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Reikia labiau bijoti neapykantos ir išdidžios dvasios
Pasakė popiežius Pijus XII 

kalėdinėje kalboje
VATIKANAS, gruodž. 23. — Popiežius Pijus XII vakar pasa

kė kalėdinę kalbą, kuri buvo pasiųsta pasaulin per naująją Vatika
no radijo stotį. Tai buvo turbūt plačiausiai transliuota kalba ra
dijo istorijoje.

Popiežius Pijus XII atkreipė 
klausytojų dėmesį į tai, kad jie

Faktus reikia teisingai suprasti 
Kurie stebi šiandienines

perdaug neišsigąstų vad. „ženk 
lų danguje“. Verčiau reikia bijo
ti neapykantos ir išdidumo žen- varžybas, tegul mokosi faktus 
klų žmogaus širdyje. Popiežius | suvesti į teisingas proporcijas. 
Pijus XII kalbėjo: Nėra reikalo atmesti taikos pa-

— Žmogui, kuris nori susida- siūlymus, tačiau nėra reikalo 
ryti nuomonę apie dabartinius leistis suklaidinamiems kaikurių 
įvykius ir kuris turi teisę rūpin- laimėjimų, kurie yra labai trum- 
tis savo apsigynimu, šiandieni- po amžiaus. Taip pat nereikia 
nės tarptautinės ginklavimosi pasiduoti gudriai varomai bai- 
varžybos tikrai gali atrodyti nau j mės propagandai, kurios tikslas 
jas „ženklas danguje . Tačiau yra laimėti paramą tų, kurie no- 
dar daugiau yra išdidumo žen
klų, kurie kelia žemėje plačias 
nesantaikas tarp žmonių, ugdo 
neapykantą ir ruošia dirvą kon
fliktui. —

Piemenys garbina Kristų. Murillo

retų glaudesnio 
žmonėmis, kurių 
faber*

ryšio su tais i 
tarpe „homo 

(dirbtuvės žmogus) yra 
tapęs pranašesniu prieš „homo 
sapiens“ (mąstantis žmogus).

Ilgai reikes laukti

Raštine atidaryta
iki piety

„Draugo“ administracijos raš
tinė šiandien bus atidaryta iki 
12 vai. — pietų. Redakcija šian
dien uždaryta. „Draugas“ neišeis 
antrą Kalėdų dieną.

BONNA, Vokietija, gr. 23. — 
... .. . Andrei Smirnov, Sovietų Sąjun-

opiežius Pijus XII skatino gOS ambasadorius Bonnai, vakar 
atidėjo kelionę į Maskvą, tikė
damasis, jog kancleris Adenauer 
galbūt turi raštą raudonųjų

445 areštuoti
PARYŽIUS, gruodž. 23. — Po

licija šiandien krėtė afrikiečių 
apylinkes Paryžiuje ir didesnius 
provincijos miestus. Areštavo 
445 asmenis ir paėmė dokumen
tų, turinčių ryšį su Aiži rijos su
kilėlių veikla.

plataus masto tarptautinę taikos 
veiklą, kaip Jungtinėse Tautose 
ir Šiaurės Atlanto Sutarties or
ganizacijoje (Nato). Taip pat 
Jis pareiškė, kad katalikai gali 
bendradarbiauti taikos išlaiky
mo darbe su kitomis religijomis, 
jei veikla siekia pagelbėti tikrai 
harmonijai tarp žmonių.

Popiežius Pijus XII pasisakė 
prieš aklą progreso garbinimą. 
„Kas galėtų šiandien tiksliai su
skaičiuoti tuos nuostolius, ku
riuos padarė progresas, kuris ne 
buvo išminties įkvėptas“. Čia Po 
piežius turi galvoje besaikio gin 
klavimosi varžybas.

Skurdus uždarbis

premjerui Bulganinui nusigink
lavimo klausimu.

VILNIUS, okup. Lietuva. — 
„Pasiturinčiai gyvena“ anot Vii 
niaus radijo (gruodžio 9 d.) 
Troškūnų rajono Kazimiero Šta- ( 
ro vardo kolūkio nariai. Ir čia-

Smirnov laukia veltui, ir in- pat praneša, kad kolūkiečiams 
formuoti šaltiniai sako, kad jis šiemet už kiekvieną darbadienį 
ilgai turės laukti. būsią išduota po 3 kg. grūdų

(712 svaro) ir 3 rublius... Skur
dus uždarbis.

Tarėsi Vilniuje

Studentai nori
pašalinti prezidentą

TRINIDAD, Ispanijos uostas, 
gruodž. 23. — Trinidade vakar 
gauta žinių iš Venezuelos, kad 
universiteto studentai ruošiasi 
nuversti prezidento Marcos Pe- 
rez Jimenez režimą.

Slaptas pranešimas gautas iš 
Venezuelos, kur yra spaudos cen 
zūra. Sakoma, kad universiteto 
studentai sudarę sąjūdį „išlais
vinti kraštą iš tironijos“

Perez Jimenez gruodžio 15 d. 
plebiscitu buvo perrinktas prezi
dentu antram penkerių metų ter
minui.

Suteikė laisvę
NICOSIA, Kipro sala, gruodž. 

23. — Sir Hugh Foot, naujas bri
tų Kipro salos gubernatorius, 
šiandien paleido 52 politinius ka- Į 
linius iš kalėjimo.

Atvyko į Gazą
GAZA, gruodž. 23. — Jungti

nių Tautų generalinis sekreto
rius Dag Hammarskjold šian
dien atvyko į Gazą iš Kairo, 
Egipto sostinės, aplankyti JT ka 
riuomenės palei Egipto — Izrae
lio pasienį.

Nasseris Port Saide
PORT SAID, Egiptas, gruodž. 

23. — Šiandien tūkstančiai egip
tiečių sveikino perzidentą Nasse- 
rį, kai jis atvyko į Port Saidą pa
minėti anglų - prancūzų prieš 
metus pasitraukimą iš Suezo.

Nasseris pasakė kalbą anglų - 
prancūzų pasitraukimo pirmose 
metinėse. Egiptiečiai šaukė: 
„Port Said sveikina savo hero
jų“.

Vienas diplomatas pareiškė, 
kad kancleris Adenauer neketi
na atsakyti Bulganinui prieš 
Šiaurės Atlanto Sutarties orga
nizacijos (Nato) tarybos posėdį,
kuris bus 1958 m. sausio mėnesį. VILNIUS, okup. Lietuva.
Ir po to Adenauer turbūt nelies Pabaltijo liaudies kūrybos dar- 
nusiginklavimo klausimo. buotojų pasitarimai įvyko Vil

niuje. Bet dalyvavo ne liaudies 
kūrėjai, bet tąją sritį tvarkan-

. _ * 1 * • t-ioji pareigūnai. Apsvarstyta
ir tarėju rinkimai tarp kitko liaudies saviveiklinin- 

OKUP. LIETUVA.—Liaudies kų tarprespublikiniai parengi-

Liaudies teisėjų

teisėjų ir tarėjų rinkimai oku- inai ir l,an- 
puotoje Lietuvoje įvyko gruo
džio 15 d. Praėjusį kartą (1954 
m.) Lietuvoje buvo išrinkta dau 
giau kaip 8,000 liaudies tarėjų, 
šiemet turbūt maždaug tiek pat.
Prieš rinkimus visoje Lietuvoje 
įvyko mitingai liaudies teismų 
reikalu. Tokiomis progomis bu
vo „statomi“ kandidatai. Tikro
vėje bešališkų rinkimų nebuvo ir 
sovietiniame krašte negali būti.
„Išrenkami“ tie, kuriuos komu
nistų partija iš anksto numato ir 
užkulisyje nominuoja.

TRUMPAI IŠ VISUR
• Vįsoje Italijoje gruodžio 1 

dieną buvo minima „Tautinė 
Emigracijos diena“. Tikintieji 
meldėsi už išeivius, kad Dievas 
juos apsaugotų nuo moralinių ir 
medžiaginių pavojų, ir kad glo
botų ir laimintų misionierius. Vi 
sur buvo rengiamos tam tikslui 
iškilmės bei pamaldos, kurių me
tu buvo skaitoma speciali Šv. Tė
vo sukurta „Išeivio malda“.

• Nelaimė kelyje
SANTIAGO, Čilė, gruodž. 23. 

— Du autobusai susidūrė kelyje 
50 mylių Santiago vakaruose. 
Dvidešimt vienas asmuo žuvo ir 
29 sužeisti dviejų autobusų susi
dūrime.

• Švedijoje šiomis dienomis 
buvo primintas Pabaltijo liki
mas. „Stockholms Tidningen“ 
laikraštis rašo, kad Maskvai ne
priderėtų tiek šiauštis dėl Vaka
rų „jėgos politikos“, nes pati So 
vietų Sąjunga Pabaltijo valsty
bes smurtu pavertė sovietinėmis 
respublikomis.

KALENDORIUS

Gruodžio 24 d.: Kūčios, šv. 
Adomas ir Jieva.

Gruodžio 25 d.: Šv. Kalėdos — 
Jėzaus Kristaus Gimimo šventė; 
lietuviški: Grožvydis ir Aiškutė.

Gruodžio 26 d.: šv. Steponas, 
pirmasis kankinys; antroji Kalė
dų diena.

Saulė teka 7:16, leidžiasi 4:25.

Oras

Oro biuras praneša: Chicago- 
je ir jos apylinkėje šiandien — 
galimas lietus; Kalėdose — da
linai apsiniaukę ir švelni oro tem 
peratūra.

POPIEŽIUS PIJUS XII

Sovietų Sąjungos Popiežius 
vardu neminėjo. Tačiau ne vie
noje kalbos vietoje buvo aišku, 
apie ką Jis kalba. Tai buvo 19- 
toji kalėdinė kalba, pasakyta šio 
Popiežiaus. Kalbos klausėsi 12 
kardinolų, kurie buvo atvykę 
perduoti kardinolų kolegijos ka
lėdinius sveikinimus. Tuoj kalbą 
pasakius, Vatikano radijas pra
dėjo kalbos vertimus 28 kalbo
mis

Kinijos raudonieji
apšaudė dvi salas

TAIPEI, Formoza, gruodž. 23. 
— Komunistų patrankos Amoy 
saloje apšaudė dvi nacionalistų 
salas pietrytiniame Kinijos pa
jūryje. Apsaugos ministerija pra 
nešė, kad raudonieji paleido 28 
sviedinius į Little Quemoy ir še
šis į Tatan, mažą salą Amoy įlan 
koje.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Prezidentas Eisenhoweris ir valstybės sekretorius Dulles 
vakar per radijo - televiziją pasakė kalbas apie Nato konferenciją, 
įvykusią praėjusią savaitę Paryžiuje. Nato konferencijos vadai 
patvirtino JAV idėją, kad. Europoje būtą vidutinio tolio raketos 
ir tuo pačiu metu jie ragino tartis su Rusija nusiginklavimo klau
simais.

— JAV karinė aviacija įsakė gaminti bombonešį, galintį 
skristi daugiau kaip 2,000 mylią per valandą ilgoje distancijoje.

— Prezidentas Eisenhou'eris vakar tarėsi su JAV saugumo 
tarybos nariais gynybos klausimais.

— Vengrijos raudonieji nuteisė 21 suiklėlį, „planavusį naują 
kontrarevoliuciją nuversti liaudies demokratiją“. Specialus teis
mas Szegcd’c, pietinėje Vengrijoje, įkalino prof. Pal Fekete iki 
gyvos galvos. Kitų 20 kalėjimo terminas yra nuo 2 iki tS metą.

— Gen. Norstad, Siaurės A tlanto Sutarties organizacijos (Na
to) pajėgą vyriausias vadas Europoje, vakar pareiškė Paryžiuje, 
kad Nato kariniai sluogsniai norėtą vidutinio tolio raketą bazią 
žemėje ir jūroje.

— Britanija išbandys naują vandenilinę bombą Kalėdą saloje. 
Bombą turbūt bandys 1058 m. vasario mėnesį.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

• Užaugino daržovių ir neturi 
jų kur (lėti. Ukmergės rajono 
Ždanovo vardo kolūkis,nors nors 
yra netoli nuo Ukmergės miesto, 
skundžiasi, kad neturi kur dar
žovių dėti. Praėjusiais metais iš 
daržovių išrinkęs apie 200,000 
rublių šiemet negausiąs nė 100, 
000. Vilniaus radijo valandėlėje 
žem';: s ūkio darbuotojams tam 
kolūkiui buvo pataita Ukmer
gėje atidaryti kioską daržovėms 
pardavinėti.

• Prie kaikuriii Šiaulių fabri
kų steigiami vaikų lapšeliai, į 
kuriuos motinos galės atiduoti 
savo vaikus kai eina j darbą.

• Troškūnuose buvo sureng
ta rajono liaudies meno paroda. 
Iš viso buvo išstatyta 400 rank
šluosčių, staltiesių ir kitų išdir
binių. Taip pat buvo rodomi me
džio drožiniai ir kiti liaudies dir
biniai.

• “Lietuvos gamtovaizdžiai”. 
Tai spalvotų atviručių serija, ku 
rioje yra 16 atviručių. Ji ką tik 
išėjo iš spaudos. Atvirutės viaiz- 
duoja Vilniaus, Kauno, Trakų, 
Lietuvos pajūrio ir kitus gamto
vaizdžius.

• Gargžduose pradėta statyti
naujas statybinių medžiagų kom 
binatas, kuris per metus paga
minsiąs 30 m’lionu plytų ir apie 
60,000 kbm stambių silikatinių 
blokų. Taurarėie kitais metais 
pradėsianti veikti didelė drenažo 
vamzdžių ir čerpių gamykla.

• Didžiulis linų perdirbimo 
fabrikas statomas Ukmergėje.
Jis užims 28 ha plotą. Pirmąją 
produkciją išleisiąs ateinančių 
metų antroje pusėje.

• MTS nepajėgė nusausinti 
pievų, skundžiamasi iš Šilutės. 
Tod'ėl kolūkiai patys ėmėsi dar
bo ir sukultūrino kaikuriuos plo
tus. Silpnai tie darbai vykstą 
Gargždų MTS zonoje. “Tiesos 
kelio” kolūkyje neįrengtas dar 
nė vienas hektaras kultūrinių 
žalienų.

Vliko Pirmininko žodis 

Kalėdų proga
Perduotas į okupuotą Lietuvą per laisvojo pasaulio 

radijo stotis
Kristus, atėjęs į šią žemę, paskelbė per savo angelus taiką ir 

ramybę geros valios žmonėms. Nuo to laiko šimtmečiais Kalėdos 
buvo švenčiamos kaip taikos ir ramybės šventė. Taip Kalėdas 
šventė ir lietuvių tauta, nepaisydama sąlygų, persekiojimo ir var
go. Taip jas šiandieną švenčiame kur bebūtume: savo numylė
toje žemėje — Lietuvoje, Sibiro taigose ar visur kitur plačiajame 
pasauly. Skirtumas yra tik tas, kad mus laisvėje esančiųjų nie
kas nevaržo, mes galime Kalėdas laisvai švęsti, laisvai garbinti 
Augščiausiąjį Kūrėją, džiaugtis ir ne tik skelbti, bet ir įgyven
dinti taiką ir ramybę. Mūsų tą džiaugsmą temdo tik toji aplin
kybė, kad negalime valgyti kūčių vakarienės kartu su jumis, kad 
kraštas tebėra Maskvos retežiuose, kad mūsų tautą rusiškieji 
satrapai niekina ir išnaudoja savo imperialistiniams tikslams 
siekti, naujiems ginklams gaminti, karą kurstyti ir jam ruoštis, 
kiršinant vienas tautas prieš kitas, kad nebūtų nei taikos, nei 
gerovės.

Visus 1957 metus Maskva atžymėjo kurstymo, kiršinimo ir 
drumstymo veiksmais. Krauju paplūdusi vengrų tauta kentėjo 
Sovietų persekiojimus ir vilko iš naujo primestą komunistų prie
spaudos jungą. Didžiai pavergtųjų tautų pagamintų ginklų kie
kiai buvo siunčiami į Egiptą, Eiriją, Šiaurės Korėją, Vietnamą ir 
Kiniją. Ne taikai stiprinti ir ne žmonijos gerbūviui kelti buvo pa
gamintos raketos ir sputnikai. Ne. Jie turi grėsti pasauliui nau
jomis nelaimėmis, skerdynėmis ir kultūros bei civilizacijos sunai
kinimu. Šiems tikslams nuslėpti Maskva neva derėjosi Londone 
dėl nusiginklavimo, bet su jokiomis sąlygomis nesutikusi, jas nu
traukė, o vėliau išėjo ir iš Jungtinių Tautų posėdžių, kur nusigin
klavimo reikalai buvo svarstomi. Pagaliau, po komunistų vadų 
suvažiavimo Maskvoje paskelbtasis manifestas išsklaidė bet ko
kias abejones apie Kremliaus tikruosius siekius. Jame aiškiai pa
sakyta, kad bus daroma visa, kad pajungus pasaulį komunistų 
viešpatavimui. Jei tautos nepasiduos geruoju, jos, pagal mani- 
f(*stą, bus verčiamos jėga tai daryti. Karas ir jėga tat pasilieka, 
kaip buvusios, komunistų svarbiausios priemonės imperialisti
niams tikslams siekti.

Kas begali, po viso to, tikėti Kremliaus skelbiamai neva tai
kingo sugyvenimo politikai? Jų žygiai ir veiksmai tai sugriauna. 
Jie nieko bendro neturi nei su taikingu sugyvenimu, nei su tik
rąja Kalėdų dvasia. Nenuostabu todėl, kad komunistai garbina 
ne Kalėdas ir taiką, bet senį šaltį ir jo siautėjimą su speigais ir 
pūgomis. Tačiau nenusiminkime. Subyrės jų senis su sputnikais 
prieš galingą visuotinį‘žmonijos judėjimą už laisvę tautoms, už 
pagarbą žmogui, už jo išsilaisvinimą iš komunistų vergijos, iš
naudojimo ir apgaulės. To judėjimo nieks nesulaikys. Jis apima 
vis platesnius žmonijos sluogsnius, neišskiriant nė pavergtųjų 
tautų, kurios, nepaisant vergijos pančių, nenutils reikalavusios 
laisvės tikėjimui, laisvės be baimės reikšti, savo nuomonę, kriti
kuoti, jei reikalinga, valdančiųjų žygius, laisvės nevaržomai kur
ti, veikti, kalbėti, organizuotis, rašyti, dirbti ir naudotis savo dar
bo ir turto vaisiais, kaip kas tinkamas. Azijos ir net Afrikos tau
tos kelia savo balsą vis aiškiau, kad joms, kaip ir visoms kitoms 
tautoms, būtų leista sukurti ar atstatyti savo nepriklausomas 
valstybes ir laisvai pasirinkti tokią valdžios formą, kuri joms pa
tiks.

