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Azija-Afrika pasiruošusios tarti sprendžiamą žodį
Jungtinėse Tautose vėl iš naujo 

kalbama apie nusiginklavimą
SALOMĖJA NARKĖL1ŪNA1TĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose
JUNGTINĖS TAUTOS. — Kalėdų nuotaikas, kurios ėmė 

reikštis, kai tik pasibaigė dvyliktosios Jungtinių Tautų generali
nės asamblėjos sesijos posėdžiai, čia dar labiau pagilino žinia, 
kad trys JT atstovai šventėms išvyksta j tarptautinio įtempimo 
vietas.

Pirmasis išvyko New Yorko 
arkivyskupas kardinolas Spell-
man, kuris kaip JAV kariuome
nės užjūriuose kapelionas yra 
kartu kapelionas ir Jungtinių 
Tautų kariuomenės, stovinčios

iš naujo kalbama apie nusigin
klavimą, nors kalbos tuo klausi
mu per Generalinės asamblėjos 
sesiją jau pakankamai apkurti
no ausis. Naujosios kalbos atsi-

Korėjoje ir Japonijoje. Kardino- rado po to, kai Sovietų Sąjungos
las jau bene septinti metai šie 
met iš eilės Kalėdų šventes pra
leidžia vis Tol. Rytuose.

užs. reikalų ministeris Gromyko 
ir partijos sekretorius Chruščio
vas iš naujo pakartotinai iškėlė

Po to išvyko JT generalinis sumanymą, kad būtų konferuo- 
sekretorius Dagas Hammarsk- j jama nusiginklavimo klausimais 
joldas. Vos tik pasibaigus sesi- arba pačių vyriausybių galvų ar-
jos darbams, Dagas išvyko j 
Švediją, savo gimtinę, kur daly
vavo Švedų Mokslo Akademijos 
metiniame susirinkime. Kalėdų 
šventes gi Dagas praleido su 
Jungtinių Tautų kariais kaip tos 
kariuomenės vado kanadiečio 
generolo Burns svečias.

Dagas nuvyko ir į Kairą

Tačiau, prieš sugrįždamas 
New Yorką, Dagas nuvyko

ba net specialioje Jungtinių Tau
tų sesijoje.

Tačiau čia manoma, kad tie 
siūlymai tikrovėje nieko naujo 
neturi. Tai tik naujas pakartoji
mas to, kas jau buvo paaiškėję 
neseniai pasibaigusios JT gene
ralinės asamblėjos sesijoje. Ta
da sovietų ir jų bloko atstovai 
kaip būbnu mušė, jog nedaly- 

į į vaus daugiau JT nusiginklavimo

Kalėdos Korėjoje. Kardinolas Francis Spellman, New York arkivyskupas, dalina šv. Komuniją 
kariams kalėdinių mišių metu pietinėje Korėjoje^ Kardinolas Spellman mišias atnašavo karinia
me barake netoli (tik penkios mylios) šiaurines Korėjos pasienio. (INS)

Į Kairo miestą suvažiavo

Azijos — Afrikos atstovai
KAIRAS, Egiptas, gruodž. 27. — Afrikos — Azijos atstovų 

konferencija vakar atidaryta priešvakarietiškais šūkiais ir pla
katais.

Apie 400 delegatų iš 40 vals- LT 7T i « j 
tybių ir kolonijų dalyvauja kon- Katalikių labdaros 
ferencijoje.

Plakatas su užrašu „Šalin Ei- 
senhowerio doktrina“ buvo ne
šamas studentų, kurie pasveiki
no delegatus ir 2,600 svečių ati
daromos konferencijos sesijoje.
Delegatai posėdžiaus savaitę Kai 
ro mieste.

Kajecko žodis 
okup. Lietuvai
WASHINGTONAS. — Juozas 

j komisijos posėdžiuose, nežiūrint, Rajeckas, Lietuvos Charge d’Af- 
Kairą, kur su Egipto vyriausybe kad pastaroji, vakariečiams nu- ;faįrs a j pasakė kalbą pavergtai 
ketina eilę problemų paliesti, sileidžiant, buvo padidinta iki i Lietuvai per Amerikos Balsą Ka- 
Nežinoma, ką jie tenai svarsto, dvidešimt vieno nario. Sovietai jėdų švenčių ir Naujų Metų pro- 
bet Dagui jau iš anksto egiptie-1 norėjo, kad nusiginklavimas bū- ga

tų diskutuojamas visų, taigi aš
tuoniasdešimt dviejų, atstovų ko 
mitete.

Neatrodo, kad sesiją šauktų 
Neatrodo, kad speciali Jungti-

čiai buvo pareiškę, kad, tegul jis 
palieka viltis New Yorke, jei jis 
ketintų su jais kalbėtis dėl Izrae
lio laivų plaukimo Suezo kana
lu ir Akabos įlanka.

Tretysis Jungtinių Tautų at
stovas yra Kolumbijos ambasa-,autų sesija galėtų būti sku- 
dorius Francisco Urrutia, kuris biai sušaukta. Jei ją sovietai 
Gen. Sekretoriaus paskirtas spe oficialiai pasiūlytų, Gen. Sekre- 
cialiu atstovu pasitarimams dėl torius turėtų susisiekti su kitų 
Scopus kalno sutarties vykdymo, aštuoniasdešimt vieno nario vy- 
Ambasadorius Urrutia New Yor- j riausybėmis, atsiklausdamas jos 
ką jau irgi paliko pakeliui į Pa- dėl pačios sesijos šaukimo ir 
lestiną. dėl jos laiko. Tokiam nutarimui

Jį Gen. Sekretorius toms pa- j reikėtl* Parastos narių didžiu- 
reigoms paskyrė po to, vos tik r"os’. bent keturiasdešimt
pats sugrįžęs iš Palestinos ir v*ejU alsų.
šiaip taip sutaikęs jordaniečius ^ra nuomonių, kad gal sovie- 
su žydais, bepradedančius erze- tai nori užbe&ti už aki4 su sPe' 
liuotis dėl Scopus kalno. Pagal clal,oS 8esij°8 idė> Jau anksčiau 
1948 m. sutartį to kalno sritis manYtai šaukti specialiai sesijai 
turėjo būti demilitarizuota. Pa-1 Vengrijos klausimu. Kai sesija
staruoju metu į tą sritį, kuri lai ški rstėsi po savo darbų, jos at- 

_ J stovai buvo įspėti, kad jeigu at-koma žydų enklava, aplink ją su-i
pant Jordano teritorijai, žydams 8iras reikal°- 8Csi> būti at-
pradėjus vežti gazoliną, jorda- 
niečiai buvo pradėję kelti triukš 
mą, kad laužoma ta sutartis.

Sutiko dėl JT kariuomenės
Dagas gruodžio 5 d. su abiejų 

vyriausybių atstovais susitarė, 
kad tos sutarties bus laikomasi, 
ligi bus susitarta dėl naujos, ir 
kad abi pusės sutinka su Jungti
nių Tautų kariuomenės inspekci
ja, kuri prižiūrės, ar tas susita
rimas vykdomas.

Tuo tarpu pačiose Tautose vėl

šaukta.
Tačiau tie patys politiniai ste

bėtojai mano, kad, jei jau sesija 
, būtų sušaukta ir delegatai suva- 
ižiuotų, tai ji gali svarstyti bet-

„ .... T . , , , mitecio narys užsieniolarp kitko Lietuvos atstovas , ... . , ,. . lams, pareiškė, kad musųpasakė: 1 ’ 1 ’

Atstovas O'Hara kritikuoja

JAV politiką užjūryje
Atstovų rūmų narys Barrat O’Hara (D., III.), grįžęs iš kelio

nės po Artimuosius Rytus ir Afriką, sako, jog JAV užsienių poli
tika tose apylinkėse dažnai yra labai keista.

O’Hara po mėnesį trukusių ■ 
studijų, kaip atstovų rūmų pako- rikos kolonijoje JAV konsulate

— Mano giliai nuoširdūs pa

vyrams“ kambario durų 
parašas: „Tik europiečiams džen 
telmenams“. Ten yra apie 6 mi- 
lionai negrų, ir mes stengiamės 
juos įtikinti, jog mums rūpi lais
vė ir lygybė, o leidžiame sau da
ryti tokias keistenybes. Panašių 
mažų, bet erzinančių dalykų mes

virsreika- 
užsie-

nio politikai tose apylinkėse 
trūksta „sveikos nuovokos“ 

vergtam Broliui ir Sesei Naujų- (common sense). Patiekiame jo
jų Metų proga linkėjimai yra irnįntįs;
šie: nesiduoti okupantui nusavin
ti savo lietuviškos sielos, bet iš- — tiems žmonėms sako-
tverti; nesiduoti išplėšti vilties, me kad mes pinigų jiems pasko-Į;;^; kur tik vykome 
bet tikėti Lietuvos šviesesne atei, hnti turime, bet paskui atsisa- 
timi, tikėti, kad ilgų metų šmėk- kome jiems duoti, nes jie nori 

juos panaudoti projektui, kuris 
mums nelabai įdomus. Jei mes 
nenorime duoti jiems visų pini-

la pranyks nuo Lietuvos dan
gaus ir jos tamsiąją naktį neiš
vengiamai paseks laisvės aušra.

Atšaukė atstovę

Laisvųjų lietuvių pastangos pa- SU. sakysim, tvenkinių ir drėki- 
švęstos priartinti tą dieną. n™o projektui, mes neprivalome 

i griežtai atsakyti — ne, bet turi-
Te Kalėdų Kristus sutramdo 

šiaurės vėjų Lietuvoje pūgas ir 
grąžina mūsų vargo tautai jos 
nupelnytą tikrosios laisvės rytą.

