį oficialiu kursu 18 kruzei
rų. Gudresnieji atsisako tuos 
pinigus priimti ir paštas pri-

American Airlines lėktuvų li-lverstas juos siųsti atgal Ame- 
mja nuo sausio mėn. 5 d. pra

$118 už įvažiavimą į 
policininkus

Susisiekimo teismas Chicago
je nubaudė $118 vieną automo-

trenkė į policijos mašiną. Teis
me jisai turėjo atsakyti už pra
važiavimą raudonos šviesos, už 
palikimą nelaimės vietos, už 
naikinimą valdžios nuosavybės, 
už turėjimą dviejų leidimų vai
ruoti.

Nubaudė vaistininkus
Federalinio teismo teisėjas 

nubaudė du vaistininku — vie
ną $400, kitą — $200 pabaudos 
už tai, kad jie be reikiamo re
cepto pardavinėjo seksualinius 
hormonus ir kitas piliules. 

Tiesiai į Meksiką

dės skridimus be sustojimo į 
Meksikos miestą. Skridimas už
ims 5 v. 55 min. Turistinis bi- 
letas į abi pusi kainuos $152.

Nubausti 259 girtuokliai
Lapkričio mėnesį Susisiekimo 

teisme Chicagoje buvo nubaus
ti 259 asmenys uz vairavimą 
automobilio įsikaušus.

Notre Dame laimėjo
Notre Dame universiteto krep

šinio komanda laimėjo prieš 
Lojolos universiteto komandą 
santykiu 82:63.

x Raguolis-Baumkuchen bu
vo visų mėgiamiausias py
ragas Lietuvoje. Dabar galite 
juo gardžiuotis, vaišinti savo 
svečius, o ypatingai nustebinti 
svetimtaučius, nes Marąuette 
Bakery savin. Vilius Albrechtas 
tą nuostabų pyragą kepa pagal 
lietuvišką receptą. Chicagiečiai 
gali atvykti arba užsisakyti te
lefonu: Marųuette Bakery, 2616 
W. 69th St., Chicago 29, III. Tel. 
WAlbrook 5-3471. Už Chicagos 
norintiems gauti raguolį, jį 
siunčiame paštu C. O. D.

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimu kai- 
yra prienama visiems.

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 fiSrd Street,
ChleaKd 29. Iii.

Platintojams duodama nuolaida

IŠ ARTI IR TOLI

rikon. Tačiau jis nesiskubina. 
Siuntėjui doleriai grįžta tik po 
pusės metų. Tada jis, išgudrė- 
jusio Brazilijos gyventojo pa
mokytas, siunčia tam pačiam 
asmeniui vardinį banko čekį, ku
ris jau tikrai pradžiugina gavė
ją, nes visuose bankuose jis 
gali laisvai jį iškeisti pagal tos 
dienos kursą.

Ta proga laikraščių redakci
joms Amerikoje pranešame, 
kad tegu nenustemba, jei Bra
zilijos lietuviai laiku nesumoka 
skolų. Brazilijos Bankas atsisa
kė palengvintomis sąlygomis 
skaičiuoti dolerį, siunčiamą už 
spaudą. Prieš trejis metug Bra
zilijos Bankas skaičiavo dolerį, 
siunčiamą spaudai apmokėti, 
po 30 kruzeirų, paskutiniu me
tu — po 50 kruzeirų, o dabar 
jau skolininkas gali laisvai siųs
ti, kiek nori dolerių, bet pagal 
tos dienos kursą. Tai didelis 
spaudos mylėtojams smūgis. 
Pragyvenimas brangsta, o al
gos tos pačios.

KOLUMBIJOJ
— Lietuvos kultūros savaitės 

proga Medellino laikraštis “EI 
Colombiano” savo sekmadienio 
laidoje, literatūros priede, pa
skyrė Lietuvai du didelius pus
lapius tema: “Lietuva ir jos 
šimtmetinės tradicijos”. Tekste 
įdėtos aštuonios didelės iliustra
cijos iš Lietuvos vaizdų ir mū
sų menininkų paveikslų.

KAS TIK TURI GERA SKONĮ,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ!

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

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FURNITURE CENTER, INC.
S222-24-26 8o Halsted St. VIctory 2-4226

Iki Kalėdų atidaryta kasdien nuo 9 vai. ryto 
iki 9 vai. Sekmadieniais 12 5

Ketvirtadienis, 1957 gruodžio 19

BRAZILIJOJ
— Sao Paulo ir bendrai Bra

zilijos lietuvių tarpe dingo bu
vusios tarp organizacijų kovos. 
Ypač Lietuvos laisvinimo rei
kalais visi vieningi. Visi pasisa
ko už Vliko darbų rėmimą ir jo 
stiprinimą. Apgailestaują kai- 
kurių grupių pašalinimą iš Vliko 
ir perėjimą į įkyrią ir žalingą 
opozicHą.

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS

— Jonas Balčiūnas, grįžęs 
prieš pustrečių metų iš Sibiro 
mirė lapkričio 16 d. Valkininkų 
sanatorijoje. Jis yra poetės 
Audronės — Onos Balčiūnienės 
jauniausias svainis.

KAS KĄ IR KUR

RŪTA KILMONYTE, filmų ir 
televizijos aktorė, atvyksta į Chi
cagą kovo 2 d. ir dalyvaus ALR- 
KF Jaunimo stovyklos ruošiamo 
vakaro programoj. Valkaras įvyks 
Marijos Augšt. mokyklos auditori
joje.

— Bud riko radijo programa.
Nepamirškite šį vakarą Budriko 
radijo programos iš stoties WH- 
FC, 1450 kil. nuo 6 iki 7 vai. Tik
rai pasigėrėsite gražiomis daino
mis bei muzika. Programoje da
lyvauja žinoma operos solistė — 
Izabelė Motekaitienė su specia
lia Kalėdine programa. Leidėjai 
šių programų — Juozo' Budri- 
ko krautuvė, 3241 S. Halsted St. 
— dabar turi specialų prieškalė
dinį išpardavimą baldų, televizi
jų, auksinių daiktų ir įvairiausių 
vaikam žaislų. Savas pas savą.

Pranešėjas

— Chicago LSK Neries visuo
tinas narių susirinkimas įvyks 
ta šį šeštadienį, gruodžio mėn. 21 
d. 7 vai. vak. lietuvių auditori
jos patalpose. Yra kviečiami at
silankyti ne tik nariai, bet ir vi
si norintieji įsijungti į šio klubo 
eiles.

Pąrskaitę "Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

Užsisakykite
Naujai išleistą knygą

“A NEW LOOK AT 
CHRISTMAS 

DECORATIOHS”,
kurią suredagavo 

sesuo M. Gratia, (I.istaitė)
Marijos AugStesnSs mokyklos 

meno dalykų mokytoja

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

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

Kaina $4.95.
Užsakymus siųskite:

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

t