Taip supranta ir švenčia Kalėdų laisvę mylį žmonės.
Nuoširdžiai sveikinu Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko

miteto vardu jų proga ir iš visos širdies linkiu, kad Naujieji Me
tai atneštų jums laisvę, gerbūvį ir kad vėl bendromis jėgomis 
galėtume atkurti nepriklausomą, demokratinę Lietuvos valstybę, 
kurioje visiems būtų gera ir malonu gyventi, kurioje visi būtume 
lygūs ir kurios nemindžiotų svetimieji satrapai. Darome ir dary
sime visa, kad tai greičiau įvyktų ir kad greičiau išauštų laisvės 
rytojus.

Te Dievas mums padeda.
DR. ANTANAS TRIMAKAS, 

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo
Komiteto Pirmininkas

"Kelti prekybos kultūrą"
OKUP. LIETUVA. — „Kelti 

prekybos kultūrą“. Tokia antraš 
te Vilniaus „Tiesa“ atpasakoja 
diskusijas, vykusias Prekybos 
ministerijos partinės organizaci
jos susirinkime. Vilniuje eilė 
parduotuvių labai blogai veikia, 
pirkėjai nusiskundžia pardavėjų 
nemandagumu. Kai kuriuose 
miestuose bei rajonų centruose 
jaučiamas mėsos ir pieno trūku
mas (čia skelbia, kad jau pasivy
ta net Amerika, o čia vėl krau
tuvėse nėra nei mėsos, nei pie
no! E.). Miestai vis dar nepaten
kinamai aprūpinami daržovėmis, 
sunku rasti krautuvėse vaikiš
kos avalynės, paprasčiausių bal
dų — stalų, kėdžių, taburečių. 
„Labai žema bulvių ir daržovių, 
parduodamų prekybos tinkle, ko
kybė“. Pakartotinai nusiskųsta 
bloga prekių kokybe. „Blogos ko

kybės gaminius išleidžia Kauno 
duonos fabrikas Nr. 2, Klaipė
dos duonos kepykla Nr. 1, Vil
niaus degtinės - likerio gamykla, 
Kauno bei Kėdainių konservų 
fabrikai ir visa eilė kitų įmonių“.

(E.)

• Lietuvos geologinės įstaigos 
sujungtos į vieną “Lietuvos geo
logijos ir gelmių apsaugos val
dybą”.

• Giriasi pralenkę Ameriką.
PaneVėžio pieno kombinato pa- 
reigūpai per Vilniaus radiją pa
sigyrė, kad Lietuva sviesto ga
myboje jau pralenkusi Ameriką, 
skaitant gamybą vienam gyven
tojui.

• Panevėžio cukraus fabriko 
klubo biblioteka turinti 5,500 
knygų.
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AUSTRALIJOS LIETUVIŲ PADANGĖJE
kas, J. Venclova, J. Mašeinskas, 
A. Dargužis ir V. Raštutis da
lyvavo pabaltiečių turnyre ir,

„. . laimėdami prieš estus 4:2 ir 
Pietų Austrai,jos Krepšinio,,^. Sydnčjaus

s-gos sprendimu, Adehudės Vy-| jefl - lgį m .
ties krepšinio komandos kap,-'Ypatingai buvo stipri.

A. IGNATAVIČIUS — 
GERIAUSIAS 

KREPŠININKAS

tohas ir, buvęs Australijos olim 
pinės komandos žaidėjas A. Ig
natavičius, balsavimo metu ga
vo daugiausiai balsų ir tapo iš
rinktas geriausiu P. Australijos 
krepšinio žaidėju. Jam buvo 
įteikta graži dovana. Adelaidės 
Metro “B” klasėje antru ge
rinusiu žaidėju tapo išrinktas 
jaunis G. Rakauskas ir “D” 
klasėj geriausiu žaidėju — jau
nis J. Gumbys.
JAUNIAI — P. AUSTRALIJOS 

MEISTERIS
Vyties jaunių I-ji komanda 

Adelaidės jaunių žiemos turny
re, baigmėje nugalėję stiprią 
australų West Adelaide koman
dą 61:45, tapo 1957 metų P. 
Australijos jaunių meisteris. 
Šiai komandai vadovauja ir ją 
treniruoja buvęs Vyties koman
dos kapitonas St. Urnevičius.

J. KUNCAITIS — 
ADELAIDĖJE

latvių komanda, kurios keli žai
dėjai atstovauja N. S. W. vals
tijos rinktinę. Estų komandoje 
žaidė vienas iš geriausių šios 
valstijos žaidėjų V. Poder, ku
ris, deja, turėjo pasiduoti lie
tuvių ir Sydnėjaus universiteto I 
meisteriui Vyt. Patašiui. Laimė- j 
dama šį turnyrą, Kovo rinktinė 
gavo gražią pereinamąją taurę.

MIRĖ KUN. P. BUTKAUS 
MOTINA

Prieš kurį laiką skaudi žinia 
pasiekė Sydnėjaus lietuvių kle
boną kun. P. Butkų — Lietuvo
je mirė jo motina. Kun. P. But
kus Sydnėjaus lietuviams spor
tininkams yra lyg ir atramos 
taškas. Būdamas garbės nariu, 
jis visuomet lankosi sportinin
kų ruošiamuose sportiniuose ir 
kultūriniuose

PRIEŠPIEČIAI

Prezidentas Eisenhovver ir Prancūzijos prez. Coty (sėdi de
šinėj) gerii kavą Mato konferencijos metu Paryžiuje. (INS)

spėjimais iš ateinančios sporto 
šventės varžybų ir laimėtojams 
įvairios Sydnėjaus lietuvių or
ganizacijos yra paskyrę vertin
gų dovanų. A. Laukaitis

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

(lietuviu gydytujas)
3925 Wcst 591 h Street

Vai.: Pirmad., untrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:30 

| vai. vak. Trečiad. ir šeštad. 1-4 vai.
Nesiduok vedamas minios, _____________________ _

nes dauguma eina plačiuoju ke- th. ofiso ir buto: oLympic 2-4159
liu, kuris veda į pražūtį. 

Tamsiausias žmogus yra -
nesuprantąs savojo tamsumo.

M O V I N G
A BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
'š tolimų ir artimų atstumų

Tel BIshop 7-7075

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. 15 th Ht„ Cicero
Kasdien 1-1 v&l. Ir 4 8 vai vak 

išskyrus trečiadienius.
šeštadieniais ’2 Ik' 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 9-3219, Jei 
ueatslllepta, šaukite KEdzle S-2888

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

4146 S. Archer Avė.
VAI K'isdleu popiet nuo 12-2:10 v. 
Vak pimn. antr, ketvlrt 8-8:»0 v 

Trečlad. tik susitarus.

SOPHIE BARČUS
RADIJO VALANDA

; Iš stoties WOES 1390 k. kasdieną 
nuo pirmadienio iki šeštadienio nuo 

. 8:80 Iki 9:15 v. ryte. Ir kas pirma-
’ ‘ dienį nuo 7 iki 8 vakare.

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

Tel. HEnUock 4-2413 
715# So. Mapleuood Avė.. Chicago 29

kun. P. Butkus garbingai ne-< Australijos lietuvių sportininkų 
šioja savo švarko atlape. j yra ruošiamas Sporto šventės

metu Geelonge. Gruodžio 29 die 
nos vakare yra rengiamas dide
lis koncertas — balius, kurio

SMARKIAI RUOŠIASI

Australijos lietuviai sporti
ninkai, nors ir prasidėjusios va- j metu bus specialia paskaita pa- 

parengimuose ir j saros kaitriame ore, smarkiai | minėtas šis garbingas Lietuvos 
dirba ir ruošiasi ateinančiai ■ krepšinio rinktinės laimėjimas 
VlII-jai Australijos lietuvių11937 metais. Į šį minėjimą 
sporto šventei, įvykstančiai šių' garbės svečiais yra pakviesti 
metų Kalėdų atostogų metu buvę Lietuvos rinktinės žaidė- 
tarp gruodžio 27—31 dienų Gee- jai — L. Baltrūnas ir L. Pet- 
longe. Šioje šventėje sutiko rauskas, kuriems Australijos
dalyvauti šeši Australijos lietu-

savo rūpestingumu daug padeda 
sportuojančiam lietuvių jauni
mui. Savo kunigavimo pradžio- 

Vienaš iš žymiųjų Australijos je> kun. P. Butkus pats buvo
stalo tenisininkų — J. Kuncai- aktyvus ir geras sportininkas
tis persikėlė gyventi į P. Aus- įr iš visos laisvosios Lietuvos
traliją ir ateinančioje lietuvių kunigų jis yra vienintelis dva-
sporto šventėje, atstovaus Ade- siškis išlaikęs sunkius Kūno Kul vių sporto klubai, kurie rung-
laidės Vyties stalo teniso ko- tūroš Rūmų sidabrinio ženklo sis krepšinyje, tinklinyje, stalo
mandą. J. Kuncaitis anksčiau egzaminus. Šį ženklą ir dabar i tenise ir šachmatuose, šventėje 
gyveno Melbourne ir kartu su j --- ---------- --------- I dalyvaus apie 120 vyrų, moterų

lietuviai sportininkai ta proga 
iteiks dovanas.

DR. IRENA KURAS
'Gydytoja ir PhlrurgPl 

KfDIKIV IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTĖ

1168 South Všestern Arenu*
(MEDICAL BII1JJING) 

Ptrmad.. antrad.. kfetv Ir penktad 
nuo 11 vai, ryto Iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 ▼.—8 vai. vakare. Trečlad. nuo
II vai. ryta — 1 v. p. p. Šeštad 11 
vai ryto Iki 3 vai. popiet

Office tel RE 7-11418 
Res. tel. VV'Albrook 5-3705

Viktorijos stalo teniso čempio- ‘Oooooooo-otooooosoo&oo&oo-oc jr jaunių sportininkų.
nu V. Sirjatavičium yra laimėję • *

“ " “ “ “------------- XX-čio MINĖJIMAS
Lietuvos krepšinio dvidešimt

eilę dvejeto varžybų įvairiuose 
Australijos turnyruose.

GEELONGO VYTIS —
ŠACHMATŲ MEISTERIS 
Lapkričio mėn. pasibaigė Gee-

longo miesto šachmatų pirme
nybės ir jas užtikrintai laimėjo 
lietuvių komanda 91/2:i/ZJ tšk. 
Šiose pirmenybėse dalyvavo 10 
geriausių Geelongo miesto aus
tralų, olandų, vengrų ir čekų 
komandų. Lietuvius atstovavo: 
A. Bratanavičius, J. Jonušas, 
R. Giedrys, J. Malinauskas ir 
Norvydas.

KOVAS — PABALTIEČIŲ 
MEISTERIS

Sydnėjaus Kovo šachmatinin* 
kai V. Patašius, V. Koženiaua-

KALĖDINĖS 
DOVANOS*
PASIRINKITE 

ATSILANKĘ Į

bDflinfl.ILuTtLCvision

SPORTO KONKURSAS •
Australijos lietuvių laikraščio 

“Mūsų Pastogės” sporto sky
rius paskelbė pirmąjį sporto 
konkursą, kuriame gali daly
vauti visi Australijos lietuviai, 

minėjimas Šis konkursas yra pagrįstas

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

PREHN PHOTO STUD10
(Incorporated]

EDVARDAS (JUS, sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas Vlrgir.ia 7-2481

Tel. of'so — HE 4-1202 arba REp. 
7-9700. Namų — PR 0-4732

D R. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

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

penktad. nuo 6 iki 8 vai vak.

mečio iškilmingasis

PASIRUOŠKIT KALĖDŲ ŠVENTĖMS!
Moderniai atremontuotose patalpose rasite didžiausj Pa

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

Csates- Service)

Sav. inž. A. SEMCNAS 
3321 R. Halsted — CLtffslde 4-5005 Į
Atdara kasdien nuo 9—9 vai. vak 

Sekmadieniais — 10—5 v. v.
lOoootKmMūooooooooooooooc

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
f

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarimą.. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 vai. p.p. 
kasdien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

Rez. tel. GRovehill 6-6503
Tel. ofiso YVĄ 5-3010, rez. PR 0-7383

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
V0-!- — Pirmad., antr.. ketv„ penkt. 
1—4 ir 6—8; šeštad. 1—4; trečiad. 
uždaryta.

OR ANNA BALIUNAS
’ KTU AUSŲ, NOSIES TP 

GFRKLfiS LIGOS 
Pritaiko akinius 

6322 South Western Avenue 
ai. kasdien '0-12 vai |, T.» vai

vak. šeštadieniais lU-i vai Trečia- 
iienlal. uždaryta Kt. laiku susitarus 

Ofiso ’elefonas: PR 8-3228 
Re* telef. YVAlbrook 5-6074

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Oi-tliopeila-s - Protezista-s 

Aparatai-Protezal, Med. ban
dažui. Hpec. pagalba kojoms

(Arch Supports) ir 1.1. 
Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1 
OKTHOPED1.IOH TECHNIKOS LAIl. 
2850 W. 63rd St., Chicagt 29, III.

Tel. PRospect 0-5084

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-9700* 
Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ilgos 
2454 West 71st Street

(71-os ir Cnmpbell Avė kampas)
Nuo gruodžio 19 iki sausio 2 d. 

atostogose

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHTRTrRGR 

Office: 10748 South Michlgan Are
Buto 1653 W. 103 St.. Beveriy Hill* 

Vai.: kasdien nuo 6 v v Iki 9 ▼ vi.. 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 ▼. v., 
šsklrus trečiad šeštadieniais nuo ’
ki 4 vai popiet

Tel,: Ofiso — PUllman 6-9799
Bute REv«rb 8 8946

>flso tlEmlocfe 4-581'
Rez HEmlock 4-9761

DR. A. NARBUTAS
PfAPCię IR VIDAUS UGO

2745 Weot 69th Street
priešais Sv Kryžiaus ligonine 

B’-IItyir nagai susltarlmn

DR. J. 1. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4250 W. 63rd St 
Ofiso teL RKilanoe 5-4410 

Keald. telef, OKovehlU. 8-0817 
Valandos: 1-1 p. m., 8-8 p. m. 

I’enkud tll po pietą
Trečlad. Ir šeštad pagal sutarti

Ofiso tel. CLtffslde 4-2890 
Rezidencijos: liAfayetle 3-117i

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(Kampan 47th Ir Hermltage)

Vai.: nuo 2 liti 4 ir 6 Iki 9 v. vak 
Oečtad nuo 8 Iki 6 vai., lšskyr. sek

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

(Arti Archer Avė.)
Valandos: nuo 10 Iki 12; 1—0- T-D.

uždarytaŠe6tad

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North YVacker Drive 
'Clvle Opera House, kamb. 8581

Vai. kaad. 12—4 
Tel. O Filtrai 0-2294

6002 West 101£ Str., Cicero 
Vai kasdien 5-8. šeštad 1-2 vai 

Tel. TOwnhall 3-0959
Kitu laiku ir trečlad. susitarus 

Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS

(Bendra praktika Ir moterų igos)
Ofisas ir re®.: 5100 8. Westem Avė 
Tel. PRospect 8-1223 arba YVE 0-557’ 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v.. Antr 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad 
2-4 vai. popiet Ir sulig susitarimu

TeL ofiso HE 4-2123, rez. GIb. 8-019.'

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street
(71«8 Ir Campbell Avė.)

Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 6—9 v. v 
Antrad. Ir penk. i—5: šeštad 2—4 
Treč. uždaryta.

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

Specialybė: AKUŠERIJA Ir MOTERŲ
LIGOS

2524 YVest 69th Street 
(09-os Ir Mapl<*wood Avė kampas)
Valandos: nuo 1—4 ir 6—8 vak 

Šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

"et ofiso PRospect 0-94OO
Rezld. PRospect 0-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčlfitė)

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
6248 South Kedzie Avenue

^al. kasdien 1-8 p. p. b nuo 6-8 vai 
✓ak. šeštad. 1-4 p p. Trečiadieniai

kitu laiku tik susitarus

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR<
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namy Jsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

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

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

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8, III.

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

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

Xufcštą

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA l» 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

BE NDROVt

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

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

Šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso UAfayette 3-0048 
Rez.: WAIbrook 5-3048

10—12 Trečlad.
UAfayette 3-4949.

Namą — CEdarsrest 3-7789

4038 Archer A venų# Tsi. LA3-67T9 
AUGUST SALDOKAS Pmzldzntnz

yV

J G TELEV1S1ON CO. • 2512 IV. 47th Str. • FTUntier 6-1998 
RADIJAI. PATEFONAI, TELEVIZIJOS, HI FI

DOVANOMS
Raitijai nuo $12.00, Patefonai nuo $15.00, 

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

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

namų reikmenys, vandentiekio įrengimai 
ir elektriniai reikmenys.

1901 West 47th St. Tel. LA 3-4139

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE !
Remiantis ChicagrH Savings Bendrovės praeitimi, nno pat jos jsikflrimo 
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 $10,000.00, augštą dividendą, bet ir daugelį kitų pa
tarnavimų veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

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

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

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

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

Atdara: pirmadienį nno 12 Iki 8, antradienį ir penktadienį nno 9 iki 4, ketvirtadienį nno 9 iki 8. 
Trečiadienį uždarytą visą dieną, o šeštadienį nuo 9 iki 2 valandos po pietų.

TeL ofiso HE. 4-5849, rez HE. 4-2324
0R. PETER T BRAZIS

GYDYTOJAS fR CHIRURGAS 
2484 Weat 71st Street

’7al Pirm ketvlr.. pemet 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutartj, 
<ekm uždaryta.