Raketų svalidyklos
Čekoslovakijoje

BERLYNAS, gruodž. 26. — 
Vakarų Vokietijos šaltiniai pra
neša, kad Čekoslovakijoje sku
biai gaminamos raketų svaidyk- 
los — įrengimai, nuo kurių rake-

koki deganti klausimą, nebūtinai palcidžiamoa. Jų 3talybai
nusiginklavimą.

. . . Tarptautinis jaunimas sve
čių vestibiulyje giedojo kalėdi
nes giesmes ir oficialusis spau
dos kioskas pardavinėjo kalėdi
nius sveikinimus, kuriuos Jung
tinės Tautos išleido su Madona 
ir Kūdikiu. Pelnas skiriamas 
Tarptautiniam Vaikų Fondui.

va

SccpUM kalno vyras. Kolumbie- 
tia dr. Francisco Urrutia paskirtas 
Jungtinių Tautų generalinio sek
retoriaus Dag Hammarskjoldo spe 
cialiu atstovu pasitarimams dėl

Izraelis norįs gauti
ginklų iš Vokietijos

TEL AVIV, Izraelis, gruodž. 
26. — Simon Pėrės, Izraelio ap
saugos ministerijos generalinis 
direktorius, vakar išvyko aplan
kyti Europos sostinių. Pėrės yra 
vienas augščiausių premjero 
Ben - Guriono pagalbininkų. Jo 
kelionės tikslas dar neatskleis
tas, bet užvakar Ben-Gurionas 
pareiškė parlamentui, kad Izrae
lis nori gauti ginklų iš Vakarų 
Vokietijos.

• Belgų Katalikų Žurnalistų 
Sąjungos iniciatyva surinkta 8

Scopus kalno sutarties vykdymo, milionai belgiškų frankų Apašta- 
Izraelitai valdo Scopus kalną, ku- Į. Sostui 
1| supa JuiUauu Lutuiiia. i 1*1.j) t ' • • »

Pulkininkas Ansvar Sadat, pre 
zidento Nasserio vadovaujančio 
laikraščio redaktorių::. išrinktas 
konferencijos pirmininku. Jis 
pareiškė konferencijai, kad Egip 
tas tiki „neutralumui ir bešališ
kumui... ir Afrikos — Azijos 
valstybės pritaria šiam punk
tui“;

Pulkininkas Anwar Sadat yra 
kartus redaktorius Vakarams.

Sadat pareiškė: Afrikos — 
Azijos valstybės davė Egiptui di 
dėlę pagalbą 1956 metų rudenį, 
kai Britanija, Prancūzija ir Iz
raelis užpuolė jį.

„Azija ir Afrika kartą buvo 
imperialistų aukomis. Dabar jos 
yra laisvos ir yra pasiruošusios 
tarti žodį pasaulio reikaluose, — 
pasakė Sadat.

Pirmose salės eilėse sėdėjo In
dijos, Ugandos, Ghanos ir Nige
rijos atstovai. Už jų sėdėjo Ru
sijos ir šiaurinės Korėjos dele
gatai.

Galerijoje mokinės šaukė „ne
reikia bazių, paktų, vandenilinių 
bombų“.

BAGDADAS, Irakas, gruodž.
26. — Irakas atšaukė savo nuo
latinį atstovą prie Jungtinių Tau , , . . .
tų. kad jis balsavo prieš Turkiją bn) a^basadoria, sėdėjo galer,
Kipro salos ginče, pareiškė už
sienio reikalų ministeris Burha- 
nuddin Bashayan.

rne pagelbėti, kiek galima, o pas
kiau pasirūpinti, kad trūkumą 
galėtų gauti iš „Pasaulinio ban
ko ar kito kurio šaltinio“. Vals
tybės, kurios negali gauti, kas 
joms reikalinga, iš JAV, kreipia
si į artimiausią prieinamą šaltinį 
— Rusiją.

Toliau O’Hara pasakė:
— Taip padarė gen. Nasseris 

Egipte. Mes kalbėjome su juo 
21/. valandos ir jis rpums atvirai , , „ .
pareiškė, kad jis prašės JAV redaktorius, kas jų nuomone tu 
ginklų ir kviečių. Mes atmetėm ret,) butl 'arl"k>“ zym,ausiu 
viena ir kita. Todėl jis nuėjo pas

dovauja sovietų specialistai. Jų rusus ir gavo 175 milionų pa-
aptarnavimui betgi esą apmoko
mi ir čekoslovakų kariuomenės 
daliniai, o netrukus būsią apmo
komi ir lenkų bei rytinės Vokie
tijos kariai.

skolą.
Dar toliau atstovų rūmų narys 

pastebėjo:
— Kitas sveikos nuovokos trū

kumo pavyzdys buvo vienoje Af-

Religija "liaudies demokratijose"
VATIKANAS. — Vatikano dienraštis „L’Osservatore Roma

no“ gruodžio 14 d. numeryje atsako tūlam ponui Garkavenko, ku
ria laikomas „sovietinės bendruomenės pažiba, skleidžiant moksli
nį ir politinį žinojimą“.

Jis neseniai rašė-spaudoje, kad ■■■ —-................ . ■ ■
Sovietų Sąjungoje jau nebėra re žiaurūs persekiojimai visą laiką 
ligijos. Vatikano dienraštis pa-1 tęsiami.
brėžia, kad toks tvirtinimas yra 
visai nepagrįstas. — Iš tikro, — 
rašo L’Osservatore Romano, — 
kaip tik dėl to, kad religinis nu
siteikimas žmonėse yra atspa
rus, komunizmas stengiasi reli
gines bendruomenes pakeisti (nu 
vesti klaidingais keliais), nes re
ligijos panaikinti jis nesugeba, 
nežiūrint visokeriopos komunis
tinės propagandos. Taip vadina
mose „liaudies demokratijose“

Vatikano dienraštis apžvelgia 
visą eilę sovietų pavergtų tautų, 
kur persekiojimai tebevyksta, 
skelbiant naujus įsakus, naudo
jantis melu ir šmeižtais.

Jei kur persekiojimų aršumas 
atlyžta, tai tik taktiškais sume
timais. Tuo tarpu Bažnyčia, kaip 
visuomet, gina Dievo tikrovę, Jo 
vardą ir įstatymus, kartu ginda
ma žmogaus asmens vertybę

Nikita Chruščiov
išrinktas žymiausiu

1957 metų vyru
WASHINGTONAS, gr. 26. — 

Associated Press apklausinėjo 
laikraščių, radijo ir televizijos

1957 metų vyru. Daugumas re
daktorių išrinko sovietų komu-

veikla Japonijoje
TOKIO. — Japonų Katalikų 

Labdaros draugija „Japonų Ca
ritas“ paskelbė savo metraštį. Iš 
statistikų paaiški, jog Katalikų 
Bažnyčia Japonijoje turi 227 lab 
daros centrus: ligonines, našlai
čių namus, prieglaudas, klinikas, 
ambulatorijas, greitosios pagal
bos centrus vaistų ir maisto tie
kimo punktus ir 11. Šelp'.amųjų 
— katalikų ir nekatalikų — skai 
čius yra 14,796. Pagalbą tei
kiant, joks skirtumas nedaro
mas tarp religijų. „Japonų Cari
tas“ yra vyskupų žinioje ir pri
klauso „Tarptautinei Caritas“.

Naujas Katalikų
Bažnyčios narys

KOPENHAGA, Danija. — As- 
ger Strange, 18 metų buvęs Da
nijos liuteronų pastoriumi, gruo
džio 15 d. įšventintas katalikų 
kunigu naujoje Šv. Knud Lavard 
parapijos bažnyčioje, Kopenha
goje. Minėtas pastorius, priėmęs 
katalikų tikėjimą 1951 m., nuo 
1953 m. teologijos studijas atli
ko Šv. Bėdos kolegijoje, Romoje. 
Jis dabar paskirtas Šv. Antano 
parapijos klebonu viename Ko
penhagos priemiestyje.

TRUMPAI IS VISUR
• Vokiečių katalikų suvažiavi

mas. 1958 m. rugpjūčio 13—17 
d.d. Berlyne bus 78-oji Katalikų 
diena (Katholikentag). Tokie vi
suotiniai suvažiavimai turi labai

Delegacija iš Palestinos sušu- didelės reikšmės vokiečių kata- 
ko: „Šalin imperializmas. Mes u^ų gyvenime.
esame prieš karą . e po ^aro į Kanada yra atvy-

Sovietų bloko ir arabų valsty-i kę 1629,176 imigrantai, t. y. arti 
10 proc. visų dabartinių gyven-

joje. Konferencijoje taip pat bu
vo Egipto ministerių kabineto 
narių. Nasseris neatvyko į kon
ferenciją, bet atsiuntė sveikini
mą.

Prie Jeruzalės rasta
seniausia bažnyčia

JERUZALĖ, gruodž. 27. — 
Vykdant svarbius archeologi
nius kasinėjimus Šaveizionne, 
prie pat Jeruzalės, rasta seniau
sia iki šiol žinoma Izraelyje 
krikščionių bažnyčia. Archeolo
gai sprendžia, kad toji bažnyčia

nistų bosą Chruščiovą „žymiau-,yra iš imperatoriaus Konstanti- 
siu 1957 metų žmogumi“ ir taip io laikų — 4-to šfmtm. po Kris-
pat daugiausia pasižymėjusį už 
sienių politikoje. Prezidentas Ei- 
senhovveris pastatytas antroje 
vietoje.

Redaktoriai išvardijo kitų sri
čių asmenis pirmajai vietai: 
mokslo — VVernher von Braun, 
pramonės — Henry Ford II, dar
bo — George Meany, religijos — 
Billy Oraham, literatūros — Ja
mes Cozzens, pasilinksminimų 
— Mike Todd, sporto — Lew 
Burdette.