OR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Western Avenue 
Ohleago 29, IU 

telefonas REpnbUc 7-4990 
Rezidencija: GRovehill 0-8101

Pasimatymai pagal sutartĮ

DR. T. OUHDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Oflao vai : nuo 1-4 Ir nuo 0-8:10 v. 
vak šeštadlenlala nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadlenlala pagal sutarti
Oflao tel. Vlrgtnin 7-0030. 

ReaMend Jos tel. BKrerly 0-8944

Oflao HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Rez. RE 7-0807

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
8p«c. akušerija ir moterų ligi) 

2454 Weat 71st Street 
(71-09 ir Campbell Avė. kampas)
Vai.: kasdien 1—S ir 8—8 vai. vak. 
šešadlenlals 1—4 p p. Trečiadieniais 
utždaryta.

DR. VLADAS PRDNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8259 South Halsted Street
Kasdien t—7 vai. vak. šeštad. nuo 

1—6 vai. vak.
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarime 
Ofiso tel Vlctory 2-1484. Resld. 2417 
W. 02nd St.. tel. ReonbUc 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-9696

DR. AL RAUKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenue 
(Kampas Kedzle ir Archer)

V AL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v. 
Trečlad. Ir nekmad. tik

DR. J. RIMDZUS
1428 Broadway, Gary, Indiana

Vai.: pirm. 3-8 v. vak., šešt. 10-12 
I vai. prieš piet. Kitu laiku pairai su- 
I .sitarimiį.. Tel.: Office Gary TTTmcr
3-9902. Res. Ch-go BIshop 7-5833. 

CHIROPRACTOR

DR. ZIGMAS RUDAITIS^
SPF.O. (’HIRI RGINRS IR 

ORTOI’KIHNFS LIGOS 
2745 West 69th Street 

Priešais šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpnhlic 7-9990 

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

Tel. ofiso PR 0-1888, rez. RE 7-»l#»
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
IJETUVI8 GYDYTOJAS)
2500 Wmt «8rd Street

V AL kasdien nuo 2—4 p. p. Ir T:9» 
Iki 9 vai Trečiad. ir TteSt. uždaryta

DR. ANT. RUDOKAS, Opi 

Tikrina akis Ir pritaiko aUntaa, 
keičia stiklus ir rėmas 

4455 8. Oalifornia Avi. .TA 7-7881
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad. ui 
,«rvtš \ 10 rvfn W ▼» n n

SKAITYKITE “DRAUGI”

Telefonas GRovehill 5-1685
0R. ALDONA JUŠKA

AKRT LIGŲ RPECIALISTf 
- PRITAIKO AKINIUS -

Valandon 9--Ik. Ir 7 h y ▼ pagm 
niRltarlvna IŠRkvriiR tr^lRdlAnliu*

2422 W. Marųucrie Road
Ofiso It tilto tel. OLymptc 9-IMl

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th fionrt. Cicero 
Kasdien 10—12 Ir 4—7 vai. Trečiad

lt AOiad. tik 19—12 vaL

«’el. oflao Vlctory 2-i58<
Rez. Vlctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 81 st Street
Kamp. Halsted Ir 81-mos g*atvlB 

PrlCmtmo valandos kasdien: 1-4 p.p 
ir nuo 6-8 v.v SeStad, 1-4 vai. popiet 

Tel. ofiso PR. 5-6446, re*. HE.4-81&A

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 v-

Trečlad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
rd. ofiso OA. 0-0257, rez. PR. 0-0061 

Rezld. 0000 S. Arteslan Avė.
VAL. 11 v. r. iki 8 d. p.i. 6—7 v v
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JIE NETIKI... KOČIOS IR AUKOS DVASIA
* •• t tz ,-j * x ’ Lietuviai kasmet iškilmingaišvenčiant Kalėdų šventes, pravartu pakalbėti šiandien pa- Svenčia Kūčias jr Ral-d Kria 

ciu svarbiausiu klausimu. Tiesą pasakius, tas klausimas visais taua Gimimo _ švent An„ ty
lokais buvo svarbus ir aktualus. Turime galvoje pasaulio taiką. Uąją nakų Aliejaus kūtelėje, 

Paryžiaus konferencija būtų buvusi pačiu didžiausiu įvykiu svetimoje pastogėje buvo atšvęs 
pasaulio istorijoje, jei joje, greta penkiolikos laisvų ir demokra-tos pirmosios Kūčios ir Kalėdos, 
tinių valstybių galvų, būtų sėdėję kita tiek, ar net daugiau, vals- Jos buvo kuklios, kaip pakelei- 
tybių atstovų. Bet jų ten nebuvo. Nebuvo Sovietų Sąjungos irvio dalia, ir paslaptingos, kaip 
jos pavei gtųjų tautų. Nebuvo dėl to, kad maža saujelė asmenų artėjąs išganymas. Nuo tos va- 
valdo didžiąją Rusiją, dėl to, kad fizine jėga ir smurtu yra pa- landos praėjo daug tyliųjų ir 
grobta daugybė tautų, dėl to, kad šimtai milionų žmonių yra val
domi despotizmu ir žiauriausiomis policinėmis priemonėmis.

Visai teisingai yra pasakęs “U. S. News & Worid Report” 
redaktorius, David Lawrence, kad, jei Maskvoje sėdėtų pačių 
žmonių išrinkta vyriausybė, jei ji būtų laisva ir demokratinė, ji 
būtų dalyvavusi Paryžiaus konferencijoje, kuri būtų galėjusi 
būti pašvęsta padangos idealo įgyvendinimui ir žmonių gerovei 
taikingame pasaulyje.

šiandien visas pasaulis gyvena nuolatinėje karo grėsmėje to
dėl, kad Kremliaus valdovai neturi moralės, neturi gėrio ir blo
gio supratimo, šitokia padėtis ir šiame XX amžiuje tebeegzis
tuoja, nes komunistinių režimų vadai netiki į Dievą. Taip yra 
dėl to, kad komunizmas ugdo antagonizmą prieš visas bažny
čias, prieš visas religijas. Mat tie, kurie netiki į Dievą, patys 
su ir tik savo naudai susikuria teises. Jų siekiamas tikslas pa
teisina visas priemones. Mes, kurie tikime į Dievą, pripažįstame 
moralės mokslų teisingumą, kilusį iš Šventojo Rašto, skelbusiojo 
ir skelbiančio paties Dievo tiesas. Todėl žmogus jaučia parei
gą žmogui, kaip brolis broliui. Tuo atveju, rašo D. Lawrence,, skelbia atėjusią šviesą — krikš- 
nėra noro žudyti ar naikinti visa tai, ką žmogus sukūrė, nėra j čioniškąjį džiaugsmą, 
noro ardyti milionų namų vieningumą. Tikintieji laikosi nusi- į 
statymo: gyventi ir taip pat leisti kitiems gyventi.

Augščiau minėto žurnalo redaktorius primena ir tai, kad 
Maskva, tiesa, pakartotinai siūlo koegzistencijos idėją, tačiau tais 
pasiūlymais netikima, nes jie yra pagrįsti ateistine doktrina, 
kuri visada yra pasiruošusi bet ką pažadėti ir tuoj sulaužyti 
nors ir pačius iškilmingiausius pažadus. *

Po Paryžiaus konferencijos girdima gana daug balsų, reiš
kiančių pageidavimą, kad būtų sušaukta kita konferencija, ku
rioje dalyvautų ir Sovietų Sąjungos viršūnės. Panašiai, kaip Ge- 
nevoje 1955 metais. Tokios konferencijos nori ir pati Maskva.
Į pasiūlymus sušaukti užsienio reikalų ministerių konferenciją 
Maskva atsako neigiamai. Chruščevas kalbėsiąs tik su prez. Ei- 
senhoweriu. v '

Bet ar Jungtinės Amerikos Valstybės nežino, ko jos pačios 
nori, ir ko pagaliau siekia Rusija. Ar nežinoma, kad bolševikai 
tokios konferencijos nori dėl to, kad jiems būtų sudaromos nau
jos progos komunistinei propagandai.

Jei Vakarai turėtų reikalą su sąžiningais ir geros valios žmo
nėmis, argi būtų reikalinga jieškoti Vakarų Europoje bazių bai
siesiems karo pabūklams. Neužmirškime, kad mes turime rei
kalą su tais, kurie netiki į Dievą, kurie kovoja prieš religiją.
“Ateizmas yra nemoralybė, kuri visai nepaiso žmogaus gyvybės.
Vietoj to ji garbina materializmą ir bedieviškąją ideologiją”, ra
šo D. Lawrence, pastebėdamas ir tai, kad pasaulis bus nesaugus, 
kol bedieviškasis komunizmas laikys pavergęs visą Rytų Eu
ropą. Todėl kito kelio ir gali būti, kaip stiprinti saugumą. Kal
bėdamas apie tautas už geležinės uždangos, jis sako, kad ten mi- 
lionai žmonių tebetiki į Dievą ir taip pat tiki į žmoniškumą ir to
dėl nėra nustoję išsilaisvinimo vilčių. “Jų tikėjimas ir mūsų ti
kėjimas yra vienintelė priemonė išgelbėti pasaulį nuo kito karo”, 
baigia savo straipsnį D. Lawrence.

Taigi, kai visas pasaulis tikės ir garbins Dievą, kai visuose 
žmonėse viešpataus gera valia, tada sulauksime pastovios ir 
teisingos taikos, lygybės ir visuotinės gerovės.

audringų nakčių bei amžių, bet 
neišnyko iš lietuvio širdies Pra- 
kartėlės prasmė Kūčių mistika 
ir Kalėdų šventės didingumas. Šį 
vakarą lietuviai buriasi prie ben
dro stalo, kuris šį kartą yra ne
paprastas — lyg šeimos ir tau
tos altorius. Prie jo turi susi
rinkti visi šeimos nariai. Susi

TĘSIA “NUSTALININIMO” 
AKCIJĄ

Literatūros, meno ir kritikos 
žurnalas “Pergalė”, kuris yra 
okupuotos Lietuvos tarybinių 
rašytojų sąjungos organas, savo 
1957 m. 10 nr. patalpino N. Chru 
ščevo kalbą, pasižyminčią gana 
griežta “nustalininimo” akcija.

jį CK nutarimą dėl asmenybės 
kulto padarinių likvidavimo. So
cializmo priešai mėgino asme
nybės kulto kritiką panaudoti 
savo nešvariems tikslams, orga
nizavo kampaniją prieš mūsų ša
lį ir visą socialistinę stovyklą.

Mūsų partija, visi mes griež
tai smerkiame Staliną už tas
grubias klaidas ir iškraipymus, 

N. Chruščevas, kuris pirmą kurie padarė rimtą žalą partijai, 
kartą viešai pasisakė prieš savo liaudžiai. Mes netekome daug 
pirmtakūną XX komunistų par- dorų ir ištikimų žmonių, mūsų 
tijos suvažiavime, šį kartą visas partijos ir tarybų valstybės dar- 
Sovietų Sąjungos atsilikimo prie buotojų, apšmeižtų ir nekaltai
žastis priskiria J. Stalinui. -nukentėjusių. Daugelį jų mes

Į klausimą, kodėl Sov. Sąjun-i jau reabilitavome. Partija, pa-
gos žemės ūkis ilgą laiką rimtai 
atsilikdavo Chruščevas štai kaip 
gudriai atsakė: “Taip buvo to
dėl, kad niekas centre nenorėjo 
kaip reikiant išnagrinėti padė
ties vietoje. Stalinas, kaip žino
ma, niekur neišvykdavo, su že
mės ūkio darbuotojais nesutar
davo, vietinių darbuotojų balso 
neklausydavo, o žmonės, ku
riems jis pavesdavo centre ste
bėti žemės ūkį, -nuslėpdavo nuo 
jo stambius trūkumus ir dum
davo jam akis”.

Toliau Chruščevas išvanoja 
Staliną ir stalinininkus už asme
nybės kultą, sakydamas:

“Mūsų partija pasmerkė 
svetimą marksizmo — leniniz
mo dvasiai J. V. Stalino asmeny
bės kultą, ir tai sukėlė platų at
garsį tiek šalies viduje, tiek ir už 
jos ribų. Tarybinė liaudis, komu 
nistų ir darbininkų partijos bei 
visi draugai užsienyje karštai 
pritarė ir parėmė TSKP XX su
važiavimo nutarimus ir žinomą-

smerkusi tuos neteisingus va
dovavimo metodus, kurie susi
darė asmenybės kulto laikotar
piu, nuosekliai dilba, atkurdama 
lenininės partijos normas ir va-

vargšui broliui, esančiam Sibire, 
į Vakarų Europoje ar Lietuvoje. 

Nuo Sibiro iki Baltijos Šia proga reiškiame nuoširdžią
Tikintieji lietuviai niekuomet Į padėką aukotojams sveikiname 

tos prasmės nepamiršo, o ypač | su šv. Kalėdomis ir Naujais Me- 
dabar, išblaškyti, kada šviesės-1 tais, linkėdami daug krikščioniš- 
nio rytojaus dienos vis dar mig- Į ko džiaugsmo.
lose skęsta. Todėl šiandieninis 
mūsų šeimų ir tautos Kūčių sta- Kun. Stasys Kantaras, 

Balfo Chicagos apskr. pirm.

Namų įrengimų paroda

las, užtiestas kankinių krauju 
persunktomis drobėmis, randa
mas visur ten, kur tik lietuvis 
Betliejaus ir tautos dvasia gyve
na. Jis tęsiasi nuo Sibiro iki Bal Merchandise Mart, didžiau-
tijos 'nuo Atlanto iki Pacifikosjuoge Chicagos rūmuose, sau- 
krantų. Tai vienintelis mūsųgio 17 d atidaroma namų įren- 
tautos istorijoje toks Kūčių sta- imų d kuri tęsis ikį sau. 
las, kur didvyriai, kankiniai ir 
mes drauge švenčiame ir budi
me.

Balfo Chicagos apskrities vai

šio 26 dienos. Panašios paro
dos čia anksčiau buvo atviros 
tik verslininkams, o dabar —

STEIN TEXTILE CO.
Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų proga 

sveikina savo gausius klientus, draugus, ir 
pažįstamus.

Kiekvienas atsilankęs Kalėdų Švenčių 
laikotarpiu, gaus ypatingų dovanų.

Atsilan
kantieji netgi laimės premijas, 
kurių augščiausia — sklypas 
su nauju namu.

rinkusieji sėda prie Kūčių sta- dyba puikiai žino jūsų širdžių ir Plačiajai publikai
lo, atsinešdami brangių dovanų: 
atlaidumo, pagarbos, nuoširdu
mo, geilestirt’umo ir geriausių 
linkėjimų. Tuos kilnius jausmus 
jie sieja su religine nuotaika: 
Kūčių šienas primena Kristaus 
gimimą Betliejaus kūtelėje, eg
lutė savo žėrinčiomis šviesomis

vejų jis skatindavo jį tokiems 
veiksmams, kurie griežtai smerk 
tini”.

Taigi, kaip matome iš šios pas 
kutinės Chruščevo kalbos, jo no
ras yra aiškus: kitų klaidų iš
kėlimas ir jų pasmerkimas turi 
jam garantuoti didesnį popula- 
rumą ir jo neklystamumo įro
dymą.

DABARTINE PADĖTIS 
LIETUVOJE

dosnumą. Daugelis siunčiate do
vanų giminėms Lietuvoje ir Si
biro tremtyje. Tačiau norima 
priminti, kad dar yra šimtai 
tūkstančių nelaimingų ir pamirš
tų lietuvių, kurie neturi šiame 
krašte giminių ir artimųjų, o y- 
ra reikalingi vaistu ir paga bos 

Balfo šalpos darbas yra rim
tas ir gana didelis. Tai galima 
pastebėti ir iš metinės apyskai
tos duomenų: išdalinta 102,900 
svarų drabužių ir avalynės o 
Care paketais ir gautu maistu 
iš JAV valdžios yra išdalinęs, 
1,326,000 svarų. Dar bendrai šal 
pai pinigais išleista 70,303 dole
riai, iš jų vien Sibire esantiems 
lietuviams daugiausia tik vais
tams 20,924 dol.

Kaip kiekvieneriais metais, 
taip ir šiemet, Balfo Chicagos 
apskrities valdyba yra išsiuntu
si vieną kitą tūkstantį laiškų, 
prašydama geraširdžius lietu
vius aukų. Tuo norima sutelkti

IŠ ARTI IR TOLI BAuDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis ra pilna ap- 
dranda. Pigus Ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
8047 W. #7th PI. Chicago.

UI. WAlbrook 5-8063

STEIN TEXTILE CO,
1306 S. Union Avė., Chicago 7, III.
1 bl. į rytus nuo Halsted St., P/2 bl. į pietus — Roosevelt Rd. 

Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak.
Telef. MOnroe 6-8152

FREE PARKING, KETOJ GATVES PUSĖJ

“ABN Correspondence”, Prieš1 didesnį fondą Sibiro lietuviams 
bolševikinio Tautų Bloko Vokie- šelpti, nes šiuo metu nuolat kru
ti joje leidžiamas mėnesinis laik- vinomis ašaromis rašyti laiškai 
rastis 1957 m. lapkričio — gruo plaukia į Balfo įstaigas ar tai su
džio mėn. numeryje patalpino J 
A. Gyčio straipsnį “The Present 
Situation in Lithuania”. Šiame 
straipsnyje yra trumpai papa
sakojimas sovietų įsigalėjimas 
Lietuvoje ir jų niekšiški darbai 
netolimoje praeityje bei šiomis 
dienomis.

Čia yra iškeliama ryškiai pa
stebima Lietuvos rusifikacija, 
pažymint, jog rusų kalba yra o- 
ficialioji kalba. Tai yra ryšku 
net ir vaikų darželiuose, kuriuo
se yra vartojama vien tik rusų 
kalba.

Straipsnyje skaitytojai yra su 
pažindinami ir su ilgą laiką Lie
tuvoje pasireiškusiu partizaniniu 
veikimu bei lietuvių trėmimu ir 
žudymu. Pažymėta, kad į Rusi
jos gilumą ištremtų lietuvių skai 
čius siekia 200,000.