• Britanijos karalienė Elzbie
ta II užvakar pasakė pirmą kar
tą kalėdinę kalbą per televiziją.

KĄI.ĖNIKIRIITS
Gruodžio 27 d.: šv. Jonas evan 

gelistas; lietuviški: Vaideliotas 
ir Eglė.

Saulė teka 7:16, leidžiasi 4:26.
Oras

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — ap
siniaukę ir šilčiau.

taus. Jos ilgis yra 26 mtr. ir plo
tis 15 mtr. Jau atkasta centrinė 
nava, dvi šalutinės navos ir prie
angio dalis. Grindys yra mozai
kinės.

tojų Kanadoje yra pokariniai 
imigrantai. Daugiausia atvyko 
šiemet — iki spalio pabaigos jau 
242,000.

• JAV senatorius Eastland, 
demokratas, įspėjo, kad JAV ko
munistai sustiprino savo pastan
gas įeiti į organizacijas, kurios 
neturi komunistinio vardo.

• Jungtinės Amerikos Valsty
bės galėsiančios Britanijai pri
statyti raketas tik 1958 m. pa
baigoje. Kitom Nato valstybėm 
dar vėliau.

• Kardinolas Spellman, New 
Yorko arkivyskupas, vizitavo 
pietinės Korėjos prezidentą 
Syngman Rhee.

• Joseph P. Kennedy, buvęs 
JAV ambasadorius Britanijai, 
įteikė kalėdinį $20,000 čekį Jo
seph Kennedy jr. Memorial ligo
ninei Bostone, Mass.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Popiežius Pijus XII užvakar pasirodė savo studijų kamba
rio lange ir palaimino 60,000 asmenų, susirinkusių į šv. Petro 
aikštę.

— Prezidentas Eisenhoweris nori, kad būtų padidintas apsau
gos biudžetas.

— N aeionalistinės Kinijos laivai nuskandino tris komunistų 
laivus raudonosios Kinijos pajūryje,.

— Indonezijos vyriausybė vakar pareiškė, kad ji garantuos 
saugumą ncolandų verslui Indonezijoje.

— Britanijos premjeras Harold Macmillan ir Indonezijos pre
zidentas Sukamo greitai svarstys Olandijos — Indonezijos ginčų 
dėl vakarinės Naujos Gvinėjos. Abu turbūt susitiks 1958 m. sau
sio pradžioje Indijos sostinėje New Dclhi.

— Automobilių nelaimėse žuvo daugiau kaip 219 asmenų Ka
lėdų šventėse.

— Prezidentas Eisenhoįvcris šiandien išvyksta į Gettysburg, 
Pa., savo nkj.
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rasis — vasario mėn. svetinga
me Bostone.

Pasirodo, kad tomis krepšinio 
pirmenybėmis susidomėjo ir pla
čioji New Yorko visuomenė. Štai 
veiklieji New Yorko Neo Lithu-

Redaguoja EDV. 8ULAITIS, 1380 So. 51st Avė., Cicero 50, Illinois ania nariai krepšinio laimėtojui 
______________________ _ skiria gražią pereinamąją taurę.

Sportinės nuotrupos

Brooklyno Lietuvių Atletų 
Klubo krepšininkai, nors pralai
mėję pirmenybių rungtynes 
prieš savo varžovus, tačiau rado 

i kiek paguodos, pasveikinę savo 
mielą trenerį ii- vadovą inž. Alg.

Laiškas iš New Yorko padangės j tinklinio laimėtojui Brooklyno
Pamėlusiai liūdnas buvo Sis sa- pačių Šaknų. Jau sudarytas dar- ''Būtų ge“ ,™™‘ir

yaitgalis New Yorko sportmin- bo komitetas. , kuri, be klubo va kito) 0rganizacij08> kurioms rQ. 
kams: šeštadienio rungtynėse dovybės, įtraukti ir aktyviausi
Lietuvių Atletų Klubo krepšiniu klubo nariai bei rėmėjai. Vy- 
kai pralaimėjo pirmenybių rung- riausiu pirmenybių teisėju yra 
tynėse prieš stiprius priešinin- pakviestas nuolatinis Lietuvos 
kus 53:58 (ir čia būtų sunku krepšinio rinktinės dalyvis ir Eu 
rasti atletų pralaimėjimo kalti- ropos krepšinio meisterio ko- 
ainkus), o sekmadienį visos Lie- mandos dalyvis Arturas Andru- 
tuvių Sporto Klubo vienuolikės lis. Atrodo, kad tos pirmenybės 
suklupo prieš Blau Weiss Gott- bus pravestos Lietuvos krepši- 
schee futbolininkus. Narsieji nio rinktinės Europos, krepšinio 
mūsų jauniai per ašaras ir krau- (meisterio vardo laimėjimo 20 m. 
ją turėjo pasiduoti šiame sezo- sukakties ženkle. Pačios pirme- 
ne stipresniems priešininkams nybės įvyks sausio 11 ir 12 die- 
0:4, gi rezervinė vienuolikė į-!nomis St. Francis Prep. School 
stengė prieš pilnoje sudėtyje žai- salėje
dusį varžovą pralaimėti “tik” 0: 
0. Galbūt sunkiausia būtų kai

Rytų sporto apygardos pirme-
................................ , nybes yra numatyta pravesti vy-beti apie pirmąją vienuolikę, ku- * . . . .• x iir • i./ u 1U moterų ir jaunių grupėse. Ikin prieš Blau Weiss Gottschee ... , . , , . .i šiol pirmenybėse dalyvauti uzsi-
pirmąją komandą “sukombina
vo” 0:10 kalėdinę dovaną. Taip,

registravo Bostono LSK Daina
va, Waterburio LSK Gintaras,0:10. Tai buvo puiki priešinin-! ~~~kų dovana silpnai ir be jokios J t?“,™ ■ i?“3’,N.7

sportinės ambicijos žaidusiai lie- ‘ or ° ,r r0° y110 
tuvių vienuolikei.

Miluką, šių metų pabaigoje su
kuriančius lietuvišką šeimą. At
letai sportininkai tikisi ir toliau 
matyti jaunuosius Milukus savo 
klubo narių eilėse.

Tai tiek, mielas Edvardai, nau 
jienų iš didžiojo New Yorko pa.

...........  Birutį, kurio šeima padidėjo ant dangės. Jei daugiau mano laiš-
\ie neoficialiai teko patirti, m krepšininku. Atletai sporti- kai šiais metais nepasieks Tavęs

pi lietuviškojo jaunimo reikalai, 
rastų reikalą paskirti sportinin- 
kams daugiau dovanų ir rodyti 
jiems didesnį dėmesį.

ninkai linki laimingai motinai, 
išdidžiam tėvui ir būsimam 
klubo nariui sveikatos, laimės ir 
ištvermės ateinančiose sportinė
se kovose.

Mūsų atletams sportininkams 
malonu sveikinti didžius klubo 
rėmėjus Erną Žvikaitę ir Kazį

ir Tavo red. skyriaus skaitytojų, 
linkiu tiek savo, tiek Brooklyno 

(Nukelta į 6 psl.)
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OPTOMETRISTAS 

ATIDARĖ NAUJA 
OFISĄ ADRESU —

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

Tel. — RKliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUM
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(IJetuvls gydytojas)
8925 West 59th Street

I Vai.: Pirmad., untnul., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo I— 4 p. p., 8:80-8:30 

i vai. vak. Trečlad. ir šeštad. 1-4 vul. 
popiet.

'l'el. ofiso Ir huto: OLymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4988 W. Iftth SL. Cicero
Kasdien 1-1 vai Ir 8 8 vai. rak 

Išskyrus trečiadienius.
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Otf.-j telef. LAfayette 8-8218, jei 
neatsiliepta, šaukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHUtURG* 

4146 S. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:10 r. i 
Vak plsm. ant r., ketrlrt 6-8:10 v

Trečlad. tik susttarua

P. ŠILEIKIS, 0. P.
OrthoiMilas - l’rotiulstas

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojoms

(Arch Supports) ir 1.1. 
Vak, 9-4 ir ę - 8. Š»-fttadl»‘nials 9 - 1
<>KTII<>rEI>I.IOK TEt’IIMKOS I.AIt. 
2850 W. 68rd St., Chhanc 29, III. 

Tel. PltosiMS-t M-5OH1

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4209 W. ttSrd St 
Ofiso tH. KEllanue 6-4410

Kesšd. telef. OHovetdU .6-0617 
Valandos: 1-1 p. m., 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pletQ.
Trečlail. Ir Aeštad pagal sutarti

JEI TIK BALDŲ REIK,

pas Rudaitį
TIESIAI EIK.

v

Niekur nepirksite pigiau, kaip Major 
Furniture, Ine., 3207 So. Halsted Street

SOPHIE BARČUS
RADIJO VALANDA

Iš stoties WGES 1390 k. kasdieną 
nuo pirmadienio iki šeštadienio nuo 
8:30 iki 9:16 v. ryte, Ir kas pirma
dieni nuo 7 iki 8 vakare.

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

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 So. Alaplewood Avė.. Chicago 29

DR. IRENA KURAS
'Gydytoja tr Chirurgei 

KTDIKIV IR VAIKI, 1JGŲ 
SPECIA14STF:

7166 South Weatern Arenus
(MEDICAL BFILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad 
nuo 11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
8 v.—8 vai. vakare Trečlad nuo 
11 ral. ryta — 1 v. p. p. Seštad H 
vai. ryto Iki 8 vai. popiet

Office tel. RE 7-tlSk 
Res. tel. WAlbn»ok 5-37115

Ofiso tel. CLUfalde 4-2896 
Reddeni-lJus: LiAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 Weot 47th Street 
(Kanipaa 47th Ir Hennltiųte)

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 V. rak 
Aeštad nuo 3 iki 6 vai., lšskyr. sek

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North VVaeker Orite 
'Clvlc Opera Houee, kamb. 868)

Vai. kaed. 12—4 
Tel. CEntred 6-2294

6002 West 16tfi S t r., Gloero 
vai kasdien 6-8. Seštad 1-2 ral 

Tel. TOrmhall 3-0969 
Kitu laiku Ir trečlad. susitarus 

Rcrld. tel. HEmlock 4-7O8O

Nekantriai laukiama veiklaus 
Hartfordo LSK Grandies apsi- 

B< ūdrai. kalbant apie mūsų sprendimo. Krepšinio pirmeny- 
futbolo vienuoli pajėgumą, bės vyks dviejų ratų sistema 

kad P rmasis ratas bus sausio 11 ir 
už * 1 (Venomis New Yorke, o ant-

5nenorom dvlUną 
veltui yra r, i.', ■•.nil 
dirbti klubo < ’ ri '• ■ . ’ ž~'
dejų buto nuoma'' ;;; uolu i; ir
ne reik a'e lig ?.i yra paliekami už 
aikštės baltos linjos t’e kurie 
tiek i;<• iuviškęra ž'ūrovu: tie’
pačiam k!ur ui u ė '•• •' ' 'nu nau 
dingi. Žiu . problema
spręsti yra klubo vadovybės pa
skirt: tam tikri pareigūnai, ta
čiau jų " priklauso tiek
nuo klubo vadovybės, tiek nuo teberašai ranka?
tų entuziastų Žiūrovų, kurie nuo! greičiau, Iki 10 egz. iš kart! Įvai-

rfinimiši klubo gerovės ri&usi modeliai nuo $69.96 ir augš- 'rrwai rūpinasi kiudo geroves ,)fui Pljru np8 tarnauJa visą
kėlimu. O pagal au klubo vado- mą. Mokėsite tik po $5.00 kas m6- 
.. ’’es) Pristatoma Į bet kurj pasaulit
\ V nė t UI L* J yti3 SU futbolo »<ampa R1] pilniausiom garantijom,
mėgėjų ir klubo rėmėjų kantry
bės barometru . . .

• Pi

l t, 4
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O V I N G
-rib*m vairiu, 
be) p.tv< žiu: u

t ariamų austumų
ei. Blshop I 7015
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Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRFCIN PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS OLIS, sav. 
4058 Archer Avenue 

T«le<onas Vlrgir/ia 7-2481

\ Tel. oftso — HE 4-1202 arba REp.
1 7-9700. Namų — PR 6-4732
DR. 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.

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarimą. 

D51 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 vai. p.p. 
kasdien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

Rez. tel. GRovehill 6-6503

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

SpeclalybP — vidaus llgoe 
2454 West 71st Street

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

atostogose

'j

Svečių kambario baldai, miegamieji, virtuvės 

setai, šaldytuvai, virimui pečiai, kilimai, televizijos 

aparatai, vaikams žaislai ir daug kitų prekių už — 

Wholesale kainas.

PREKYBA ATIDARYTA 
Pirmad ir ketvirtad. 9 — 9:30 vai.

Kitomis dienoms 9 — 6 vai.
Sekmadieniais 12 — 5 valandos

rcl. ofiso WA 5-3010, rex. PR 6-7383
DR. ANTANAS ALEKNA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1601 W. Garfield Blvd.

Vai. — Pirmad., antr.. ketv., penkt. 
1—4 Ir 6—8; šeštad. 1—4; trečlad. 
uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIOIUS
GYDYTOJA TR CHIRTfRC? 

Office: 10748 South Mlchlgan Are
Bato 1653 W. 103 St, Beverly Hills

VaT.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 r. v*..
Vai,: kasdien nuo 6 v. ▼. Iki 9 ▼. 

išsklrus trečlad. šeštadieniais nuo 1 
kl 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PTJUman 6-6766 
Buto -- BEverly 8-8946

krepšinio
Pasirodo. ’ a' mūsų (Rytų) a- 

pygardu - i ne vien tik ap- 
linkra -.eių r potvarkių raštais
Dėt r k jiiKrečia’’, darbais. Šta:, uaiuioguB tr smulkiausias infor- 
pravedant apygardos krepšinio, L GledPaitlS) Ifl32 Broad Street> 
pirmenyb. . P.- ‘ yno Lietuvių Hartford. Conn., kuris “Draugui”. . , . , , 1 . V * I IrtrtrrYO a Iroiv-i 05) ^inincrn'j namilfl
Atletų klubas daroą pradėjo iš Inomaa kaip sąžiningai asmuo.

MAJOR FURNITURE,
3207 So. Halsted Street

Telefonas — CAIumet 5-3207
Vedėjas E. RUDAITIS

INC.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius —

6322 South Weetern Avenue 
■ai. kasdien 10-12 vai 1> 7-t vai
vak. šeštadieniais 10-i vai .Trefila- 
Henlals uždaryta Kt. laiku susitarus

Ofiso ‘elefonas: PR 8-8229 
Res telef. WAlbrook 6-6076

Ofiso HEmlock 4-6816 
Rez HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIU m VIDAUS LIGOS

2745 West 69th Street
(priešais šv. Kryžiaus ligoninei 

Priima pagal susitarime

JI

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika Ir moterų lgoe)
Ofisas ir res.: 5100 8. W este m Avė 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-567"
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. r., Antr.. 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., Seštad. 
2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu

Tel. ofiso HE 4-2123, re*. Glb. 8-6198

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street 
(71st Ir Campbell Are.)

Vai.: pirmad. Ir ketvirtad. 6—9 v. r. 
Antrad. Ir penk. 1—6; šeštad 2—4 
Treč. uždaryta.

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

Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERĮ!
LIGOS

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

šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

Tet ofiso PRospect 6-9400
Rezld. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškcvlčlfltė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedde Avenue

Vai. kasdien 1-8 p. p. lt nuo 6-8 vai 
vak. Seštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
ir kitu laiku tik susitarus.

NARIAI i UVIŲ FAUPYMO IR C
SKOLINIMO R-VIŲ LYGOS >

Kurios.- K enn.no Santaupos Yra t 

up4 austos iki $10,000.00 —
, Paskolos Duodamos Namų įsigijimui 

e ,-v'•*»»« Sąlygom!*

CHICAGO SAVINOS A LOAN ASSN.
6245 S. Weswrn Chicago 36, Ui

CONTINENTAL SAVINOS A LOAN ASSN. 
4559 So. Pan’ j i Si , Chicago 9, III., YAnk 7-0145

GRANE SAVSNGS A LOAN ASSN 
2555 W. 47th $t., ChifAac 32 Iii

DISTRIČT SAVINOS A LOAN ASSN.

3430 S. Halsted St . Chicago 8, III

ST. ANTHCNY SAVIHGS A LOAN ASSN. 
1447 S. 494 Ct. Cicero 5D, TU tol TO 3-8131-32

BNIVERSAL SAVINBS A LOAN ASSN.
1SB0 S. Halsted St., Chicago 8, III.

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

Kampas 47-tos ir D&man Ava) 
Vai kasdien nuo 6—8 vai. vak

šeštad. 2—4 vai. vak. 
Tr»člad. if kitu laiku pagal sutarti 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Re*.: W\lbrook 6-3048

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

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

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71»t Street

Vai Pirm., ketvlr., penxt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. Ir šešt. pagal sutarti, 
sekm. uždaryta.

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. Whlpp1e Street

(Arti Archer Avė.)
Valandos: nuo 10 Iki 12; 2—6; T-9. 

šeštad 10—12. Trečlad. atdaryta 
IiAfayette 8-4949 

Namų — CEdarerest 3-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

1—6 vai. vak.
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarime 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Re^d. 2417 
W. 62nd St.. tel. ReoabUc 7-8818.

9EN 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA l« 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

• E NOROVf

4038 irehtf Šutant Tel. LA3-&nt 

AUGUSI SALDUKAS Preild
A

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

namų reikmenys, vandentiekio Jrengimar
ir elektriniai reikmenys. t’’’;

1901 Wewt 47th St. TeL LA 3-4139

TI1E BIGGF.ST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE !
Remiantis Cbieagch Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos Jslkfirlmo 
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 daugeli kitų pa
tarnavimų veltui, už kuriuos kitose Įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicago Savings Bendrovės Įstaiga yra viena 
iš gražiausių ir moderniausiai Įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

lietuviai gyvenantlej už Chieagos 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

ttdsrs- nlrmsdienl nuo 12 Iki 8. antradienį ir penktadienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį nuo 9 11d 8 
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadien) nuo 9 iki 2 valandos po pietų. s ■

•s

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Western Avenat 
< ’hlvago 29, 111 

telefonas REpnbllc 7-4900 
Rezidencija: GRovehill 6-8161

Pasimatymai pagal sutartj

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne 
'tflso vai : ouo 1-4 Ir nuo 6-8:80 v. 
vak šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnla 7-O0S6

ReaMend (los tel. BEverly 9-8944

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Re*. RE 7-6867

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

2454 Weat 71st Street
(71-oe ir Campbell Ava kampaa) 
Vai.: kasdien 1—3 Ir 6—8 vai. vak. 
Šešadlentala 1—4 p p. Trečiadieniai*
’itždarvta

Tel ofiso PR 6-1828, res. RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIBTUVIH GYDYTOJ AB)
2500 Weet 63rd Street

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

Telefono GRovehill 6-1596
0R. ALDONA JUŠKA

MITU LIGŲ SPECIALISTt 
- PRITAIKO AKINIUS - 

Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal
’USltarlms Išskyrus trečiadienius 

2422 W, Margnette Road
Ofiso Ir boto tel. Ol.ymptc 9-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAfl

1407 So. 49th (*»urL Cicero 
Kasdien 10—12 Ir 4—7 vai. Trečlad

Ir šeštad- tik 19—12 vaL

Ofiso telefonas — Blshop 7-2526

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne 
(Kampas Kedzle Ir Archer)

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

DR. J. RIMDZUS
1428 fcroadvvay, Gary, Indiana

Vai.: pirm. 3-8 v. vak., šešt. 10-12 
vai. prieš piet. Kitu laiku pagal su
sitarimų. Tel.: Office Gary TUrn»T 
3-990*2. Res. Ch-go Blshop 7-5833.