Čia pateikti duomenys apie 
Lietuvos padėtį komunistinėje 
vergijoje yra ryškūs ir pilnai nu 
šviečią esančią padėtį. Iš šio 
straipsnio kitataučiai skaityto
jai gali susidaryti neblogą vaiz
dą apie Lietuvos tragediją.

Edv. Š.

naujais prašymais, ar nuoširdžia 
padėka.

Savaime aišku, kad mūsų iš
siųstieji laiškai mažą dalį auko
tojų pasieks, nes dėl neturėjimo 
adresų bus apleisti. Maloniai 
prašau visų aukų prašančiųjų 
vardu, tų, kurie esate gavę laiš
kus. nenumeskite lengva širdimi 
į krepšį, bet įsimąstykite į jo tu
rinį, o tie, kurie nesate dar laiš
ko gavę, vistiek pasiųskite nors 
mažą auką šiuo adresu: United 
Lithuanian Fund of America, 
Ine., — BALF, c/o Standard 
Federal and Loan Association 
of Chicago, 4192 Archer Avė., 
Chicago 32, III., ar savo auką 
įteikite savo apylinkės Balfo vai 
dybos narįams.

Juk Kūčių vakarą mes sėsime 
prie turtingo stalo, apkrauto 
skaniais valgiais ir kilniais gė- j 
rimais, laužysime paplotėlį, lin
kėdami vieni kitiems daug lai
mės. Prisiminsime savo arti
muosius, kurių 'nebus greta mū-; 
sų. Todėl nuo savo turtingo sta
lo skirkime nors mažą trupinėlį

%
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NUO 1883 M.

Lietuviškosios "Palangos" 

tarnyboje
JCRININKO ATSIMINIMAI 

Inž. kap. Teodoras Rdngardas

(Tęsinys)

1929 m. sausio mėn. 22 d. laivai atplaukė į Klai
pėdą. Atidarant bendrovę, Klaipėdoje buvo suruoš
tas didelis rautas, kuriame dalyvavo 200 žmonių, jų 

dovavimo principus, visokeriopai' ^arPe ministeris, gubernatorius ir kiti augštesnieji 
plėsdama tarybinę socialistinępareigūnai. Išvažiuodamas į Klaipėdą, pasiėmiau 
demokratiją”. (?) 'drauge 35 jaunus lietuvius vyrus garlaivių įguloms

Savo kalboje Chruščevas už- sukomplektuoti. Vokiečių vėliavos buvo pakeistos 
lietuviškomis. Visi vokiečių jūrininkai ir pečkuriai 
taip pat buvo pakeisti mano atsivežtais lietuviais. 
Sausio 25 d. 20 vai. aš pradėjau savo plaukiojimo 
tarnybą “Palangos” laivu. “Klaipėdos” laivo vado
vavimą perėmė senas jūrų karininkas iš Lietuvos 
Azguridis. (Azguridis — gruzinas, gyvenęs Lietuvoj 
po I karo). Pirmasis mūsų reizas buvo atliktas su 
celiuliozės kroviniu iš Klaipėdos į Anglų uostą West- 
Hartlepool. Ten iškrovę celiuliozę, pasikrovėme 
kokso, kurį turėjome pristatyti į Danų uostą Nue- 
koebing prie Baltijos pakraščių. Dar nepriplaukus 
Danijos, apie 200 mylių nuo jos pakraščių, mua už
tiko smarki audra, apie 3 paras išlaikiusi laivą vie
noje vietoje. Temperatūra smarkiai krito ir užėjo 
dideli šalčiai. I.aivas apsitraukė ledu. Ant laivo 

nybėmis ir įpročiais paskutiniais i denio buvo aūgštai pakrauta kokso. Kiekviena atei- 
jo gyvenimo metais. Daugeliu at 1 nanti banga vis daugiau ir daugiau aptraukdavo

kliūva ir už Berijog bei Mal^n- 
kovo, kuriems irgi tenka nema
ža pipirų:

"... Padėtį sukomplikavo ir 
tai, kad Stalino asmens trūku
mus panaudojo mūsų reikalo ža
lai aršus partijos ir liaudies prie
šas Berija. Didelė kaltė čia ten
ka ir drg. Malenkovui, kuris pa
teko į visišką Berijos įtaką, bu
vo jo šešėlis, buvo įrankis Beri
jos rankose. Turėdamas augštą 
padėtį partijoje ir valstybėje, 
drg. Malenkovas ne tik nesulai
kydavo J. V. Stalino, bet labai 
mikliai naudodavosi Stalino sllp-

koksą ledu. Laivas smigo gilyn. Lloydo ženklas jau lengvos. Ir atvirkščiai. Kadą Europoje lengva žie- 
seniai buvo pasinėręs į vandenį. Naktį laivo būklė ma, Amerikoje, Azijoje ar Grenlandijoje — visai 
buvo tiek sunki, jog grėsė pavojus nuskęsti. Mes šaltos. Jei minėtosios dėmės, t. y. masė suspaustų 
pradėjome kapoti ledą ir nuo laivo denio mesti koksą saulės dujų, taip pat labai karštų, turėtų įtakos 
į jūrą.
iškilo.

Dirbome visą naktį ir rytą laivas šiek tiek į žiemos šalčius, tai visame žemės rutulyje turėtų 
j būti vienodai šaltos žiemos. Bet tai mes nepaste- 
, bime. Visa tai priklauso nuo milžiniškos poliarinioOras truputį pagerėjo ir mes pradėjome plaukti t 

į Skageraką. Prie Skageno susidūrėme su didžiu
liais ledais, pro kuriuos prasiskverbti buvo neįmano
ma. Be to, vėjas vėl pakilo, sukeldamas audrą ir 
vakare išplaukėm į jūrą, pasiryžę pasiekti Dffnijos 
uostą Esbjerg. Išplaukę iš Vest-Hartlepool, tik po 
astuonių parų pasiekėme Esbjerg. Normaliai šis at
stumas nuplaukiamas per dvi paras. Esbjerge su
žinojome, kad prasidėjo labai šalta žiema, visa Mek
lenburgo įlanka, Beitai ir Kylio kanalas užšalę ir 
kad į ledus įstrigę daugybė laivų, kurių įguloms 
maistą tiekia lėktuvais.

Esbjerge susirinko daugybė laivų ir mums teko 
laukti net savaitę, kol priėjo eilė iškrauti savo laivą. 
Šaltis didėjo. Mokytieji meteorologai sako, kad 
kiekvienais vienuoliktais metais pasikartoja labai 
šaltos žiemos ir tai turi ryšio su saulėje pasireiškian
čiomis dėmėmis. Aš manau, kad jie klysta. Mūsų 
saulė dar tebėra dujų pavidalo padėtyje ir iš tikrųjų 
sukasi apie savo ašį. Tai nurodo kaikurie faktoriai. 
Tamsios dėmės yra ne kas kita, kaip suspaustos 
dujos, kurios taip pat spinduliuoja šilumą į erdves. 
Mūsų žemė gauna vieną dvi bilioninę dalį tos šilumi
nės energijos, kurią išspinduliuoja saulė. Saulės dė
mės negali turėti įtakos į tą šilumos kiekį, kurį 
gauna žemė ir todėl pasikartojančios šaltosios žiemos 
neturi ryšio su minėtomis dėmėmis. Kada Europoje 
šalta žiema, Amerikoje, Azijoje ir Grenlandijoje —

oro masės, pietinių vėjų įtakoje susidariusios ašiga
lyje, žiūrint, kokia likme ji pasisuka. Toji oro masė 
iš lėto ir labai ilgai leidžiasi, dažniausiai į Grenlan
diją, kuri dabartinėje epochoje išgyvena ledų perio
dą. Galima iš anksto numatyti, kokia linkme pasi
suks toji šaltoji oro masė ir tuo būdu sužinoti, kur 
bus šalta žiema. Tik reikia gerai apskaičiuoti visus 
faktorius: jūros tėkmę, atmosferos spaudimą ir ju
dėjimą įvairiose vietose, žemės grįžimą ir kt.

Vienintelis energijos šaltinis žemėje yra saulė. 
Visi judantieji žemės objektai, sakysime, vandeniniai, 
vėjiniai, gariniai ir gyvieji, priklauso nuo saulės ener
gijos. Sunkumas — svarsčių svoris — judina sie
ninio laikrodžio mechanizmą. Svarstis laikas nuo 
laiko perduoda savo energiją šios mašinos vykdo
miems objektams — rodyklėms. Laikrodį nustatė, 
t. y. svarsčius pakėlė žmogus, netiesioginiai veikia
mas saulės energijos, kadangi jis savo energiją gau
na iš augalų, turinčių savyje saulės spindulių “kon
servų”. Spyruoklės tamprumas suka kišeninio lai
krodžio .mechanizmą, bet jį užsuko žmogus. Taigi ir 
čia saulės energija yra svarbiausias šaltinis. Viskas 
žemėje auga, dirba, juda ir gyvena vienodai, ar tai 
būtų saulė su dėmėmis ar be jų. Po šaltųjų žiemų 
būna karštos vasaros. Taigi, į žiemos šalčius šios 
saulės dėmės nedaro jokios įtakos. .

(Bus daugiau)
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Maloniai kviečiame Jus atsilankyti į Lietuvių Studentų Sąjungos Čikagos skyriaus ruošiamą

Nauju Metu Baliu
kuris įvyks THE DEL PRADO, Hyde Park Blvd. at 53rd Street, Chicago, Illinois

ŠOKIAMS GROS M. LIMIONIO ORKESTRAS. VEIKS TURTINGAS BUFETAS IR DĖL ĮVAIRUMO “SKRAJOJANTIS PAŠTAS”.

BEST WLSHES FOR A HOLY CHRISTMAS 
AND A BLESSED NEW YEAR

WALLACE FURNITURE & 
UPHOLSTERY

WE SPECIALIZE IN 
Custom Re-Uph<.lstering and Repairing

OLympic 2-0947 1922 S. Cicero Avė.
CICERO, ILLINOIS

S?

BEST WISHES FOR A HOLY CHRISTMAS 
AND A BLESSED NEW YEAR

I M PE R IA L
FLOORING and WATERPROOFING 

COMPANY
Phone Flllmore 3-5941 230 West North

NORTHLAKE, ILLINOIS

BEST WISHES FOR A HOLY CHRISTMAS 

AND A BLESSED NEW YEAR

SERON MANUFACTURING CO. 
Phone JOliet 2-7632 

Barber Building 

68 North Chicago, Joliet, Illinois

STALIUKUS PRAŠOME REZER 
VUOTI Iš ANKSTO PAS:

KAS> BETKAISKAIT^, TO 3-5555; 
JCK£ STARKUTĘ, RE 7-2780; 

VILIJĄ VILIPAITę, HE 4-7808

Laukiame Jūsų atsilankant

RENGIMO KOMISIJĄ

%

SS

PESIMISTINIŲ NUOTAIKŲ ŽENKLE
STASYS DAUNYS, Chicago, III.

Paryžiaus konferencijos išva- kiiai ir Čekoslovakijai. Panašiai 
karėse amerikinė spauda rašė, 'prašneko ir buvęs Kanados už- 
jog Europos politikų tarpe nie- sienio reikalu min. Pearson. 
kada nebuvo taip prislėgta nuo- Prieš Paryžiaus konferenciją jis 
taika kaip Paryžiaus konferen- siūlė ne ginkluotis, bet tartis su 
cijos belaukiant. Europos poli- sovietais. Apie visas ligšiolines 
tikus baugino mintis, jog Pary—nesėkmingas derybas su sovie- 
žiaus konferencijoje reikės su-
sitarti arba 'nesusitarti. Euro
pos politikų akimis, abu atvejai 
yra blogi. Europoje mažiausiai 
tikima, jog Europos kraštai pa
remtų JAV pastangas aprūpin- 

I ti Atlanto pakto narius atomi
niais ginklais ir raketomis. Jei 
nepavyks susitarti. JAV liks ne- 
nuolaidžios, pašaltės JAV ir Eu
ropos santykiai, sovietai pama
tys vakariečių silpnumą, ir jų 
spaudimas padidės. O jei JAV 
bus nuolaidesnės, jei bus priim
ti Europos kraštų siūlomi dery
bų su sovietais planai? Tai reikš
tų vakariečių kapituliaciją prieš 
sovietus. Nevienas Europos po
litikas galvojo važiuodamas j Pa 
ryžiaus konferenciją, jog gal bū
tų buvę geriau, kad jos visai bū
tų nebuvę.

tais Pearson nieko neužsiminė.

Pačiose Paryžiaus konferenci
jos išvakarėse Kennan prašne
ko, jog nereikia stiprinti Atlanto 
pakto tiek, jog sovietai jo bijo
tų. Jei Atlanto pakto nariai bus 
apginkluoti atominiais ir raketi
niais ginklais, tada bet kokios 
derybos su sovietais būsiančios 
negalimos.

Tokių pesimistiniu nuotaikų

Kaip sužinoti, ar geras Iš Sibiro į Marijos AugŠt. 
filmas mokyklą

Katalikai studentai Chicago- Rūta Gaučiūtė, su savo moti- 
je suorganizavo specialų patar- na įr broliuku iš Sibiro atvy- 
navimą, norintiems pasirinkti kusi pas tėvą į Chicagą, pri- 
geriausius filmus: yra sudary- imta mokytis Marijos Augšt. 
ta Padorumo Legiono tarnyba, i mokyklon. Būdama tremtyje 
veikianti dieną ir naktį per vi- per 7 metus ji lankė mokyklą 
są parą. Reikia tik pašaukti Sibire. Jau tenai ėjo chemiją,
telefonu LAkview 5-3489 ir ga- 
galim patirti įvertinimą bet ko
kio filmo, kuris yra išleistas 
po 1935 metų. Tuo ypač gali 
pasinaudoti tėvai, norėdami pa
tirti, ar tinkamas vaikams žiū- kiamai pramoks anglų kalbą 

1 rėti filmas, į kurį jie rengiasi 
eiti.

algebrą ir geometriją. Ji ge
rai .moka lietuviškai ir rusiškai. 
Marijos Augšt. mokyklos auk
lėtinė Vida Žeruolytė jai padės 
susivokti mokykloje, kol ji rei-

J

BEST WISHES FOR A HOLY CHRISTMAS 
AND A BLESSED NEYV YEAR

JOHN J. STEINBACH
INSURANCE

FRanklin 2-7300 135 So. La Šalie St.
CHICAGO. ILLINOIS

BEST WISHES FOR A HOLY CHRISTMAS 
AND A BLESSED NEW YEAR

H OM EWOOD
SCAVENGER SERVICE, INC.

Phone SYcamore 8-1004 17940 Dixie Highway

H0MEW00D. ILL.
S?

BEST WISHES FOR A HOLY CHRISTMAS 
AND A BLESSED NEW YEAR

D. J. DEGENHART
CONSTRUCTION CO.

GENERAL CONTRACTOR
Phone EDison 3-5470 15216 Main Street

HARVEY, ILLINOIS

Mažiau autobusuose
Per lapkričio mėnesį miesto

Kun. Jonas Gerulis, kuris š. m. 
gruodžio 18 d. minėjo savo am
žiaus 70 metų sukaktį. Plačiau a- ,
pie sukaktuvininką skaitykite kun. autobusais šiemet net 12.83%

ženkle Vrrtdentk EiSenhowerio^“^ S'^SSvie SSSK važiuojančių k; ip
• " ------ - —1 pernai metais lapkričio menes}.

Iš viso sumažėjo važiuojančių 
6,669,272.

BEST WISHES FOR A HOLY CHRISTMAS 

AND A BLESSED NEW YEAR

A FRIEND

BEST 1VISHES FOR A HOLY CHRISTMAS 
AND. A BLESSED NEW YEAR

JOSEPH SBLENDORIO
LIGENSED GENERAL CONTRACTOR

2224 N. Austin Avė. BErkshire 7-2282

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. Drauge’

Europa bijo Dulles. Europos 
politikų požiūriu, Dulles yra tas 

vyras, kuris siekia kietesnės po
litikos sovietų atžvilgiu ir atsi
sako tartis su sovietais. Euro
pos politikų įsitikinimu, Dulles 
mano jog sovietai nėra pajėgūs 
kariauti. Sovietai didina spau
dimą ūkinių sunkumų verčiami 
Jei prieš juos bus pastatyta jė
ga, sovietai pasidarys nuolaidos 
ni. Betgi Europos politikai ma
no, jog Dulles žaidžia netikrą 
žaidimą. Kiekvienos ginklavimo
si lenktynės neveda į taiką. Eu
ropos kraštų aprūpinimas atomi
niais ir raketiniais ginklais so
vietų gali būti suprastas kaip vi
siškas JAV kontrolės Europoje 
įvedimas. Tada bet koks dides
nis sovietų ir JAV susikirtimas 
automatiškai įveltų Europą į nai 
kinantjjį karą. Europa yra pa
tenkinta, kad JAV yra stiprios 
namuose, bet bijo atominių JAV 
ginklų Europoje. Jei JAV susi
kirstų su sovietais ne Europos 
žemėj, JAV lakūnai pultų sovie
tus ir iš Europos bazių. Sovietai 
atsakytų tuo pačiu ir tiems kraš
tams, kuriuose yra JAV bazės.

Europos politikų dvasios yra 
ir Amerikoje. Neseniai “New 
York Times” skiltyse politinis 
apžvalginnikas Salzburger kriti
kavo JAV užsienio politiką. Ji 
esanti nereali. Ji nematanti, kas 
valdo Kinijoje. JAV nejaučian- 
čios, jog sovietai jau yra Arti
mųjų Rytų jėga. Pagaliau JAV 
17 metų negalinčios pamiršti Pa
baltijo valstybių. Šis politinis į- 
takingo “New York Times” tu- 
'badūras kėlė mintį, jog JAV tu
rinčios matyti realią padėtį ir ja 
vadovautis. Su sovietais dery
bos palengvėsiančios, kai jos iš
plauksiančios iš esančios padė
ties.

Dar daugiau kritikos ir nevil
ties įnešė G. Kennan, Trumano 
laikais sovietų stabdymo politi
kos autorius ir buvęs JAV am
basadorius Maskvoje kuris so
vietų buvo paprašytas apleisti 
kraštą.