CHEROPRACTTOR

DR. ZIGMAS RUDAITIS^
8PEG. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 Weet 69th Street 

Priešai* Šv. Kryžiau* lląonln*
Telef. REpnbllc 7-2990

▼AL.: Pirm., antr.. Kert., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte Ir nuo 8:00—8:06. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečlad. ir
kitu laiku au«1taru* telefonu.

Tel. ofiso Vlctory 2-1681
Re*. Vlctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted Ir Sl-moa yatrln 

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

Tel. ofiso PR 1-6446, re*. HE.4-8166

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 

2420 Wert Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.: 6 iki 8 v-

Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
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IR JI EINA SAVO KELIU
Pastovus Rusijos politinis spaudimas ir taikos propaganda 

savo atsiekė. Ne tik Danija ir Norvegija, bet ir Vakarų Vokie
tija, kuri iki šio meto buvo ištikimiausia VVashingtono talkininkė, 
pasisakė prieš amerikiečių raketų stovyklas. Nors Konrad Aden- 
aueris, kaip ir kitų valstybių atstovai, iš esmės sutiko jas įrengti, 
tačiau iš patirties mes žinome, ką reiškia susitarimai “en princi
pe”, nes jie tėra tik priedanga, kad iš tikrųjų susitarimai nebus 
įgyvendinti.

Vakarų Vokietijos delegacijos nariai padarė pareiškimus, 
kurių prasmė yra labai aiški. Bonnos krašto apsaugos minis- 
teris Franz Josef Strauss nurodė, kad šis reikalas turi likti at
viru. Jis pridūrė, kad jau vien kariniais samprotavimais raketų 
stovyklos esančios nepageidautinos.

TAKTIKINIAI GINKLAI
Strauss toliau aiškino, kad Vakarų Vokietija Šiaurinio At

lanto santarvėje tegalinti atlikti tik taktikinius, bet ne strate
ginius žygius. Todėl jai reikalingi taktikiniai, bet ne strategi
niai ginklai, kurie siektų Rusiją.

Šis jo aiškinimas turi dvi prasmes. Tikroji prasmė yra, kad 
vokiečiai nenori kariauti prieš vokiečius. Toliau siekiantieji sam
protavimai siekia, kad vokiečiams iš viso nėra prasmės kariauti 
prieš rusus, jei jiems sulaikyti neturi pakankamai jėgų. Kitais 
žodžiais tarus, jis patvirtina mano įgytus įspūdžius Vokietijoje 
prieš porą metų, kad vokiečiai stengsis visomis priemonėmis iš
sisukti iš susidūrimų, kurių metu vokiečių miestai, miesteliai ir 
įmonės būtų paversti griuvėsiais, o žmonės — išnaikinti.

Tolimesnis Strauss samprotavimas, kad Vokietijoje esan
čios raketų stovyklos gali būti vienu rusų sausumos kariuomenės 
smūgiu pagrobtos, tik patvirtina šią mintį.

Santarvės vadas gen. Lauris Norstad nurodė, kad raketų 
stovykloms Vokietijoje negali būti jokio karinio pavojaus. Kai 
Norstad tarė savo žodį, Konrad Adenaueris ir Strauss staigiai at
šovė, kad tuo reikalu yra reikalingas Bundestago pritarimas. Jie 
panaudojo tą patį išsisukinėjimą, kuris anksčiau buvo Prancū
zijos ministerio pirmininko Gaillard lūpose.

Pažymėtina, kad dabartiniu metu Vokietijoje panaudojama 
ta pati taktika, kaip ir Hitlerio laikais. Kai Hitleris ruošėsi už
pulti lenkus, vokiečiai kariai buvo aprengti lenkų karinėmis uni
formomis ir nudavė mėginsią užpulti Schneidemuehlę. Dabar vo
kiečiai dangstosi demokratiniu rūbu. Ne viename Vokietijos mies
te gyventojų jau buvo pasisakyta, kad nebūtų leidžiama ameri
kiečiams įrengti karinių stovyklų. Vienas tokių įvykių buvo Mil- 
tenberge, prie Maino.

JAV PADftTLS
Paryžiaus konferencijoje buvo sulaukta didžiausio smūgio. 

JAV stengėsi ten savo padėtį sutvirtinti, o tik vėliau derėtis su 
Maskva. Esmėje padėtis liko susilpninta. Tik Londonas teliko 
ištikimu santarvininku. Pati kiečiausioji 'antibolševikinė stovyk
la — Ankara — ir čia nesusvyravo. Kitos valstybės prisidengė 
sąlygojimais ir beprincipiniais principais, kai Maskva dabar spau
džia, o Washingtonas tegalės ir raketas tiekti neanksčiau 1960 m.

Iki šiol santarvė ne kartą įrodė karinį nepajėgumą. Prieš 
penkerius metus buvo padarytas nutarimas iki šio laiko turėti 
96 divizijas; šiandien tik popieriuje terandame 40 divizijų, o iš tik
rųjų dar neturima nė 30. Politinis tikslas parodyti vienybę dėl 
gynybos jau paskandintas “politiniame” žargone. Eilė klausimų 
bus patikėta'tartis gen. Norstad... Šis būdas yra pats nedėkin
giausias, nes, kai nenorima susitarti, visuomet randama priežas
tis reikalą atidėlioti. Tai sako, kad europiečiai, būdami prieško- 
munistais, yra kažinkuo nusivylę.

VAKARIEČIAI RE GAIRIŲ
Mikojano žodžiais, dabar Maskva ir Washingtonas galės su

sitarti, nes abu kraštai esą to paties karinio pajėgumo. Susita
rimas bus labai abejotinos prasmės, jei vakariečiai nenorės at
sisakyti ankstesnių samprotavimų. Andrėj Gromyko jau rug
sėjo 20 d. Jungtinėse Tautose nurodė susitarimo pradus: teri
torinė neliečiamybė, nepuolimas, nesikišimas į vidaus reikalus, 
lygybė ir taikingas sugyvenimas. Jis dar kartą užantspaudavo 
pavergtųjų kraštų bylas. Ar pasigirdo bent vienas nepasitenki
nimo žodelis dėl šio pareiškimo ?

Sovietai dabar jau vykdo tai, kas šiose skiltyse buvo jau 
prieš porą metų mano manyta. Jie grasindami pradeda kalbėti 
apie taiką. N. S. Chruščevas augščiausioje taryboje siūlė taiką, 
nes kitu atveju rusų užpuolikas bus vienu smūgiu sutraiškintas.

Šiuo metu reikia labiau bijoti sovietinės “taikos”, kaip jų 
grėsmės. Jų “taika” ne vien Vakarų Vokietiją padarė abejojan
čia. Jų siūlymui — sudaryti Europoje neutraliųjų kraštų sąjun
gą, kuri nenaudotų atominių ginklų — jau pritaria net kaikurie 
vakariečiai politikai. Taikos sąskaiton vokiečiai nori būti apsi
ginklavę tik taktikiniais ginklais ir tuo būdu praverti rusams 
kelią į Europą. Taika gali būti tik priedanga pašalinimui net ir 
jau atgyvenusių amerikiečių lėktuvų stovyklų kituose kraštuose. 
Taika reiškia vakariečių snūduriavimą ir užliūliavimą. Sovietinė 
taika, kurios prieglobstyje ruseno mažieji karai, leido Rusijai iš
kilti, apsiginkluoti ir sulaukti talkininkų. O ji veda vakariečius 
ne į Canossą, bet į didesnių sutemų laikotarpį. Po Henriko IV 
žygio Vokietijoje atgijo tautiškumas. Ir Grigalius VII senatvėje 
nebuvo laimingas, nors ir buvo laimėtoju Canosaoje. Jis liko ap
leistas, viefiišas ir paniekintas. Vargu ar net ir tokio likimo su
lauks Vakarai sutemų dienose, jei šiandien nesuras vidinės stip
rybės ir vienybės, kuriai nedidelis kapas buvo supiltas Pary
žiuje. Gediminas Galva

VYRESNIEJI APIE JAI'NlM-5 "Vienas kitas nukrypimas nuo inas, kad susitarimui pasiekti
“Mūsų Vyties” lapkričio tiesaus kelio gali pastūmėti jau- visos kliūtys nugalėtos, liko tik 

nežymus nuomonių skirtumų
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100 NUMERIŲ

Tėvų marijonų anglų kalba 
leidžiamas "The Marian” žurna
las išleido savo šimtąjį numerį. 
Šimtasis numeris yra papuoštas 
gražiu italų dailininko Corregio 
paveikslu, vaizduojančiu Mado
ną ir Kūdikėlį. 34 žurnalo pus
lapiai yra pilni gana vertingos 
medžiagos, kurią pateikia pats 
žurnalo vyriausias redaktorius 
Francis J. Jančius, MIC, Floren- 
ce Wedge, Jane F. Hindman, 
Edward Vitchkoski, MIC, Mar- 
guerite Tazelaar ir kt.

Žurnalas savo Veehttiška puse

daro labai gerą įspūdį; spausdi
namas puikiame kreidiniame po
pieriuje. Anksčiau j© puslapiuo
se tilpdavo ir nemaža lietuvių ra 
šytojų kūrinių bei lietuvius lie
čiančių žinių. Reikia manyti, jog 
ir ateityje panašios medžiagos 
taip pat matysime.

Su šimtuoju žurnalo numeriu 
pasikeitė ir jo moderatorius: 
kun. P. Ciniko, MIC, vietą užėmė 
kun. A. Miciūnas, MIIC. Žurna
lo vyr. redaktoriumi yra F. Jan
čius, MIC; kiti redaktoriai — St. 
Pieža, Josephine Daužvardis, An 
thony M. Švedas, MIC, ir Antho- 
ny Ignotas, MIC.

gruodžio numeryje Antanas Kai- ,n“J.ą ^art, į prarają gi mūsų
valtis str. "Atiduok, kas tėvynei I Įautlns apatija arba indiferentui- [ suderinimas. Baigmė — žino-
priklauso” ražo apie lietuviškąjį '*Umas **" “t'toįlnti «» Kraži« ;ma visiems ir be aiškinimo, 
jaunimą šiame krašte. Jis savo Jaunuumwl'- nu“ lietuvybės tde- 
rašinio pradžioje pažymi:

“Bendras įspūdis, kalbant apie
alo’

Toliau straipsnio autorius kvie
Žmonija laukia taikos, kuri bū
tų garbinga ir teisinga. Vaka- 

siekia to
musų jaunuomenę yra, kad ji , ,
stovi ant stiprių krikšėionfikai | P“”“'“l'ydama8: "n

karną lietuvį yra pareiga ne tik

čia visus rūpintis lietuvišku jau- 1 ai slekla paties. Bet iš 
Kremliaus rūmų neišskrenda

I tautinių moralės pamatų. Negir
dėti, kad lietuviškos pavardės 
būtų linksniuojamos kriminali
nėje kronikoje. Atvežtos ar pa
veldėtos iš Lietuvos tradicijos, 
gilus etikos jausmas bei tautinė 
disciplina (gal šiek tiek jau ir 
pakrikus) sudaro tvirtą morali
nį pagrindą, iš kurio, tikimasi, 
išaugs morališkai ir fiziškai stip
ri lietuviškosios visuomenės kar
ta.

Šimtai ir šimtai jaunų lietu
viukų ir lietuvaičių, savo tėvų 
skatinami, siekia augštojo moks
lo. Visa eilė jaunuomenės orga
nizacijų ją cementuoja į vienaly
tį lietuviškos būsimos kartos žie 
dą, kuris, turime viltį, išbujuos 
į gražų žiedą ir kuris ateity at
neš mums ne tik kultūriniame, 
bet ir politiniame gyvenime gra
žių vaisių”.

Tačiau, matydamas šiuos gra
žius reiškinius, autorius teigia; 
įog tai dar nereiškia, kad būtų 
galima rankas sudėjus laukti 
šviesaus rytojaus, nes, anot jo:

tėvo, motinos ar mokyklos, bet 
toji pareiga yra kiekvieno lietu
vio, kuris tiki į šviesesnį lietu
višką rytojų”.

“MŪSŲ VYTĮ” VARTANT
Naujausias Pasaulio Lietuvių 

Skautų Sąjungos vadų, vadovių 
ir akademikų skautų “Mūsų Vy
tis” laikraščio numeris, šiomis 
dienomis pasiekęs skaitytojus, 
daro gerą įspūdį, šiame numery
je rašo J. Vaišnys, SJ; A. Kalvai
tis, Marytė Lekniūtė, K. Koda- 
tienė, A. Dundzila, Bronius Kvik 
lys, V. Stasiškis, A. Kalnaitis, 
V. Šėmis, Dalė Koklytė, Aldona 
Sidzikauskaitė ir kt. Laikraščio 
puslapiuose yra nemaža nuotrau 
kų iš skautiškos veiklos.

Kaip laikraščio redakcija savo 
žodyje pažymi, nuo sekančio nu
merio pasikeis jo vyr. redakto
riai : E. Vilko eitas pareigas per
ims V. Stasiškis. Reikia palinkė
ti ir naujam redaktoriui geros 
ištvermės šiam.e nelengvame dar 
be. E. šul.

taikos balandis su alyvų šake
le, iš kurios išsprogtų laisvė 
Rytų Europos pavergtoms tau
toms, pasirašytų susitarimų 
geroimas, pažadų tesėjimas ir 
įsipareigojimų pildymas. Nebus 
tos laimės ir staigmenos ir šį 
kartą, jei konferencija ir įvyks. 
Kremliaus siekiai ir tikslai ne
pasikeitė ir nepasikeis. Jie aki
vaizdžiai auga ir stiprėja. Tau
pomas laikas konferencijomis 
galutiniam pasiruošimui. Poli
tinės notos, vadų šypsenos, pa
reiškimai ir neįprasta laikysena 
tarnauja tam pačiam tikslui.

K. Taurus
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Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lieHiviškoie 
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KONFERENCIJA IR LAIŠKAI
Principinis sutikimas JAV pa- Į rumui neleisti pilnai iškilti ir 

siūlymo sąjungininkų žemėje lai pasireikšti, 
kyti balistinius ginklus nerado! Konferencijoje padaryti
entuziazmo Vakarų Europos 
Nato narių tarpe. Ne dėlto, 
kad laisvos Europos valstybės 
nematytų pavojaus iš Maskvos 
pusės, bet todėl, kad Maskva 
pasiskubino prieš konferenciją 
padaryti pasiūlymus, kuriuose 
augštosios diplomatijos sferos 
tikisi, kad prieš “principinio su
tikimo” įgyvendinimą reikia dar 
pamėginti tartis su Kremliaus 
vadais, kaip nusiginklavimo,
Vokietijos suvienijimo, taip šal
tojo karo, atominių ginklų ir 
kitų problemų išsiaiškinimo klau 
simais ir rasti patenkinamą su
sitarimą, iš kurio išsivystytų 
ilgai laukta taika ir plačios a- 
pimties taikos konferencijos su
šaukimo galimybės. Pasirodo, 
kad viltys vaidina didesnį vaid
menį, kaip Sovietų elgsenos tik
rovė. Paryžiaus konferencijos 
eiga rodo, kad Jungtinėms 
Valstybėms vadovauti Vakarų 
demokratijai yra sunku, proble
matiška. Be išminties, kantry
bės, aukų, paramos, taip pat 
reikalauja sudėtingos diploma
tinės laikysenos. Kaip ir vi
suomet, taip ir šį kartą užteko 
Bulganinui parašyti gražiai su
redaguotą laišką, kuris savo 
principinį vaidmenį sėkmingai 
vaidina, nors rimtumo, kuriam 
skiria kaikurie Vakarų Euro
pos valstybių vadai, neturi ir 
neturės. ♦ Tikslas — įnešti kon- 
ferencijon vienybę ardančią

1 dvasią arba tos dvasios popula- tas susitarimas, viešas skelbi

V.
Vokietijos, Anglijos ir kitų va
dų pareiškimai, kad reikia per
žiūrėti Bulganino laiškuose pa
teiktas pasiūlymas, rodo, kad 
baigimo komunikate gali būti 
primintas tokios konferencijos 
galimumas. Nors Dulles ir pre 
zidentas akcentavo, kad pirma 
reikia sustiprinti savio jėgas, 
įvertinti Sovietų ankstesnį ge
ros valios rodymą, bet gali būti 
atsižvelgta į kitų norą bandy
mus pakartoti, o ypatingai to
dėl, kad Amerikos spauda ir 
žymūs vadai akcentuoja “ko
egzistencijos” kelio peržiūrėji
mą. Rašant šias eilutes, nebu
vo žinomas Paryžiaus konfe
rencijos baigimo komunikato 
turinys, todėl užbėgimas už a- 
kių su pranašavimais palieka
mas ateičiai. Kaip mes bever
tintume konferenciją, kokius da 
rytume išvedžiojimus, padėties 
nepakeistume. Jeigu bus nu
tarta šaukti didžiųjų konferen
ciją, tai ji bus sušaukta, bet 
kas laimės ir ar iš viso galima 
tikėtis pasaulinės padėties pa
gerėjimų, nusiginklavimo, ato
minių bombų bandymo ir ga
mybos sustabdymo pasiekimo— 
klausimas atviras, primenąs 
dainą be galo. JAV seniai tro
kšta, deda pastangas tam tiks
lui pasiekti. JT pakomisija 
konferavo Londone pusę metų. 
Pasėkos — vėjo išblaškyti dū
mai. Stasseno buvo pranašau-
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Lietuviškosios "Palangos" 
tarnyboje

JŪRININKO ATSIMINIMAI

Inž. kap. Teodoras Reingardas

(Tęsinys)

Šio plaukiojimo metų mūsų laivas plaukė į visas 
Europos šalis, išskyrus Viduržemio jūros kraštus. 
Dažnai išplaukdavo į vandenyną, keliaudamas į Ispa
niją, Prancūziją arba į vakarinius Anglijos uostus. 
Jūra dažnai būdavo nerami, nemažai tekdavo išgyven
ti audrų, o kaikada ir labai smarkių. Aplamai Bis
kajos įlanka ir šiaurės jūra yra audringos. Kartą 
plaukiant į Vigo ir esant per šimtą mylių nuo jo, 
vakare mus užklupo baisi audra — 130 kilometrų 
per valandą vėjo greitumo uraganas. Visą naktį 
siautė uraganas. Mano kajutė buvo ant denio. Už
šokusi banga išlaužė jos duris, o kita banga išlaužė 
liuko duris, vedančias žemyn į įgulos kajutes. Teko 
keisti kryptį. Tik kitos paros vakarą įplaukėm 
į Vigo.