Paryžiaus konferencijos išva
karėse G. Kennan savo kalbose 
ir spaudoje ragino Europos kraš 
tus nepriimti JAV atominių gink 
lų ir raketų. Kennan sovietų ir 
laisvojo pasaulio taikos atstaty
mui pasiekti siūlė išjungti Va
karų Vokietiją iš Atlanto pakto, 
padaryti ją nuetralia valstybe 
ir atitraukti JAV kariuomenę iš 
Europos. Kennan mintys dali
nai atsispindi ir Bulganino laiš
kuose. Bulganinas siūlo neduo
ti atominių ir raketinių ginklų 
Atlanto pakto nariams Europo
je, tada sovietai neduos tokių 
pat ginklų Rytų Vokietijai, lam-

ir Dulles pastangos Paryžiaus j 19 j.. 4 pusi 
konferencijoje yra labai sunkios.
Neviltyje paskendusi Europa bi
jo Amerikos siūlomų ginklų. Ne 
vilties nuotaikos skleidžiamos ir 
Amerikoje. Amerika nori būti 
gydytojo rolėje, stengiasi ne
viltimi sergančius Europos ligo
nis išgydyti, ‘bet sergantieji at
sisako imti gydomuosius vais
tus.

CHICAGOJE
Kariai Kalėdose linksmins 

vaikus

Dentistas kalėjiman
William Coughlin, 55 m. am-

Italų skulptūra
Chicagoje šiuo metu vyksta 

italų skulptorių paroda. Arts 
Club of Chicago patalpose, 109 
E. Ontario str., išstatyta skulp
tūros Marino Marini, Giacomo 
Manzu, Luciano Manguzzi, Ba- 
sadella Mirku, Pietro Consagra 
ir Pericle Eazzini.

Iš apsiblausymo apleidinėtl

Kalėdinis pašto ženklas

Chicagoje leidžiamas savait
raštis “The. New World” turi 
specialų skyrių, įdomų filatelis
tams, pavadintą “Bažnyčios is
torija pašto ženkluose”. Pasku
tiniame numeryje įdėta nuo
trauka naujai Australijoje iš
leisto kalėdinio pašto ženklo. 
Paveikslas jame nesudėtingas: 
viršuj, ties viduriu Betliejaus 
žvaigždė, prieš kurią klūpo ma
ža mergytė; kitoje pusėje — 
eglutė. Parašas “Christmas 
1957, Australija, 4 d.”. Ženklas 
panašus j Austrijoje prieš kele
tą metų išleistą.

Aplink Chicagą esančiose 
priešlėktuvinėse Nike bazėse 
kariai budi per visas 24 valan
das paroje, dėl to daugelis jų 
švenčių metu negalės vykti į na
mus. Vieton to tie kariai su
dėjo pinigų ir nupirkę visokių 
dovanėlių rengia net 15 pramo
gų įvairiuose Chicagos našlai- 
tynuose, siekdami palinksminti j 
be tėvų augančius vaikučius.

Norintiems būti kunigais ;
Sausio 4 d. bus egzaminai 

tiems, kurie nori būti kunigais. 
Tą dieną 10 vai. ryto jie turi 
nuvykti į Quigley paruošiamą
ją seminariją 103 E. Chestnut, 
Chicagoje. Gali egzaminus lai
kyti aštunto skyriaus mokiniai.

žiaus, kuris rugpj. 24 d. nušovė maldą, mišių išklausymą ir Sa- 
savo žmoną, kriminaliniame kramentų priiminėjimą — reiš- 
teisme Chicagoje nubaustas 14 kia būti blogu kataliku ir pilie- 
m. kalėjimo. čiu.

Atdara kiekvieną dieną ir vakarais. 

Sekmad. 10 iki 5 valandos.

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 69,h St. RE. 7-1141

E L F

BUDRIKE
3241 SOUTH HALSTED STREET

SKIP’S SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUF

ALL PHONES — WALBR00K 5-8202
DECEMBER-GRUODŽIO 20, 21, 23, 24 d. d.

MARTELL THREE STAR COGNAC Fifth $4-98

COURVOISIER Three Star Cognac Fifth $4.98

HARVEY’S GOLD CAP
Imported Port Wine Fifth $1.69

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

IMPORTED STEINHAGEN (Urąuell) Fifth $3.98

CINZANO VERMOUTH
Dry or Sweet Fifth' $-|39

KIJAFA WINE Fifth $|-69

1 VAT—69 or AMRASSADOR Scotch Fifth $4.29

l IMPORTED CREME OF BANANA
| OR PINEAPPLE LIUUEUR Fifth $4.98

j CURACAO LIQUEUR Fifth $3.59

KALĖDINIS IŠPARDAVIMAS
SAUSIO MĖNESIO KAINOMIS!!

Didžiausios nuolaidos ką yra buvę. Lengvos iš- 

simokėjimo sąlygos. Didžiausias pasirinkimas iš ži

nomą išdirbysčių — Baldai, Gazo krosnys, Televi
zijos aparatai, HI-FI, Patefonai, šaldytuvai, Skalbia
mos mašinos, Papuošalai, Deimantiniai žiedai, Sidab

riniai daiktai, žaislai, Antklodės, Kaldros, Lempos, 

Kėdės, Rašomieji staleliai, Sofos, Miegamojo komp

lektai, Dinette komplektai, Matrasai, Sleeperloun- 
ges, Lovos, Knygą spintos, čemodanai, žaislai.

NEMOKAMAI — Kiekvienam atsilankiusiam — 

kalendorius — NEMOKAMAI. Apsimoka pas mus at

silankyti net jei jūs gyvenate ir 100 myliu nuo mūsą.

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE

3241 South Halsted Street 

Tek: CAlumet 5-7237

Bud riko Lietuviška Valanda iš radijo stoties WIIFC, 1450 k., 
ketvirtadienio vak. nuo G iki 7 valandt.h.
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Malonus laikas 
laukia visu!

L.INKSMA VAKARIS!
Gruodžio tnėn. 28 d. 7 valandų vakaro, Lietuvių Auditorijoje, 3133 South Halsted Street

Laimėjimų pel- 7N Šokiams gros Lietuvių Auditorijos orkestras (buv. B. Pakšto), dabar

vadovaujamas muz. Jaučio, Veiks bufetas ir baras.

L. B. BRIDGEPORTO APYLINKES VALDYBA

-!-—4- 4- —į. — 4------------- 4.----------- ---------

Linksinavakario metu bus paskirstyti laimėjimai 
uas skiriamas Bridgeporto L.M.T. Ansambliui paremti.

Iš anksto prašome rezervuoti staliukus. Skambinti telef. Vlrginia 2-6172 
ir Vlrginia 2-7066.

šokiams gros 

puikus orkestras! j

Chicagos Lietuvių 
Tarybos

metinės konferencijos, įvykusios 
lapkričio 17 d., 1957 m.. Lietuvių 

auditorijoje aukotojų sąrašas 
Organizacijų sudėtus aukos:

Po $50 — Amerikos Lietuvių 
Gydytojų draugija.

Po. $25 — Šv. Antano parapija, 
Cicero, III.. East Chicago, III. 
Liet. Bendruomenės valdyba, Chi
cagos Lietuvių Suvalkiečių Drau

giškas klubas, (lydytojų Korp. 
Ėraternitas Lituanica, Lithuanian 
Chamber of Commerce, Mažosios 
Lietuvos Lietuvių draugija, Lietu
vių R. Kat. Federacija Ameriko-

' je, Chicagos Lietuvių draugija, Chi 
, cngcs Ateitininkų Sendrauugių 
skyrius, SLA 134 moterų kuopa.

Po $15 — Liet. Karininkų Ra
movės Sąjunga, Liet. Socialdemo
kratų sąjungos 4 kuopa Chicago- 
je, Am. Liet. R. Kat. Federacijos 
12 skyrius, Cicero, Illinois.

$13.12 — Kęstučio Pašalpos klu
bas.

Po $10 — Teisybės Mylėtojų 
draugija; Susivienijimas Lietuvių 
Namų savininkų Bridgeporte, Kra
kiškių Draugiškas klubas, Lietu
vių Miškininkų draugija, 9-to War- 
do Demokratų klubas Roselande, 
Chicagos Lietuvių šaulių klubas, 
SLA 260 kuopa, SLA 208 moterų 
kuopa, Lietuvių Tautinė sąjunga, 
Lietuvos Vyčių Sendraugių drau
gija, Garfield Park Vyrų ir Mo

terų Pašalpos klubas, Marąuette
Parko Liet. Namų Savininkų dr-ja, 
žemaičių Kultūros klubas. Valstie
čių Liaudininkų Sąjungos Chica-| 
gos kuopa, Naujienų Bendrovė,, 
Chicagos Našlių ir Našliukių klu
bas, Liet. Moterų draugija Apš- 
vieta, Liet. Agronomų sąjunga Chi 
cagoje, Amer. Lithuanian Citizens 
Club of Beverly Shores, Ind., Am. j 
Lithuanian Benefit Club, 'Lietuvos 
Ūkininkas draugija, SLA 217 kuo-{ 
pa. Liet. Tautinis Akademinis Sam į

būris, Brighton Park Moterų klu
bas, Eržvilko Draugiškas klubas, 
Am. Liet. Bendruomenės Melrose 
Park Apylinkėj.

$6 — Studentų Šalpos Fondas. 
Po $5 — Liet. Moterų Piliečių

Lyga, SLA 226 kuopa, Liet. Bendr. 
Marąuette Park apylinkė, Amer. 
Liet. R. Kat. Susivienijimo 33 kp.

Pavieniai asmenys aukcjo:
$10 — Prel Ign. Albavičius.
Po $5 — J. Balasauskas, Juoz.

Kušauskas, Euphrosine Mikužiūtė,

Vilk. Makiejus, M. ir Mrs. Mačiu- vieniams asmenims Lietuvos laiš
kas, Jos. Pronckus, Julius Pakai- vinimo reikalams aukojusiems me- 
ka, St. širmelis, V. M. Stulpinas, tinės konferencijos proga Chicagos 
Nora Gugienė, Ramojus Vaitys, Lietuvių Tarybos vardu tariame vi 
Juozas: Žukauskas, N.N., N.N. siems širdingiausi ačiū.

Po $3 — Z. L. Gedvilas, K. ir V., 
Mankus, Urila Slatkus.

Daugelis aukotoju aukojo po 2 
dol. ir mažiau. Taip pat suaukota 
28 dol. neatžymėtuose vokuose. Vi
so konferencijos proga surinkta 
$827.12.

Organizacijoms, šeimoms ir pa-

Iždo Globėjų komisija.

Stipriausias yra tas, kas yra 
vienui vienas. H. Ibsenas

Auklėjimas yra sielos duona.
—Mazzini

BRIGHTON
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION

CHARLES ZEKUS, 

Sekretorius

4071 Archer Avenue

į vakarus nuo

California Avė.

CHICAGO
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION

6245 So. Western Avė. 

GRovehill 6-7575
JOHN PAKEL
Prezidentas

V. P. PIERZYNSKI,

Prezidentas

Continental
SAVINGS & LOAN

ASSOCIATION

4559 South Paulina Street 

Chicago 9, Illinois 

Telefonas YArds 7-0145

Home Savings
I

AND LOAN 

ASSOCIATION

115 East Main Street

Collinsville, Illinois

E. (i. IIOLZVVEG
Executive-V. P. — Secr.-Trras.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
IR LAIMINGŲ 1958 NAUJŲ METŲ
LINKI TAŪPYTOJAMS, SKOLINTOJAMS IR 

VISIEMS LIETUVIAMS

LIETUVIŲ TAUPYMO-SKOLINIMO 
BENDROVIŲ LYGA IR JOS NARIAI

J. P. VARKALĮ

J.P.Varkala
Lietuvių

Taupymo-Skolinimo 

Bendrovių Lygos 

Sekretorius

2601 West 63 Street

Chicago 29, III.

WAIbrook 5-7711

LIBERTY FEDERAL
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION
CHAS. S. CHELENDEN, President 

204 No. Broad Street 

PHILADELPHIA 2, PENNSYLVANIA

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN

ASSOCIATION

1800 So. Halsted Street

T. RYPKEWICZ

Sekretorius
HAymarket 1-2028

DISTRICT
SAVINGS & LOAN

ASSOCIATION

3430 So. Halsted Street

Tel. CLiffside 4-0104

JOSEPH M. MOZERIS
Sekretoriua

MIDLAND
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION

4038 Archer Avenue 

LAfayette 3-6719

AUGUSTSALDUKAS 
Prezidentas

JOSEPH F. GRIBAUSKAS
Sekretorius

B. R PIETKEWICZ
Prezidentas

St. Anthony
SAVINGS Qc LOAN

ASSOCIATION

1447 So. 49th Court 

Cicero 50, Illinois 

T0wnhall 3-8131

CR ANE
t

SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION

2555 West 47th Street 

LAfayette 3-1083

J



SVEIKINKIME IR AUKOKIME

t
DIKNRASTIS DRAUGAS (’RK'ACn TLETNOTR Antradienis, 1957 gruodžio 24

VIKTORU K O 2 I U U H 
Lietuviški. gasoUno stotis Ir autoH KODATIENE, Einden, Mieli. ,

Artėjant šventėms, jau nebe nebūtina, kad ji būtų paskelbta. Atliekami motoro remontai, tyg 
Būtų gražu ir kilnu, kad, arte- nimo- dažymo darbai ’r keičiant-

jant Kalėdų šventėms, mes ko CAU-ME-MOTORS CO. 
daugiau paaukotume įvairiems 67M g WESTERN AVB. PR 8-963

(Nukelta į 7 psl.)

pirmi metai spaudoje užtinka 
mos žinutės, kad vietoj kalėdinių 
sveikinimų aukojama tam tikra 
suma vienai ar kitai reikalingai 
lėšų mūsų lietuviškai organizaci
jai. Kaikurie aukotojai savo | 
straipsneliais net bando įrodinė
ti, kad dabartiniu mūsų gyvena
mu momentu auka yra daug tin
kamesnis būdas savo linkėji
mams bei sveikinimams pareikš
ti, ir kviečia geros valios lietu
vius aukoti vietoje sveikinimų.

Tebūnie leista ir man, kaip 
skaitytojai, pareikšti savo kuk
lią nuomonę. Labai vertinu au
kas ir aukotojus. Mums visiems 
turėtų būti aišku kad mūsų lie
tuviškos organizacijos, kokios 
(bebūtų — idėjinės, politinės, re
liginės, šalpos ar jaunimo, — vi
sos, kurios tik dirba dėl savo 
krašto ir savų žmonių gerovės, 
dėl mūsų nepriklausomybės at
statymo, lietuviškumo išlaiky
mo, rūninasi, kad lietuvis liktų 
doras, fiziškai ir morališkai stip
rus — visos reikalingos mūsų 
ne tik švenčių metu, bet nuola
tinės ir stiprios paramos — mū
sų aukos. Tačiau kodėl turėtu
me aukoti kalėdinių sveikinimų 
sąskaiton. Ar mes jau taip su- 
menkėtume ir sušykštėtume jog 
kitaip nepajėgtume paaukoti, ar 
tokiu būdu tik jieškome pasitei
sinimo.

Kalėdiniai sveikinimai atviru
tėmis yra priimtas paprotys vi
same kultūringame pasaulyje.
Tą paprotį jau vykdėme sava
me krašte ir ne tik Kalėdų, bet 
ir Velykų proga sveikindavome 
savo artimuosius. Kalėdinė at
virutė, toli gražu nėra bereikš
mė, blizganti kortelė, bet šilto 
jausmo, mūsų nuoširdumo ir 
draugiškumo pareiškimas. Juk . 
visi mes rašome nekieno ne- « 
verčiami ir tik tam, kad norime.
Tai lyg savotiškas draugiškumo 
ryšio sustiprinimas, atnaujini
mas. Ypatingai tai svarbu mū
sų stygose, kai esame išsibars
tę po visą pasaulį ir esame taip 
užimti kad kartais ištisus me
tus neturime laiko net artimam 
draugui laišką parašyti. Atėjus 
Kalėdoms, kaip ten bebūtų, nors 
ir neprimiegodami, bet jau pri
sėdame, mintimis perbėgame vi
sus savo artimuosius ir net są
rašą pasidarome, kad tik nė vie
no nepamirštume. Stengiamės 
ko tinkamesnę kortelę parinkti, 
dar vieną kitą žodelį pridedame; 
tai nors Kalėdų metu pranešame 
savo giminėms, draugams ir pa
žįstamiems, kad esame dar svei
ki ir gyvi. Būtų gera, kad, rašy
dami saviems, ko daugiau var
totume lietuviškas korteles ir 
tuo pačiu jau paremtume kai-
kurias savas organizacijas. Ma- . DRUG STORES
nyčiau, kad kalėdinis sveikinimo 
paprotys visais atžvilgiais yra 
gražus ir mums nereikėtų jo 
kratytis, o kam neleidžia sąly
gos, neturi laiko ar noro savo 
jausmus pareikšti, tai juk nie
kas už tai negali pykti.

Auka lietuviškam reikalui — 
tai ne koks išsipirkimas, bet mū
sų geros valios pareiškimas, vi
sų mūsų šventa pareiga, ir visai

SPALVOTO VOKIŠKO KRISTALO 
Galima gauti pas —

BALYS RADIO & TELEVISIOH SALES t SERVICE
PRospect 8-53742646 West 71 st Street

CLASSIFIED 8č HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTEI) - FEMALE

“?»®wsws WPWAuSfz ™
15 TOLI IR ARTI

NAUJI otoeu TNOKAI-NAUJAUSI KBAUSTmO (BANK/JU 
HStf METU PATYRIMAS-PIGUS !P SAŽ/N/N6AS PAJABNAV/JVAl

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 VV. 69 St. CHICAGO 36, ILL Tei. WAIt»molc 5-9209 Į

MOVIMO

PLANUOKITE KITŲ METŲ
ATOSTOGAS JAU DABAR

Pasiruošę išanksto, gausite didesnį pasirinkimą 
kelionės priemonių ir būsite ramūs, kad nuvyksite 
į pasirinktą vietą.

SEGHETTI TRAVEL BUREAU, INC. parūpina ne
tik kelionei biletus, lėktuvais, laivais, traukiniais ir 
autobusais, bet taip pat organizuoja ekskursijas į į- 
domesnias vietas Amerikoje, Kanadoje, Meksikoje, 
Pietų Amerikos valstybėse, Europoje ir kitur.