Ispanija man visados patikdavo. Gyvenimo są

lygos Pirenėjų pusiasalyje visai skirtingos nuo li
kusios Europos. Todėl Ispanija ir yra įdomi. Ispa
nija pasižymi gamtos turtais. Ten apsčiai yra įvairių 
mineralų ir metalų rūdos, kamščio, vaisių ir vynuo- 

1 gių, iš kurių spaudžia įvairiausios rūšies gardž.ausiu3 
vynus, pavadintus pagal vynuogių pobūdį:. malag , 
portveinas, cheres, marsala, malvazija, manzaniia, 
muskatelis, nagoras. Visa tai gaunama dideliais 
kiekiais ir labai pigiai. Klimatas lengvas ir švelnus. 
Ispanijos gamta iš ispano padarė tinginį; dirbti jis 
nemėgsta, savo gamtos neužkariauja, todėl ir negy
vena taip turtingai, kaip gyventų suomių tauta, jeigu 
turėtų Pirenėjų pusiasalį. Didelė ispanų dalis (apie 
30%) beraščiai. Kada mes išmokėdavome darbinin
kams atlyginimą, retas kuris jų mokėjo pasirašyti

"Trys ketvirtadaliai darbininkų vietoje savo pa
vardžių rašė tik kryželius. Tokia būklė Ispanijoje 
sudarė gerą dirvą bolševizmui plėstis. Paskutiniu 
metu buvo pastebima, kad tautoje plėtėsi kažkoks 
bruzdėjimas ir miestuose jodinėjo raitosios žandar
merijos būriai. Visuomenę kurstė tūlas Za.morra, 
kurio seneliai buvo žydai, vėliau apsikrikštiję tapo 
ispanais. Jam buvo pavykę sukelti revoliuciją ir ją 
išplėsti iki bolševizmo. Teko stebėti šiurpias bolše 
vikų valdymo scenas per ispanų pilietinį karą, kuris 
truko trejetą metų. Ispanijos liaudies komisarų prie
šakyje atsistojo mėsininkas Kaballero. Maskvos

bolševikai stengėsi Ispaniją paversti sovietine respu
blika, atsiuntė NKVD, kuri suorgan.zavo iš ispanų 
padugnių ispaniškąją NKVD ir ją išmokė sa ų.ių me
todų. Ispanų enkavediste Pessarija perka ido gerklę 
vyskupui. Ispanijoje buvo dtig vienuoyių, iš kurių 
kapinių enkavedistai iškasdavo lavonus, svarbiausia 
dvasininkų, nuimdavo karstų viršus ir pačius karstus 
su lavonais stačiomis statydavo Madrido šaligat
viuose prie namų. Kaip ir visut, kur Įsigali bolševiz
mas, taip ir Ispanijoje visą jų valdymo metą buvo 
šaudomi geriausieji Ispanijos žmonės.

Mūsų laivai lab" i gerai dirbo ir nepasitaikydavo, 
kad tektų mums veltui kokią dieną praleisti, netu
rint krovinio. 1929 m. “Palanga” turėjo gryno pel
no 3,000 svarų sterlingų. Iš Lietu os mes neturė
davome krovinio, todėl i Klaipėda nieka i neužsuk
davome. Lietuvos krov:ni gabnd ivo daugiausia 
anglų ir vokiečių bendroyėsj. Vvriausyhė mus nepa
laikydavo. Nors mūsų laivai dirbo išimt:nai užsieny
je, tačiau iš pirmųjų p'auk’oiimo metų rezultatų 
buvo galima spręsti, knd darbas įstntvtns į tinka
mas vėžes ir iš gaunamo nelno Tr-it galėsime pirkti 
naujų laivų ir plėsti nav darbu T ii it Hutų įvykę, 
jeigu psskutiniaisiais melais vis. pasaulį nebūtų už 
gulusi ekonominė krizė.

(Bus daugiau)
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Penktadienis, 1957 gruodžio 27

r^"
sEsTAOiENI, GRUODŽIO 28

9 \al. š\. mišios ir pusryčiai.
10 80 vai. — registracija.
11 v ai. — kiui. dr Rimšelio paskaita.
1 vai. — pietūs.
2 vai. — C. V., apygardų Ir

kuopų pranešimai.
4 vai. — centro valdybos rinkimai.

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ S-GOS VISUOTINIS SUVAŽIAVIMAS
1957 m. gruodžio 28-29 d. Jaunimo centre, 5600 South Claremont Avė., Chicagoje.

ŠEŠTADIENĮ 7:30 VAL. TEN PAT JAUNIMO VAKARAS SU LINKSMA PROGRAMA. Po to - šokiai ir žaidimai, grojant geram 

orkestrui. Vakaran kviečiamas visas Chicagos jaunimas, moksleiviai, studentai ir sendr. at-kai. at-kų tėvai ir bičiuliai.

SEKMADIENĮ, GRUODŽIO 29
» vai. — iškikniingos pamaldos 

ir pusryčiai.
10 vai. — A. Šato paskaita.
12 vai. — Iškilmingas posėdis ir

suvažiavimo uždarymas; po to- 
lieml ri pietūs.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Kunigu vienybės 

suvažiavimas

Philadelphia, Pa.

LB apylinkė krizėje

P 'š;i ••tr'inns Vasario 16

A. L. R K Kunigų Vienybės ne vjen pavaišintos, bet ir apdo- 
Bnstuno ir Hartfordo apylinkių vainotos kalėdinėmis dovanėlė- 
gansiis susirinkimas įvyko Ma- j mįgt
nanapoly lapkričio 26 d. Daly-: 
vavo dauginu 30 lietuvių kuni-1 
-1) '

Atlikc Šventąją valandą, iš- 
klause platų pr< I. .T. Balkūno pra 
nešim;), aptarė ateinančių jubi- 
li'jinių 500 metų nuo šv. Ka- 
z» m a i'i> mirties. 350 metų nuo 
č.vė Mergelės Marijos apsireiš
kimo Šiluvoje ir 40 metų nuo 
Li< t u vos nepriklausomybės at
gaviu m — sukakčių minėjimą.

1958 ri. rugsėjo 7 d. Mariana- 
itolyje nutarta surengti iškilmin
ga kongresą Švč. Mergelės Ma
rijos garbei, šiam kongresui 
ruošti išr

1 Gruodžio 29 d. 3 vai. p. p. Phi- 
ladelphijos lietuviu banko susi- 

vadovavo V. Galnaitė. Galop vis rinkimų salėje, 202 N. Broad
| kas baigta kapeliono malda. Su- Į Pneš šešerius metus senojoje gtr Philadelphi.
Ištrinkusios rėmėjos buvo seselių Philadelphnos lietuvių kolonijo- jog lietuvi organizacįių atstovų 

je gražiai ir sėkmingai pradėtas

Kalbėjo prof. A. Jurskis zacijos pozityvaus vaidmens Lie 
Per Bendruomenės Balsą š. m. tu vos likiminėje kdvoje dėl lais- 

gruodžio 15 d. red. A. Gečiaus-! Vės.
A. G.

ink’as komitetas iš 
pirm. pre! Pr. Juro, vicepirm. 
l itti B. Gauronskio. r.ekr. kun. 
J. Steponaičio, reikalų ved. kun. 
Juozo Dambrausko, MIC, ko- 
resp. kun. V Martinkaus ir na
mų kun Vinco Puidoko, kun. J. 
Zuromskio ir kun. A. Vainaus
ko.

Motery S-gos 20 kuopos veikla
Gausus kuopos susirinkimas į- 

vyko gruodžio 3 d. parapijos sve 
tainėje. Pirm. Helen Širvinskie- 
nė pranešė, kad įvykusio “bin- 
go” pramogos metu gauta pelno.
Taip pat ji dėkojo visoms už gra
žų pasidarbavimą. Serga narė 
Teklė Norbutienė; narės žada ją 
aplankyti. Pirm. H. Širvinskie- 
nė pasišventusiai dirba naujų į- 
rašymui. Šiemet kuopon įsirašė 
13 naujų narių. Dvi paskutinės 
yra A. Vingeliauskienė ir R.
Goodman.

Kalėdų proga paskirtos dova
nos: parapijai — 10 dol., sale
ziečiams — 10 dol. ir senelių 
prieglaudai — 5 dol.

Skaityti kun. Vyšniausko ir 
kun. P. Gedvilos padėkos laiš
kai: irgi skaitytas Kulicienės valdybai rinkti metinis susirin- 
padėkos laiškas už šv. mišias, au kimas buvo šaukiamas dukart ir

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Philadelphijos apylinkės organi
zacinis darbas per pirmuosius 
ketverius metus yra ne kartą 
švystelėjęs maloniais lietuvio šir 
džiai laimėjimais. Gi šiuo metu 
Philadelphijos lietuviu bendruo
meninis gyvenimas yra patekęs 
į gana sunkią krizę, kurios aiš
kus simptomas yra net dukart 
šauktame metiniame susirinki
me nepajėgimas sudaryti valdo
mųjų organų. Prie dabartinės 
padėties privedusios priežastys 
daugeliui yra žinomos. Jas tur
būt regi ir patys kaltininkai. Jos 
nebebuvo minimos susirinkimų 
metu, bet vieną kartą visam lai
kui tenka įsidėmėti, kad politinio 
pobūdžio reikalai yra labai jaut
rūs ir jie neneštini į bendruome
ninį gyvenimą.

Kaip minėta, sunkiausia krizė 
išgyvenama dabar, kai naujai

pasitarimas artėjančios Vasario 
16 paminėjimo reikalu. Kadangi 
ateinančioji Vasario 16 pažymė
ta 40 metų sukakties ženklu, 
svarbu kad šiai šventei būtų 
kiek galint geriau pasirengta, to 
dėl visos organizacijos prašomos 
būtinai atsiusti savo atstovus į 
šį susirinkimą.
šeštadieninės mokyklos vakaras

Lituanistinės šeštadieninės mo 
kyklos vakaras, kuriam mokyk
la jau nuo pat mokslo metų prad 
džios rūpestingai ruošiasi, įvyks 
gruodžio 28 d. Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje. Turint galvoje, 
kad lituanistinei mokyklai ne 
kartą tenka gana sunkiai spręs
ti lėšų klausimą ir jos išlaiky
mas nėra tik tėvų, bet visos lie
tuvių bendruomenės reikalas, 
tenka laukti gausaus į vakarą 
atsilankančiųjų būrio. Iš kitos 
pusės, energinga mokyklos va-

dovybė yra pasiryžusi žiūro
vams pažerti kiek galint meniš- 
kesnių sceninių dalykėlių.