Ateinančiais metais organizuoja didžiulę eks
kursiją į Liurdą ir kitas šventas vietas.

informacijų ir keliones dokumentų sutvarkymoDėl pilnesnių 
kreipkitės į:

Seghetti Travel Bureau, Ine.
2451 SOUTH OAKLEY AVENUE 

Chicago 8, III. Telet. YArds 7-3278-3279

Pirkite Savo Apylinkėje Su Pasitikėjimu!
CICERO-BE R W Y N
Kalėdoms pirkite pas jūsų apy

linkės prekybininkus, kurie turi pui
ku. pasirinkimą naujausių prekių už 
kainas kurias visi išsigali. Prekes ir 
patarnavimas, kurie čia siūlomi jūsų 
prekybininkų yra Garantuotai keros 
kokybės ir klijentai bus patenkinti.

KEAITY^SHOPS

CAROLINE’S BEAUTY SHOP 
6540 W. Cermak Rd., Bcrvvyn.

•\ Lithuanian Shop. Permancnt VVaving, 
Hair Styling, Coloring & Trimtriing. 

Opcn Tucsday, Thurs. & Friday 
until 9 P. M.

Call Mrs. Mickus — GU 4-3218
For Appoirutmcnt.

ROTHE’S DRUG STORE 
1900 So. Cicero Avė.

Lithuanian Prescription Spėt ialists 
Call iu or havę your Dr. call for 

inimediate Service. Also a complcte 
Line of Baby needs & cosnietics for 

your Xmas Gifts.
OLynipic 2-7592

iniiiiiiiijiiiiiiiiiimiiiiimiiimimiiimiiii
Kiškučio Vardinės

STASYS DŽIUGAS
Tai gražiaunia dovana mūsų 

mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knyga padare dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.

Užsakymus kartu su pinigais 
idųikita

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III. 
niiMitmimtiitiiiitmiiiiiiiiHiiiiiiHiiHitii

AITOMOBILKS

DVORAK BUICK CO.
5312 W. Cermak Rd., Cicero

Over 30 years in Business in the šame 
location. Sce thc many fine Used Cars 

being traded on thc 1958 Buick.
Ask for Ed. Vengianskas.

CAN'T <iET UI T TO SHOP?
Call IjouIsc Canipbcll at T()wnliall
3-6215 and let us do your ohopping 
at our store. The rnost discriminuting 
taute in l-adicš Apparel, Lingerlc, 
Jesvelery, Huse, GIovch & Gifts. No 
cxtra charge.

TUK SHADOW BOX
2230 So. Central Avė.

mŽŽeria”

MARY LOU’S PIZZA
2345 So. I^ramie Avė. Cicero

PIZZA SPECIALIST8

Italian Kaunagc, Beef Hand wlches, 
Spaglietti, Havlolt, Chlckcn, ShrimpH. 
and Ktiaks. Eree dclivery.
____________ Call OL 6-0257

_ _ ^ABJSERVICE

C AB SERVICE 
MORTAN CAB CO.

5331 W. Ormak Rd., Cicero
24 Hotir Service

Kada vyksite į arba Iš Cicero ar 
Chlcagoa vakarų priemiesčius, šaukit

A MORTAN 
Ol.ymplc 2-I6O6

A. A.
JONAS RAMPSCH 

(Rumšas)
Gyveno niju s>. .Uuitigomi-ry 

A Ve. Tel. l.A 3-2S37.
Mirė gruod. 23 d„ 1957, 0:40 

vai. rytu, sulaukęs puses uinz.
Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 57 m.
Pasiliko diueliame nuliūdime 

žmona Hernice, 3 sūnus: Albert, 
marti Virginia ir anūkai; John, 
marti 1'etroiiella ir anūkai; ir 
Donald. 2 dukterys: Antie For
mas, žentas l-'rank ir anūkai: 
ir l'atueia. Krolis Joachimas, 
švogerka Agnieška ir jų šeima, 
sesuo Magdalena Suris ir jų 
šeima, sesuo Agota Petraitis, 
švogeris Jonas. kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Priklausė Glendaie American 
Lcgion Post N r. 805.

Kūnas bus pašarvotas untrad. 
12 vai. p. p., Petro Bieliūno 
koplyčioje 4348 S. California A.

Laidotuvės įvyks ketv. gruod. 
26 d., iš koplyčios 9:30 vai. 
ryto ims, atlydėtas į Švenč. 1’. 
M. Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nies sielų. i’o pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Žinomi, sūnūs, duk
terys, nutrčios, žentas ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Petras 
Bieliūnas. Tel. LAfayette 3-3572.

NUO UŽSISENĖJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

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

miegoti nes jų užsisenėjusios žaidos 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
ru ir skaudžių žaidų uždėkite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak- 
ti Vartokite jų tapgi nuo skau
džiu nudegimų. Ji tappgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
S1S Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšimų 
tarppirščių Yra tinkama vartoti nuo 
žžiūstančios suskilsios odos dedir- 
vinių odos išbėrimų ir t t taipgi

d kiiinb., H rnleg., garažas. >13,700 
lt kamb. mūr., 3 mieg. gar. >15.500 
•» kaiub., mūrinis naujus. >1H,5OO. 
2 po 4 kamb., mūr., dld. sk. >23,000, 
turtine ir daugiau namų pasirinkimui

S.A. AGLINSKAS Real Estai.
w. «» st. HE. 4-0292

AUTI NABISCO
6 kamb. 10 metų mūr. namas, šil

dymas alyva. Dvigubi aliutu, langai 
ir durys. 2 karų garažas. $22,500. A. 
Katilius.

2x4 IK DAR 1 BUTAS 
NEĮRENGTAS

Nuomos už 2 butu $200 į ntėn. 
Karštu vandenlu-alyvos šildymas. 32 
pėdų sklypas. Vaisiniai medžiai. Ne
toli Marų. Pk. $21,000. A. Sirutis.

30 AKRŲ MIŠKO PRIE EŽERO i 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. Rėklaitis.

P. LEONAS
REAL ĖSTATT 

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

MARQUETTE PARKE, 2 mūriniai 
namui po 2 augštu. I-as namas 2 bu- 

1 tai po 6 kamb. ir 2-as namas 2 bu- 
I tai po 5 kamb. Prie abiejų namų 
; 2 autom, garažai. Namai gerame 
stovyje. Reikalinga pamatyti, kad
galėtumėt įvertinti.

Marųuette Parke 5 kamb. mūrinis 
bungalow. Centralinis šildymas ap
kūrenamas alyva. Virtuvė išklota 
plytelėmis (Tile kitehen). 2 autom, 
garažas. Pilna kaina tik $16,500. 
Įmokėti reikia nedaug.

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

6 kamb. namas, 1 % vonios. Pasta
tytas ant didelio sklypo. Automatinis 
karštu vandeniu apšildymas. Arti ge
ro susisiekimo. Įnešti tik $3,000.

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

Jei norite parduoti savo namų, mes 
jums mielai patarnausime; turime 
klijentų, norinčių pirkti. Prašome 
kreiptis ) mimų raštine —

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

0-0<KX><)0<>0<K><KXXXXX><KXK><X>CK)

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

7 4—3 ik. Nauja gazu radijatoriais
___ , ____ šild. systema. 2 mašinų gar. Su 75
tinkama varoti yaikučiams.kada._pa [ pgdų skiypu. Tik $28,000.
sirodo skaudus išbėrimas nuo vyity- i 
klų Ji yra gera gyduolė nuo iš 
viršlnlų odos ligų. Le-
gulo Ointment yra 
parduodama — po 75 
centų, $1.25 ir $3.50.
Pirkite vaistinėse Obi- 
cagoje ir apylinkėse:
Milwaukee. W1s.. Ga- 
ry. Ind. ir Detroit Mi 
chigan, arba rašykite 
ir atsiųskit Money Or
derį Į —

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

TINTORI’S INN 
5008 VV. 16ih St.

Ncwly rcinodelcd. Serving choice steaks 
and lobster t,iii. Our specialty is 

Italian footls. i
OLynipic 2-2748

G L A S S

mūr. 3 bt. kraut c. š. gar. — 23,400
mūr. 3 bt išdek. c. š. gar. — 24,500 puvjiuoi nui.uiine-
metl. 2 bt. c. S. gar. g. stovy — 16,woo KE-VIREJA. Atvykstanti 5 d. sa
miu-. o kb. naujas, Jid. lot — pigiai. : vaitėj. $50 j sav. Reikia nors kiek
kra pigių ir pidningų „amų sąrašas kajbgtj angliškai.

A. BUDRECKAS. Raalty Tel. GRaeeland 7-2400
4081 Archer Avė.. LA 3-3384 ?

Reikalinga prityrusi ŠEIMININ-

HARDWARE STORES

BERECKIS HARDVVARE & PAINT 
STORE

4912 W. 14th St., Cicero

A complcte Line of Hard-VVarc & 
Plunibing Supplies — Toys. Comc in 

now for all your Xtnas Toys & Gift Itcms 

TOvvnhall 3-2216

RESTAURANTS

A. A. AUTO GLASS CO.
5121 W. Cermak Rd., Cicero

Brautiful Mirrors for your Xmas Gifts. 
Tablc I ops, Dresscr Tops & Desk Tops 

made to order.
Comc in or call

TOunhall 3-5307

_______ CLEANERS

BRIGHT CLEANERS
Palyginkite mūsų dalba su kitais už 

bet kokių kainų

4901 W. 14th St.—1601 S. 75th Ct.
5744 W. Cermak Rd.

2134 W. 61st Avė. — Cicero, 111.

APPLIANCES

PAUL SMERMTIK
Modom Merebandlsing Co.

5531 W. Cernutk Rd.,. Cicero 
Everythlng in Electrical Appliances 
for your X-nms Needs at Wtiolesnl<‘
prirėš.
Rlsliop 2-1176 or OLynipic 2-2671

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

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

SKelbkitės dien. "Drauge",

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

] karšto vand. šiluma. 2 mašinų mūr. 
i garažas. Kilimai. Arti mokyklos ir 
I baž. $28.400.

GAGE PARKE
Gražus 5 kamb. mūr. bungalovv su.

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

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
•atraše ir įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS
Real įstate — Insurance — Rentals 

Notary Public
5916 So. Westem Avė.

PRosp. 8-2234 
<KHXKHXXKXXKXKXKKXXXK>CKX>O<>

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

atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANGĖ 

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

Mūr. 3 a., 7—7—6 k. šild. pečiais. 
$1 7,000.

Kampinis mūr. narnas Ir krautuvė. 
Gerai einantis biznis Brighton Park 
centre. Prie’ kraut. 4 k. butas.
Alūr. 2 a. po 6 k. cent. šilą., sklyp 
31 pėdų, garažas. $28.000.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. CLlirrsiile 4-7156: 

Res. YArds 7-2646

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲJŲ METŲ

linki savo klientams, draugams 
ir pažįstamiems

VENTA REAL ESTATE
ONA KAVALIŪNAS

4077 So. Archer Avė., Telef. LAfayette 3-3881

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ 1

CRANESAVINGS
2555 WF,ST 47tb STREET LAfayette 8-1088

B. R. P)etkiewlcz, prez.; E. R. Pletklevrics, aelcr. Ir advokatas |
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Pardnodamo Ir perkame | 

valstybė* bonus. Taupytoiams patarnavimai Bemokamai. |
l’radėkite taupyti atidarydami sųskait* šiandien. Apdrausta iki >16,006

Darbo valandos: pirmad. ir ketvtrtad nuo 9 iki 8 vai vakaro 
antr. Ir penk. 9 Iki B; trač. utdarvta o Aešt nuo 9 Iki vidurdienio

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

centr. gazu Sildym. .reikia parduoti 
šių 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. įrengti butai. Geros paja
mos.

Turime visokio dydžio namų ir 
įvair. biznių. Parūpiname paskolas 
lengv. sųlyg.

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

HELP WANTKD — MEN

SALESMEN. Nepaprastai gera pro
ga budriems vyrams kalbantiems lie
tuviškai arba lenkiškai. Nuolatinis 
darbas su gera ateitim. Atlyginimas, 
komisas ir apmokamos atostogos.

Darbui duodamas automobilis.

SIN’GER SEWING MACHINE CO. 
3415 S. Halsted St. PR <1-3905

MISCELLANEOUS

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2OOO W. 59th St Tel. PRospect 8-5454

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE RAGES 

REpubUc 7-9400

ŠILDYMAS
A. Stanėlanskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditionere) ir atlieku 
visus skardos darbus
1546 S. 49th Court, Cicero
TeL OLymptc 6-0775 nno 8 vai. 

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

OLymptc 2-6752

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

LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos Automobl 

Uų finansavimas. Notarlatas. Valsty
bėa patvlrtinos kainos

Prieš darydami apdraudas kitur
pasiteiraukite pas mus

JONAS KIRVAITIS
WAlbrook 5-6871

INTERSTATE INSURANCE AGENOT 
6108 S. Ashland Avė.. Chicago 36, I1L

Visai naujas 6 kambarių mūrinis 
namas, moderniškai įrengtas, 3 dideli 
miegamieji. 30 pėdų sklypas, arti 
naujos Draugo redakcijos. $18,000.

7 kambarių apkaltas medinis, rei
kalingas išdekoruoti. Centrinis šildy
mas, modern. vonia, alum. langai, 2 
auto garažas, netoli 63-čios į vak. 
nuo Kedzie, Tuoj galima užimti. 
$14,800.

Geriausia vieta lietuviškam bizniui. 
Maisto parduotuvė gražiame name, 
tinka didelei mėsos prekybai. Nauji 
Įrenginiai kainuotų $12,000. Dėl ligos 
parduoda už $4,900.

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

PR 8-6040 arba RE 7-8534

$7,900 PILNA KAINA. 2-jų butų 
— 4 ir 4 kamb. Garažas. Apylin
kėje 27th ir Sawyer. $1,800 įmo
kėti. SVOBODA, 3739 W. 26th St. 
LAwndsle 1-7038.

$16,900 PILNA KAINA. 10 m. 
senumo Georgian namas. — 5 km. 
Apylinkėje 33rd ir Austin Blvd. 
Garažas. įmokėti $4,000.

SVOBODA, 6013 Cermak Rd. 
Blshop 2-2162

ISNUOMUOJAMA — FOR RENI

NAMŲ SAVININKAI!
Tų’-pininltan.ianie butų iSnuoinavi- 

mui. Patarnavimas veltui Turinu 
laukiančiųjų sąrašų

VARPAS Real Estate
5916 So. Western. PRospect 8-2234

BUILDING & REMODELING

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

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR

cagoS6936 So. Maplesvood Av., Chicago £ 
Tel. HE 4-7482 arlta CL 4-7450 ,

VIKTORAS SIMAITIS
GEN1ERAL CONTRACTOR 

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

Namų tel. BĮ shop 7-3340 
2737 West 43rd Street

Namų statyba, įvairūs pataisymai 
Ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namų, kuria būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 9-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515
Nolton, Wlllow Springs. III.

DĖMESIO!

MOODY

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR
LUMBER CO

STASYS LITWINAS. Prm.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272

Aptarnavimą ir Prekių Priataty 
mą Teikiame Nemokamai. 

Raštinė atldara kaatllen nuo
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
Seštadienaia iki 3 vai. vakaro

KAZYS ŪESHAUSKAS
6444 SO. TROY ST.

Telef. IVAlbrook 5-7670 ir 
GIbaon 8-4038

• Generalis kontraktorlua nau 
Jų namų statybai, Įvairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime dldel) patyri
mų namų statyboje. • Patys 
Atitekame cemento Ir medžio 
darbus, s Apkalnavimal nemo- 
au ntal.

STANKUS
CONSTRUCTION C0.

Atlieka panavimo ir statybos 
darbus gydytojų ofisų, gyvena
mųjų ir prekyltols iiastatų. Jū
sų pasirinkimui turime virš 300 
įvairių standartinių projektų. 
Ofiso ir namų teefonas

PRospect 8-2613 

7403 so. wį sri:rn avė. 
CldcAgo 36, III.

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-11 Wesf 7lsl Street

BUILDING CONTR ACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Telef. — HEmlock 4-5881

Skelbkitės “Drauge”.
HELP WANTED — FEMALE

PERMANENT POSITIONS!
KNCELLENT STARTING SALARY FOR

MEDICAL LAB. TECHNICIANS
Start At $325 Per Month Pilis Extra Pay For Calls, Earn As 

lligh As $400 Per Month.
AUŠO NEED AT ONCE!

REGISTERED NURSES
Start Ai $260 Per Month. 40 llotir Week, Excelleint Oppnrtunit.v. 

Ix»w Cost Uving Expenses In This Arca.

LEVERING HOSPITAL
HANNIBAL, MISSOURI

Vs
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Sveikinkime...

DIENRAST1S DRAUGAS, CHICAGO, IL/LINOlfl

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ
PRISTATOM I VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perk raust y mas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

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

PEPKPAUSTYMAT — MOVTNG
Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų 

ir tolimų distancijų Saukite sekančiai

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVĖ., CH1CAGO, LLA-.

Telefonas — FRontier 6 1882

f

Mokestis už privačius 
lėktuvus

Chicagos aerodromuose įve- 
1 darni mokesčiai už privačius lėk
tuvus šia tvarka: O’Hare aero
drome už kiekvieną nutūpimą 
po 93 centus nuo kiekvienų 
1,000 svarų lėktuvo su krovi
niu; minimumas — $250; Mid- 
way aerodrome mokestis — po 
20 et. už kiekvieną pakilimą 
nuo kiekvienų 1,000 svarų; 
minimum — $2,50. Už lėktuvo 
pastatymą bet kuriame iš tri
jų aerodromų Chicagoje —$2 
iž 8 valandas nuo lėktuvo, sve
riančio iki 5,000 svarų, ir $7 
už 8 vai. nuo lėktuvo sverian
čio daugiau kaip 100,000 svarų.

PAJIEŠKOJIMAJ
Jieškomas ŠARŪNAS, kuris gy

veno Kaune. Kas apie jį žino pra
šau atsiliepti: Virginia Cace (Ber- 
teška), 4 Rockdale St., Worcester,
Masą.

į 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 ANO LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais, antrad., penktad. ir šeštad. 9 v. r. iki 4:30 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta visą dienąE Ketvirtadieniais 9 vai. ry

f Atkelta iš 6 psl.l 
kilniems tikslams; juk kaikurios 
organizacijos ir asmenys tai jau 
vykdo. Stenkimės susidaryti 
sau paprotj, kad ne tik Kalėdų 
metu, bet kiekvienų didesnių 
švenčių ir visomis kitomis įvai
riomis progomis kai išleidžiame 
tiek pinigų savo asmeniniams 
reikalams, neužmirštume ir vi
suomeninės pareigos. Kai mūsų 
stalas pilnas ir mums bei mūsų 
svečiams nieko netrūksta, suma
žinkime tik vieną butelį ir jau 
galėsime padėti žiauriame liki
me vargstantiems. Savo auko
mis ne tik savus reikalus, savo 
seses ir brolius paremsime, bet 
kartu sustiprinsime savo ryžtą 
ir kovą dėl šviesesnės ir lai
mingesnės lietuvio ateitięs. Ne
pamirškime, kad mes patys dau
guma tik per plauką likome ne
išvežti, kad daugumą tik Dievo 
Apvaizda išgelbėjo mus nuo kri
tusios bombos, bado, šalčio ir 
nepagydomos ligos. Aukokime 
ir džiaukimės, kad mums pra
šyti nereikia, kad esame ipajė- , 
gūs ir galime duoti. Auka mūsų 
Kalėdų šventes padarys prąsmin 
gesnes ir turiningesnes.

Ateity svekinkime ir aukoki
me, o du grybai barščiuose — 
niekada nebus perdaug.

I -

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

Univeroal Savlngs and Loan Assoclation attikrlna saugumą 
Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Iki 
$10,000.00 kiekvienam Indėliui Ir lelkallngi rezervai o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškns Bus grei
tas Ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir .Įsais finansiniais reikalais kreipkitės |-

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCLATION 

1800 S. Halsted Street. Chica^o K Illinois

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

mokėsite sekančiais metais lengvais išmokėjimais.

KALĖDINIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
Svečių kambario baldai, didžiausias pasirinkimas, 

'58 m. model., Nylon ar vilnos viršum tik $ Į 85-00
Kilimai 9x12 ar nuo sienos iki sienos Bigelow, A. 

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

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

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 $Į49*$2OO-00
Didžiausias pasirinkimas radijo, phonogratų gar

siausių Rlaupunkt 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 

Tcl. Vlctory 2-4226
Krautuvė atidaryta iki švenčių 
kas vakaras iki 9:30 valandos.

JUSTAS LIEPON1S 
STANLEY KRIIKAS

CURRENCY EXCHANGES
HRIDGKPORT CURRENCY 

7 IK West »5th St.
7tat & Vt’ESTERN CURRENCY 

7051 So. \Vestern
Ateikite dabar užsisakyti savo lttūK 
Lieense Platės. Mums tereikia tik 
Jūsų parašo. Kitkų mes atliksime.

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

dami galvų mišiniu
NAUJA GADYNE

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

FRANK BITAUTAS 
527 E. ENiHksition, Denver, Colo.

to iki S vai. vak.

GUŽAUSKŲ
SEVERLY MILLS GELIHYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban 
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų

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

1

A. A.
VALERIA CATHERIN 

LUKAS
(Zauraitė)

Gyveno 4512 S. Talrnan Avė.
M iro gruodžio 22 d., 1957.

12:39 vai. popiet, sulaukus pu
ses amžiaus. Gimė Lietuvoje: 
kilo iš Panevėžio apskr., Vely
kių parap., Uksų kaimo.

Amerikoje išgyveno 4 5 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Genevieve Paulus, žen
tas Stanley, anūkas George, 
duktė Agnės ir duktė Florence, 
sesuo Berniee Strevinsky ir jos 
šeima, pusbrolis Stephen Jodi- 
kaitis, jo žmona Juzefą, gyv. 
Toronto. Canada, švogerka Ger- 
trude Spirauskas su šeima, gi
minės: Albina, Lillian ir Pet
ras Rodis, kiti giminės, drau
gai ir pažjstami.

Priklausė Chicagos Lietuvių 
Draug., šv. Kazimiero Vienuo
lyno Rėmėjų Draug. ir Apašta
lystės Maldos Draug.

Kūnas pašarvotas Petro Rie- 
liūno koplyčioje, 4348 S. Cali- 
fornia Avė.

laidotuvės Įvyks ketvirtadie
ni, gruodžio 26 d., iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta Į 
Švcnč. P. M. Gimimo parapijos 
bažnyčia, kurioje Įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės sie
lų. Po pamaldų bus nulydėta j 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, žentas ir 
anūkas

Laidotuvių direktorius Petras 
Bieliūnas. Tel. LAfayette 3-
3572.

A. A.
ONA LUKOŠIUS

(GUBIKE)
Gyveno 3321 S. Lituanica' Avė.

Mirė gruodžio 22 d., 1957,
8:30 vai. ryto, sulaukus senat
vės. Gimė Lietuvoje: kilo iš Ra
seinių apskr., Viduklės parap., 
Paverybio kaimo.

Amerikoje išgyveno 46 >t.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Antanas, duktė Albina 
Pranaitis, žentas Jonas, anūkės: 
Sylvia Garuckas, Shirley Pra
naitis ir Joan Gardner. proanfl- 
kai: Billy ir David Gardner, se
suo Bolonija Vasiliauskas. Svo- 
geris Pranas ir jų šeima, švo- 
geris Jurgis Nnrbut, švogerka, 
Elzbieta ir ju šeima, marti He- 
len Litras, pusseserė AntosP Ta- 
manauskns, jos vyras Antanas, 
uošvė Petronėlė Račienė, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. 
Lietuvole liko motina. Jieva 
brolis Stenonas ir io šeima. 5 
seserys: Elzbieta. Viktoriia. Ve
ronika, Rozalija ir Marijona.

Kūnas pašarvotas Jurgio F. 
Rudmlno koplyčioje, 3319 So. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės ivvks ketvirtadie
ni. gruodžio 26 d., iš koplyčios 
8:30 vai. rvto bus atlydėta Į šv. 
Jurgio paraplios bažnyčia, ku
rioje ivvks gedulingos pamaldos 
už velionės sielų. Po pamaldų 
bus nulydėta i šv. Kazimiero 
kanines.

Nuoširdž'ai kviečiame visus 
gimines, draugus ir nažistamus 
<l:i''-vouti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vvras. duktė, žen
tas. anūkės ir proanūkai

Le tdotnvl u direktorius Turg’S 
P. Rudminas. Tel. YArds 7-- 
1138.

A_

j

MARIJONA ČEPAITIS
Vanagaitė

Gyveno 1205 W. Garfield Blvd. 
Tel. WE 6-5924

Mirė gruodžio 22 d., 1957,
6:30 vai. vak., sulaukus senat
vės.

Gimė Lietuvoje; kilo iš Ša
kiu apskr., Slavikų parap.

Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Ona Praniskas, anūkės 
Janina ir Marijona Praninskas, 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Priklausė Tretininkų Draug. 
ir Teisybės Mylėtojų Draug.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 South 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį. gruodžio 26 d., iš koplyčios 
9:30 vai. ryto bus atlydėta Į 
šv. Jurgio parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų l;us nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė ir anūkės
Tjiidotuvių direktorius Anta

nas M. Phillips. Tel. YArds 7- 
3401.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 

MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Tel. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

A. A.

PETRONĖLE KARKLELIS
(BRICKAITfi)

Gyveno 6353 So. Talrnan Avė.

•Mirė gruodžio 22 d., 1957 m., 
12:05 vai. ryte, sulaukusi pu
sės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tel
šių apskr., Žemelių parapijos.

Amerikoje išgyveno 3 2 me
tus.

l'asiliko dideliame nuliūdime 
dvi dukterys — Adellne Jasai
tis, žentas Poter, ir Genevieve 
Bieschke, žentas Robert; anūkai 
— Sandra, Karen, Hharon; 
pusbrolis Krank Asauskas, švo- 
geriai Charles Karklis ir jo šei
ma, gyv. Milwaukee, WIhc., Ir 
Jonas Gintalas, Jo duktė Jar- 
• liiellne, ir 2 sūnūs John ir 
Walter Ir Jų šeimos, daug kitų 
giminių, draugų Ir pužįstnmų.

Priklausė: Moterų Sultingos 
kuopai nr. 21 ir šv. Kazimiero 
vienuolyno Rėmėjų I skyr. •

Kūnas pašarvotas John Eu- 
di iklo koplyčioje, 4605 S. Her- 
mitage Kve. laidotuvės (vyks 
k)'tvirtad., gruodžio 26 d. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėta Į ftv. Kryžiaus par. baž
nyčių, kurioje Įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta ) Sv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka dukterys, žen
tai, anūkai ir yisi kiti giminės.

Laidotuvių direktorius John 
F. Endelkia. tel. Y Arda 7-1741.

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 VVest 71st St (Kampas Talrnan Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų telef. YVAlbrook 5-5934

LIODĖSIO VALANDOJ
šankiu

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. YVestern Avė. Air Condltioned koplyčia 
REpubllo 7*8600 — 7*8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurie gyvena kitos* miesto dalyse: gausime 
koplyčią arčiau jūsų namų.

FEDERUL
5RVINGS

Jei reikia paskolos
pirkiniui namo

ateik į

Mutual Fcderal Savings—
gausi greitą patarnavimą

2202 W. CERMAK ROAD,

CHICAGO 9. ILL.

Vlrginia 7-7747

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERH AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ.

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL

Telefonai: GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2108, 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna
AND LOAN ASS’N.

JOHN J. KAZANAUSKAS, 
President

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH). Vice-Presldent

6819 So. Western Avė. Tel. GRovehilI 6-3745

Cheater
Vitkauskus

IhHt rikto 
vedėjas

John YV. 
Pachankis
Chicagos
vieninteliu

lietuvis sav.

GRAŽIAUSIŲ PAMINKLŲ PASIRINKIMĄ RASITE 
PAS MUS

Atdara kasdien Ir sekmari. nuo 9 vai ryto iki 5 vai popiet.

vimas dieną ir nak
tį. Reikale šaukti 
mus.

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVJS LAfayette 3-3572

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

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

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ.

3319 S. LITUANICA AVĖ.

Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
Tel. YArds 7-1138-1139

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

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1616 W. 46T1I STREET

2124 YV. 691h STREET 
2311 YV. 23RD PLACE

Tel. YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
Tel. REpiihllc 7-1213 

Tel. Vlrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50TII AVĖ. OLymplc 2-5245 Ir TOtvnhall 3-9687

I



DIENRAflTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Antradienis, 1957 gruodžio 24

X įdėtu vės Milwauke« tele
vizijoje. Gruodžio 18 dieną Mil- 
waukee apylinkės Amerikos Lie
tuvių Bendruomenės moterys ir 
mergaitės gražiai pasirodė Mil- 
waukee Journal televizijos pro
gramoje. Dalyvės: S. Markū- 
nienė, V. Mickevičienė ir jauno
sios: L. Bulkaitytė ir K. Tolma- 
čiūtė visą 20 minučių rodė lie
tuvišką kūčių stalą, kalėdinę 
eglutę, papuoštą lietuviškais 
šiaudelių žaislais ir savuosius 
tautinius drabužius. V. Mickevi
čienė ten pat paruošė lietuviš
kus žuvų kukulius ir lietuvišką 
pyragą, vaizdžiai parodydama, 
kaip tai daroma. Ponia S. Mar- 
kūnienė rodomuosius dalykus 
aiškino angliškai. Viskas praė
jo labai sklandžiai. Programa 
suruošta tarpininkaujant Tarp
tautiniam institutui.

X Vakarų SAS studijinė žie
mos stovykla pradedama Cedar 
Lake, Ind., 26 gruodžio, ket
virtadienį p. p. Atvykusieji stu
dentai iš kitur prašomi regist
ruotis pag stud. V. Litviną, 
4610 S. Woods st., tel. YA 7- 
3953, jis parūpins mašinas nu
vykti į stovyklą,

X Gražina Norvilattė ir Aušra 
Jakštaitė, gabios Brighton Par
ko moksleivių ateitininkų kuopos 
kuopos deklamatorės, padekla
muos lietuvių poetų eilėraščių 
jaunimo vakaro meninėje prog
ramoje. Vakaran, kuris įvyks 
š. m. gruodžio 28 d. 7:30 vai. 
vak. Jaunimo centre, 5600 So. 
Claremont Avė., kviečiama visa 
Chicagos lietuvių visuomenė, y- 
ipačiai Chicagos jaunimas.

X Lietuvis Sibire laukia tavo 
aukos, kurią gali suteiktį pa
siųsdamas, kad ir nedidelę au
ką Balfui: Balfas, % Standard 
Federal Savings and Loan As- 
sociation, 4192 Archer avė., Chi- 
cago 32, III.

X Juozas Jurevičius iš Chi
cagos įstojo nariu Lietuviškos 
Knygos kluban ir sumokėjo 
metinį mokestį 5 dol. Jis paėmė 
Beletristikos antologiją, kuri 
jam atsiėjo tik 4 dol. 67 centus. 
Šiaip ji būtų kainavusi 7 dol.

X šv. Jurgio parapijos baž
nyčioje šiąnaktį parapijos cho
ras kalėdines giesmes pradės 
giedoti 11:30 v. v. Chicagos 
Vyrų chorus kartu giedos gies
mes, o 12 vai. Bernelių mišių 
metu atliks Gruberio mišias.

X Paštui vėluojant daugelis 
korespondencijų ir pranešimų 
Draugo negalėjo pasiekti laiku 
ir kaikurie pranešimai nebega
lėjo būti išspausdinti prieš šven
tes. Bendradarbius ir skaityto
jus dėlto atsiprašome.

X Inž. Jarušauskas, dirbęs 
Juodupės fabrike, jau keli me
tai kaip negali dtsikelti iš lovos 
dėl sąnarių sukalkėjimo. Apie 
tai pranešama viename laiške. 
Gyvena Obeliuose.

X šv. Antano parapijos baž
nyčioje Piemenėlių mišios bus 
12 vai. naktį. Kitos pamaldos 
kaip kiekvieną sekmadienį.

X Vyt. Gorina* persikėlė į 
naują butą, 2630 W. 40 st., Chi- 
cago 32, UI.

Įsiregistruos 200,000 
svetimSalių

Sausio mėnesį visi JAV-se 
gyvenantieji svetimšaliai, išsky
rus diplomatines teises turin
čius asmenis, turės registruotis, 
užpildydami pašte gaunamus 
blankus. Numatoma, kad Illi
nois valstybėje įsiregistruos 
apie 200,000 svetimšalių.

X Centrines pamaldos vasa
rio 16 dieną, prisimenant 40 
metų Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktį, šį kartą bus nau
jojoje šventovėje Marųuette 
Parke. Šv. mišias celebruos 
vysk. V. Brizgys, jei tuo metu 
bus Chicagoje. Pamaldų metu 
giedos Chicagos Lietuvių Vyrų 
choras. Iškilmingas šias pamal
das organizuoja Amerikos Lie
tuvių Tarybos skyrius Chicago
je, kurio pirmininku šiais me
tais yra Povilas Gaučys. Pamal
dų metu giedos ir operos mote
rų choras. Gražu, kad tokios 
pamaldos šiemet suorganizuo
tos pačios Tarybos iniciatyva.

X Sol. Janinos IJustikaitės
koncertas, kuris jau buvo To
ronte, Kanadoje, praėjo ne ei
liniame pasisekimo ženkle. So
listė dainavo gerai, skambiai ir 
muzikališkai. Jos balso tembras 
malonus, negirdėtas, niekam 
dar nenusibodęs, o pats balsas 
stiprus, itališkos mokyklos įta
koje subrendęs. Organizacijos 
jau pradėjo ją kviesti koncer
tams JAV. Chicagoje solistė 
laukiama tuoj po švenčių.

X Dail. Vytautas V i r k a u
sukūrė labai skoningą viršęlį 
“Rigoletto” operos spektak
liams, kuris buvo naudojamas 
visų trijų spektaklių metu, pa
skutiniajam keičiant spalvas. 
Be to' dailininkas prižiūrėjo ir 
kitą meninį darbą scenoje. Jis 
ir toliau pakviestas vadovauti 
šiam operos meniniam darbui 
“Fauste”.

X Alfonsas Paukštys smuiku 
išpildys Vytauto Jančio “Agnus 
Dei” Šv. Kryžiaus lietuvių para
pijos bažnyčioje Kalėdose per 
Bernelių mišias — 12 valandą 
naktį. Solo giedos Danutė Stan- 
kaitytė, B. Parnaravičius, gi 
“Dainavos” ansamblio vyrų cho
ras, mišrus parapijos ir an
samblio chorai kalėdines gies
mes pradės giedoti Kūčiose 
11:30 vai. naktį.

X šokių vakarą lietuviai fut
bolininkai rengia Kalėdų 1-mą 
dieną 7 v. v. Lietuvių auditori
joje. J. Maliorius leido naudo
tis šalutine sale, kurioj bus ga
lima gauti staliukus. Gros nau
jos orkestras.

X Skinskų šeima, 5713 So. 
May st., sulaukė švenčių pro
ga svečių iš Bogotos, Kolum
bijos, tai dukros Salomėjos Lenz 
su žentu ir vaikučiais. Po šven
čių Lenz vyks pas savo brolį 
dr. Skrinskį į Clevelandą, o po 
to grįš atgal į Kolumbiją.

X Dail. J. Rūkštelės sukur
tas paveikslas, kuriame nuotai
kingai vaizduojamos rugių gu
bos tėviškės laukuose, buvo 
Vyrų choro įteiktas jų dirigen
tui Vladui Baltrušaičiui jo 25 
metų muzikinės veiklos sukak
ties pagerbimo bankete gruo
džio 8 d.

X LB Chicagos apygardos 
valdyba organizuoja jaunimo 
Vasario 16 minėjimą. Tuo rei
kalu įvyko pasitarimas su jau
nimo organizacijų pirmininkais. 
Jaunimas mielai sutiko rengti 
tokį minėjimą ir sudaryti išim
tinai jaunųjų jėgų programą.

X Margarita Momkienė,
“Fausto” operos moterų choro 
seniūnė, ir Jūratė Navickaitė, 
jos padėjėja, moterų choro var
du įteikė didelę ir puikią gėlių 
puokštę muz. Vladui Baltrušai
čiui jo garbei surengto banke
to metu.

X Moterų s-gos 20 kp. ren
gia kalėdinį pobūvį gruodžio 29 
d. 7 vai. Ta proga bus ir pasi
keitimas dovanomis. Pobūvis 
įvyks Šv. Kryžiaus parapijos 
salėje.

X Uršulė ir Stanislovas Kaš
tonai išvyko į Kaliforniją ato
stogų pas savo dukrą Eleonorą. 
U. Raštėnienė yra veikli Mote
rų sąjungos 20 kp. narė.

SENELIS PAS AKLUOSIUS

Kalėdų senelis lankosi New Yorko aklųjų institute. Viena 
mergaitė galėjo savo pirštais apčiuopti senelio veidą ir įsiti
kinti, kaip jis atrodo. (INS)

CHICAGOS ŽINIOS

MEDICINA ATEITIES LIETUVOJ
Sekmadienį Jaunimo centre 

dr. Zigmas Brinkis paskaitė ne
trumpą ir įdomią paskaitą apie 
.medicinos santvarką busimoj 
laisvoj Lietuvoj. Autorius pa
brėžė, kad medicina turės būti 
prieinama visiems Lietuvos gy
ventojams ir nurodė eilę pavyz
džių kaip tai daroma šiuo metu 
Anglijoj, Švedijoj, Vokietijoj,
Prancūzijoj ir kitur, kur medi
cinos pagalba prieinama visiems 
krašto gyventojų sluogsniams.
Prelegentas pažymėjo, kad 
Amerikos medicina yra augštai 
pastatyta ir turi daug techniš
ko pranašumo prieš kitus kraš
tus, tačiau socialiai medicina 
toli atsilikusi nuo kitų kraštų, 
nes čia didesnė liga gali sunai
kinti net vidutinio amerikiečio 
normalų materialinį stovį.

Ne gydo, bet sargdina

! Autorius paminėjo, kad bu
vusioj laisvoj Lietuvoj medicina 
buvo sunkiai prieinama žemės 
ūkio darbininkui, tačiau prieš 
ateinant bolševikam buvo ban
doma visa tai pagerinti, juo la
biau, kad daktarų pradėjo atsi
rasti daugiau ir jų buvo apie 
1,500: penki šimtai lietuvių, 500 
— žydų ir 500 — lenkų tauty
bių. Ateities Lietuvoje turės 
būti medicina prieinama kiek
vienam piliečiui. Šiandien bolše
vikai nors teigia, kad medicina 
Lietuvoj- visiem prieinama, ta
čiau iš šimtų laiškų matoma, 
kad bolševikai negydo žmonių, 
kad trūksta vaistų, kad daug 
džiovininkų. Svarbiausia gi tai, 
kad bolševikai ne tik negydo 
žmogaus, bet dar jį pastato blo- 
gesnėn padėtią. nei fabriko ga- 
mihys. Sovietijoj geriau suža-

Kalėdų pramoga 
našlaičiams

Karo Invalidų įstaiga sekma
dienį Chicagoje, Sherman vieš
buty, surengė pramogą tiems 
našlaičiams, kurių tėvai žuvo 
kariaudami II Pasauliniame ka
re ir Korėjoje. Iš viso prisirin
ko apie 2,500 našlaičių. Vaikai 
vaišinosi, žaidė, lakstė. Čia bu
vo ir augšti kariuomenės parei
gūnai. Veteranų invalidų ko- 
mandierius Illinois valstybėje 
Warren E. W r ig h t pasakė 
trumpą kalbą, pareikšdamas, 
kaip visi yra giliai dėkingi tiems 
kariams,’ kurie iš patriotizmo 
padarė didžiausią savo auką — 
atidavė gyvastį kovose dėl lais
vės. Nors iš dalies tas dėkingu
mas pareiškiamas besistengiant 
pralinksminti našlaičius jų vai
kus. Vaikai buvo gausiai apdo
vanoti visokiomis dovanomis.

Graikijos vaizdai
Atėnų judrias gatves, seno

vės griuvėsius, margaspalvius
loti žmogaus sveikatą negu be- graikų tautinius kostiumus šios 
dirbant sugadinti gaminį. Iš vie- savaitės pradžioje rodo teatras 
nos pusės komunistai banalio- Today (Madison ties Dear- 
mis frazėmis kalba apie geriau- born), demonstruodamas tikro- 
sią mediciną sovietijoj, iš kitos vės filmą apie Graikiją. Taipgi 
pusės žmonės turi įvairiomis duodamas spalvotas filmas apie 
priemonėmis jieškoti buržuazi- įvairius cirko ir plastikos nu-

X De Paul univ. Lietuvių 
Studentų kluibas dalyvavo to 
universiteto “Homecoming” pa
rade, prisidėdamas su gražiai 
dekoratyviniai papuoštu vežimu, 
“float”. Puikiai reprezentuoda
mi Lietuvą su Trakų pilimi, 
staugiančiu geležiniu vilku ir 
dvejomis tautiniais rūbais pasi
puošusiomis kolegėmis sukėlė 
didelį susidomėjimą svetimtau
čių tarpe.

Net keli to universiteto pro
fesoriai teiravosi plačiau apie 
staugiančio vilko prasmę. Gra
žiai plačiomis raidėmis išrašy
tas šūkis “Šauksmas dėl lais
vės” patraukė ne vieno praeivio 
akį. To paties klubo iniciatyva 
papuoštos dvi kalėdinės eglės 
abiejose universiteto bibliote
kose.

X Ona Ir Vytautas Gutaus
kai džiaugiasi sulaukę sūnaus, 
o abi sesutės broliuko. Sūnus 
pavadintas Andriaus ir Lino 
vardais. V. Gutauskas jau ilgus 
metus dainuoja Vyrų chore, 
anksčiau ir valdyboje ėjo įvai
rias pareigas.

niame pasaulyje vaistų.

Prelegentas savo įdomioj ir 
augštu intelektu pasižyminčioj 
paskaitoj pabrėžė, kad visi pro
jektai yra tik projektai ir būsi
ma medicinos santvarka turės 
išeiti iš esamos padėties, tačiau 
jieškant pačio geriausio spren
dimo.

Žmogus ir darbas
Paskaitos koreferentu buvo dr. 

Kazys Pemkus. Jis pastebėjo, 
kad projekte yra dar daug ko 
taisytino, tačiau pats principas 
yra užgirtinas. Diskusijose visi 
kalbėtojai pažymėjo, kad atei
ties Lietuvoj medicinos priežiū
ra būtų prieinama visiems gy
ventojams, o kaip tai sutvarky
ti reikia jau dabar galvoti. Dis
kusijose dalyvavo inž. V. Nau
džius, A. Pasaitytė, J. Končius, 
L. Tamošauskas, A. Kriščiūnai
tė ir kt. Modernatorius dr. J. 
Meškauskas paskaitą papildė 
pažymėdamas, kad šiandien A- 
merikos gyventojų tarpe yra 
nemadinga kalbėti apie sociali
nę mediciną. Jis taip pat pažy
mėjo, kad žmogus gyvendamas 
žemėje daugiau uždirba negu 
sunaudoja, todėl kiekvienu at
veju, ypač nelaimei ištikus, jis 
—-

X Lietuvių savaitė Tarptau
tiniame Institute Mihvaukee bus 
sausio 17—17 dienomis. Svar
biausias tos savaitės įvykis — 
lietuvių menininkų: P. Auginus, 
A. Dargio, V. Kasiulio, V. Pet
ravičiaus, T. Valiaus ir R. Vie
sulo grafikos darbų paroda. Pa
rodą organizuoja dailininkas A. 
Valeška.

Būtų gražu, kad artimųjų 
apylinkių lietuviai tomis dieno
mis užplūstų Tarptautinį Insti
tutą, 2824 West Highland Blvd., 
Milwaukee 8, ypač sekmadienį, 
sausio 12 d. Tą dieną ne tik bus 
galima pamatyti mūsų meninin
kų paveikslų, bet taip pat pasi
klausyti lietuviškos muzikos ir 
kalbėtojo teikiamų paaiškinimų. 
Paroda bus adara kasdien nuo 
12 vai. iki 6 vai. vakaro.

90% rust) pasisekimo 
priklauso vokiečiams

Inžinierius E. R. Wirth, dir
bąs prie Goss Printing Press 
bendrovės įmonių Ciceroje, pa
reiškė, kad 90 procentų Rusi
jos pasisekimų dirbtinio mėnu
lio ir lekiančių bombų srityje 
priklauso pagrobtiems vokiečių 
inžinieriams, mokslininkams ir 
technikams. Inž. Wirth buvo 
vienas tų, kurie II Pasaulinio 
karo metu padėjo vokiečiams 
paleisti skrajojančias bombas. 
Dabar jisai primena, kad Rusi
ja iki 1945 metų neturėjo ra
ketų, neturėjo sprausminių lėk
tuvų. Jie atsirado tik vėliau, kai 
rusai surinko vokiečių inžinie
rius iš centrinės Vokietijos, iš 
Hamburgo ir Stettino, kur buvo 
sukoncentruoti visi tyrimai, lie- 
čią sprausminius variklius, ra
ketas, lekiančių bombų kontro
liavimą ir tokioms bomboms 
kurą. Patsai Wirth, tarnavęs 
garsioje Siemens firmoje, dirbo 
prie lekiančios V-2 bambos kon
trolinės sistemos. Wirth skelbia, 
kad Amerika turi puikių inži
nierių ir technikos mokslininkų. 
Reikia tik juos sugrupuoti spe
cialiems uždaviniams.

Portorikieciai vaišins 
kardinolą

Portorikiečių organizacija 
Caballeros de San Juan sausio 
4 d. Hilton viešbutyje pagerbs 
daug jiems nuoširdumo paro
džiusį kard. Stritch ir taipgi 
pramonininką Luis Ferre, ku
ris buvo išrinktas kaip labiau
siai šiais metais pasižymėjęs 
portorikietis. Ferre yra baigęs 
Massachusetts Technologijos in
stitutą. Jo sudaryta Ferre En
terprises bendrovė kontroliuoja 
20 pramoninių koncernų Flori
doje, Kuboje, Venezueloje ir 
Bortorikoje.

Gaisre užtroško senutė
Įsilaužę į degančio namo 2023 

W. 19th str., Chicagoje, rūsį,

merius ant ledo. Gana ilgas fil
mas apie karalienės atsilanky
mą į Paryžių. Įdomūs vaizdai 
iš Nobelio premijų įteikimo iš
kilmių Stockholme. Daug politi
kos, sporto, madų naujienų.
Programa tęsiasi vieną valandą, 
įėjimas 40 et.

Mirė pulkininkas
Šiandien, antradienį, laidoja

mas pulk. Leroy E. Nelson, 69 
m. amžiaus, buvęs 132 pėsti
ninkų pulko vadas. Tas pulkas 
buvo sudarytas iš Illinois nacio
nalinės gvardijos narių. Laido
tuvių pamaldos — 10 v. ryto 
Šv. Kieto bažnyčioje La Grange.
Pulkininkas mirė šeštadienį 
Hines ligoninėje. Velionis iš ka-
riuomenės pasitraukė prieš ket- atrado prie krosne-
verius metus ir buvo Illinois ilžs nebegyvą senutę, jau užtroš-
Zinc bendrovės viceprezidentas. 
Karo metu jis pasižymėjo Gua- 
dalcanal salų kautynėse. Pir
mojo Pasaulinio karo metu jis 
buvo lauko artilerijos batalio
no vadas.

kusią nuo gaisro aitrių dūmų. 
Atrodo, kad gaisras kilo dėl trū
kumų toje krosnelėje.

turi gauti 
rą.

medicininę priežiū-

Paskaitą organizavo stud. 
at-kų korp. Gaja. Atsilankė 
apie pusšimtis asmenų. Malonu 
pastebėti, kad tiek paskaitoj, 
tiek diskusijose buvo pastebi
mas noras matyti busimoj lais
voj Lietuvoj modernią ir pažan
gią medicinos pagalbą.

L. Augštys

DAILYDP, - KARPENTER
Dirbu įvairius pataisymus Ir per

tvarkymų darbus, naujuB garažus. 
Taip pat dažymo darbus.

JONAS PAPEUUCKA 
4552 So. Western Avė. 

LAfayette 3-4526
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO* 

NAUJAI ATIDARYTAS

PARAPACK INSTITUTAS
išbandyta priemone prie# arthrltla 

Ir reumatizmo skausmus.
Skambinti — I’Kospert 8-475S 

OIA.A SAKALAUSKAS 
OOOOOOOOOOOOOOOOO0OOOOO00O

Perskaitę "Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

Džiaugsmingų šv. Kalėdų ir Kristaus gausios 
palaimos Naujiesiems Metams nuoširdžiai linki kon- 
fratrams, vienuolijoms, savo mieliems parapijie
čiams, bičiuliams ir visiems lietuviams.

TEV. J. BOREVIČIUS, S.J., 
TEV. J. ARANAUSKAS, S.J. 

__ TEV. ST. KULBIS, S.J.
1465 De Seve, Montreal 20,

Que, Canada

Užsisakykite
Naujai išleistą knygą
“A NEW LOOK AT 

CHRISTMAS 
DECORATIONS”,

kurių suredagavo 
sesuo M. Gratia, (IJstaltė)
Marijos AugStesnSa 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.. Ilustracijoe 
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

Mirtinas susišaudymas
Pietinėje Chicagos dalyje, Al- 

vin’s Eat restorane, 116 E. 43 
str., įvyko mirtinas susišaudy
mas, kurio metu žuvo policinin
kas ir banditas. Plėšikas Tho- 
mas Gooden, 30 m. amžiaus, 
įėjo į minėtą restoraną ir vi
siems ten buvusiems liepė ati
duoti pinigus. Negalėdamas ati
daryti kasos, jisai paleido į ją 
tris šūvius. Užtruko aštuonetą 
minučių. Tuo tarpu kaimynai 
pranešė policijai. Buvo užalar- 
muota per policijos radiją. At
siskubino policijos detektyvas 
Barney Halperin, 49 m. am
žiaus, atbėgo daugiau policinin
kų. Jie apsupę namą. Halperin 
ėjo prie priešakinių durų. Poli
cininkai į vidų nėjo, bijodami, 
kad susišaudymas gali sužeisti 
ką. Plėšikas iššoko iš priešaki
nių durų ir paleido į detektyvą 
šūvius, šis atsakė tuo pačiu. 
Detektyvas sugriuvo ir bandi
tas į jį paleido dar du šūviu. 
Banditas suspėjo įsėsti į savo 
mašiną ir pradėti važiuoti, bet 
kitų policininkų buvo nukautas 
ir mašina atsitrenkė į stulpą.

Kalėdoms uždaromas 
kalėjiman

Mihael Millay, 17 m. amžiaus, 
kuris savo motocikliu Chicago
je įvažiavo į vaikų būrį, keletą 
sužeisdamas, o paskiau pabėgo 
iš nelaimės vietos, teisėjo spren
dimu turės savaitę Kalėdų ato
stogų praleisti kalėjime. Jis yra 
Palatine Augšt. mokyklos auk
lėtinis. Jis taipgi atlygins su
žeistųjų gydymo išlaidas.

Statybininkai nori daugiau 
pinigų

Dauguma prie statybos dar
bų priklausančių unijų ruošiasi 
1958 metais reikalauti atlygini
mo padidinimo 25 centais per 
valandą.

NAUJAUSIOS KNYGOS, 
GAUNAMOS DRAUGE:

MIŠKAIS ATEINA RUDUO, 
romanas iš lietuviško kaimo 
buities, Marius Katiliškis,
1957 m. Viršelį piešė R. Vie
sulas, 514 pusi. celuliodo 
lanku ....................................$5.00

KARALIAI IR ŠVENTIEJI, 
eilės, Elena Tumienė, Los 
Angeles, 1957 m. Viršelį ir 
vinjetes piešė Ada Korsa
kaitė, 80 pusi........................$2.50

AUGŠTYN ŠIRDIS, kun. dr. 
Juozas Prunsikis, 1957 m.,
260 pusi. Religiniai pasis
kaitymai su daugybe pa
vyzdžių .............................. $2.00

RUGSĖJO ŽVAIGŽDES, lyri
ka, Gražina Tulauskaitė,

1957 m., 62 pusi., kietais 
viršeliais ..........................  $2.00

LIETUVIŠKASIS KREPŠINIS, 
Lietuvos pergalėms krepši- 
nyje prisiminti, redagavo 
Edvardas Šulaitis, Chicago,
1957 m., iliustruotas leidi
nys, 56 pusi.......................... $1,00

DRAMBLIO KOJOS. Petras 
Babickas, eilėraščiai. Iliu
stravo Vladas Vijeikis. 1957 
im„ 118 pusi..........................$2.00

MIELI ŽODŽIAI, Stasė Pra- 
puolenyte, Lyrika. Apian
ka dail. Telesforo Valiaus,
1956 m., 84 pusi...................$2.00

MĖNESIENA, Aloyzas Baro
nas, romanas. Viršelį pie
šė dail. Jonas Pilipauskas,
1957 m., 202 pusi..................$2.50

ŽYMIEJI KARO VADAI, Juo
zas Vaičeliūnas, 1957 m.,
214 pusi................................. $3.00

PICTURESQUE LITHUANIA 
— LTTUANIA PINTORES- 
CA—GRAŽIOJI LIETUVA, 
Petras Babickas. Meninė 
priežiūra dail. Vlado Vijei- 
kio. Iliustruota daugeliu 
fotografijų ir meniškų re
produkcijų. Tekstas anglų 
ir lietuviu kalbomis. Chica
go, III., 1957 m. Didelio for
mato, 194 pusi...................... $4.00

KAS TIK TURI GERA SKONĮ,
VISKĄ PERKA pas ueponįi

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo
kė jimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namams ir nfiw*m« 
įrengti.

t
Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So Halsted St. VIetory 2-4228
Iki Kalėdų atidaryta kasdien, nuo 9 vai. ryto 

iki 9 vai. Sekmadieniais 12—5

t