Balto susirinkiiiias į ko pakviestas kalbėjo prof. A. I
Gražią veiklą metų bėgyje iš-'Jurskis, kuris, atsakinėdamas į 

vysčiusi Balfo skyriaus valdyba klausimus, pasisakė dėl geros 
pranešė, kad metinis Balfo susi- Lietuvių Bendruomenės organi- 
rinkimas įvyks sausio 12 d. 4 
vai. p. p. lietuvių banko susirin
kimų salėje, 202 N. Broad Str.

Pasitraukė E. šaulytė 
Ilgametė Lietuvos Vyčių 3 kuo 

pos pirmininkė Elena Šaulytė - 
Shields įvykusiame kuopos me
tiniame susirinkime nebesutiko 
kandidatuoti į naująją valdybą.
Naujuoju pirmininku išrinktas 
vytis Juozas Janulaitis, kuris 
yra labai energingai ir gražiai 
reiškiasi nuo senesnių laikų tiek 
vyčiu, tiek visame Philadelphi
jos lietuvių gyvenime.

Skelbkitčs “Drauge”!
MOVIU C)

’L

t* IŠ TOLI IR ARTI
NAUJI O!O£ll TPORAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO {RANR/Ai 

•UHJ N erų PATYRIMAS- PIGUS tP ŠALINIMAS AATARNAVMaS

JUOZAS NAUJOKAITIS
202? W b9S* CHlCAęę it, ,LL Tt( v,<zųt,roa|, 5.320$

SPALVOTO VOKIŠKO KRISTALO 
Galima gauti pas —

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

Chicagoje
Seserų kaziniier’eeui

susirinkimas
rėmėjų

Šv. Kazimiero seserų rėmėjų 
priešmetinis susirinkimas įvyko 
gruodžio 15 d. vienuolyno patal
pose. Narių ir atstovių susirin
ko labai gausiai Tai buvo vie
nas gausiausių/-atsirinkimų šios 
organizacijos istorijoje. Tokiu 
reiškiniu džiaugsmą išreiškė pir
mininkė A. Nausėdienė ir seselė 
M. Tgnacija. Susirinkimą prade
dant. maldą. sukalbėjo kapelio 
nas kun. A. Zakarauskas. Jis 
pasakė taip pat prakalbėlę, ku
rioje ir džiaugėsi gausiu rėmėjų 
būriu. Dėkojo už uolią ligšiolinę 
darbuotę, pakvietė panašiai dar
buotis ir toliau. Kalbą baigda 
mas, palinkėjo rėmėjoms links
mų Kalėdų ir laimingų naujųjų 
metų. Sekė generolės motinos 
M. Teofilės sveikinimas ir kai 
ba. Ji pasigėr"io gausiu rėmėjų 
būriu, dėkojo už nenuilstančią 
darbuotę vienuolyno naudai ir 
reiškė viltį, kad darbas bus tę
siamas dar didesniu uolumu.

kotas už jos vyro sielą. Nutarta 
suruošti Kalėdų pobūvį. 1958 
metams yra ta pati valdyba: pir
mininkė Helen Širvinskienė, vi- 
epirm. M. Paukštienė, nut. rašt. 
f. Kilkienė, fin. rašt. P. Zakarai- 

ižd. Justina Klapatauskienė. 
o glob. J. Barkauskienė ir L.

Valantienė, tvarkdarė H. Mark. 
Kuopa gerai gyvuoja, turėdama 
^era ir darbščią pirm. Helen Šir- 
v’nskiene ir kitas darbščias val- 
bbos nares. Sąjungietė

*-ė
1*4

Lietuviu ūkininko draugija

Metinis draugijos “Lietuvos 
ūkininkas” susirinkimas įvyko 
gruodžio 15 d. 2431 So. Leavitt 
Str. patalpoie. Išrinkta draugi
jos vadovybė (pirm. A. Valonis) 
ir aptarti kiti reikalai.

Mirusieji draugijos nariai pa
gerbti atsistojimu ir tylos minu
te. Taip pat patvirtintos išlaidos 
mirusių draugijos narių pašal
poms, kurių šiemet išmokėta 
$3,000. Susirgusiųjų lankymo 
vadovė pateikė metinės darbuo
tės pranešimą, ir susirinkimas 
patvirtino sirgusiems bei sergan 
tiems nariams pašalpas. Taip

vistik nepajėgta išrinkti naujos 
valdybos. Pirmąkart įvykęs su
sirinkimas (lapkričio 17) vistik 
dar sutraukė pusšimtį bendruo- 
menininkų. bet valdyba vistik 
nebuvo išrinkta: šaukiant antrą 
susirinkimą (gruodžio 14), teat- 
ėio tik 11 Philadelphijos lietu
vių. Valdyba nei susirinkimui, 
nei rinkimam?, nebuvo pasiren
gusi. Buvusiųjų paskutinio susi
rikimo dnlvvių buvo nutarto 
kati 'susirinkimas įvyks sausio 
mėnesio pirmojoj pusėj: valdv- 
ba Įpareigota nustatyti tikslią 
data ir tinkamai susirinkimui pa 
siruošti Gi Philadelphiios lietu
viams tenka atkreipti didesnį dė
mesį i bendruomeninio organiza
cinio gyvenimo reikšme, sutelk
tomis jėgomis ateiti į bendruo
meninio darbo barus ir Philadel
phijos lietuvių bendruomenės 
veiklą pastūmėti stipresnės pa
žangos keliu.

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 
ĮVAIRIOMS PROGOMS

“Drauge” galima gauti NAUJŲ
Nutarta parūpinti laimėjimo pat buvo pranešimas apie Alto GRAŽIŲ LIETUVIŠKŲ ATVIRU-

knygutes, skiriant piniginę do
vaną. Tos laimės išbandymas į- 
vyks rudenį “bingo” parengime. 
Tai bus kada nors rugsėjo mė
nesį. Laikas bus paskelbtas vė
liau. Centro vajaus vakarienė į- 
vyks vasario 23 d., o seimas — 
gegužės 4 d. Šv. Kazimiero ju- 
bilėjinio minėjimo reikalu galu
tino nutarimo nėra, ir apie tai 
bus paskelbta vėliau. Galop pir
mininkė A. Nausėdienė pranešė, 
kad jau laikas rinkti valdybą. 
Buvo pasiūlyta, kad dabar — ju- 
bilėjiniais metais — turi likti se
noji valdyba ir baigti savo dar
bus. Vienbalsiai nutarta taip ir 
daryti. Pirmininke liko A. Nau
sėdienė, vicepirmininkės J. Če
pulienė, O. Stankiūtė ir Kazimie- 
raitienė, prot. rašt. V. Galnaitė, 
fin. rašt. K. Pocienė. Maršal
ka — šatūnienė. Po to, kapelio
nui sukalbėjus maldą, susirinki
mas buvo baigtas. Sekė seselių 
suruoštos šaunios vaišės delega
tėms ir narėms. Po to sekė šau
ni programa, kurią atliko naujo
kės. Buvo sveikinimai, pagiedo 
ta kalėdinių giesmių. Vakarienei

■~n_. , ... , r _ KŲ. Atvirukai yra kelių spalvų ir
Ghicagog apskrities konferenci- atspausti rankomis šilk skreen bū- 
ją. du. VARDADIENIO, GIMTADIE

Nutarta ateinančiais metais1NIO, PADĖKOS, UŽUOJAUTOS 
VESTUVIŲ, SVEIKINIMAI MO 

gegužinę. , TINOS DIENOJE, VESTUVIŲ SU 
S. Kor. j KARTUVIŲ SVEIKINIMAI ir PA 

DĖKA UŽ UŽUOJAUTĄ. 10 AT 
VTRUKŲ SU VOKAIS $1.00. 

Užsakymus su pinigais siuskite

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

Chica£d 29. ūk 
Platintojams duodama nuolaida

surengti pramogą

Waterbury, Cotin.
Naujųjų Metų sutikimas

Įspūdingą ir savotiškai įdomų 
Naujų Metų sutikimą rengia LB 
Waterburio apylinkė gruodžio 
31 d. 8 vai. vak. Green Str. lie
tuvių klube. Bus puiki muzika 
šokiams, gardūs lietuviški val
giai ir gaiviną gėrimai. Už įėji
mą mokama pusantro dolerio, gi 
moksleiviams bei studentams — 
tik vienas doleris.

Malonus kvietimas visiems ge
ros valios lietuviams jaukiai su
tikti 1958 metus lietuviškoje ben 
druomenėje.

Tenka pažymėti, kad LB Wa- 
terburio apylinkė yra puikus 
veiksnys lietuvybės išlaikymo 
poste. LB VVaterburio apylinkei 
vadovauja pasižymėjęs bendruo- 
menininkas dr. P. Vileišis. I). P.

i

H ARTI ER TOLI BAi>DŲ
PERKRAUSTYMaS
Nauju specialiu dideli* 

tnnkvežimlN su pilna ap
draudė Pigu* Ir aąžininga* 
patarnavimaa.

R. ŠERĖNAS
4047 W. O7tb PI. Ohicagu

Ui. WA)l>ruok 5-8063

Alt VKItTA — $2.00 | METI'S? 
t TžlulkyHltc Kražius plaukus plau

dami gaivu mišiniu
NAUJA GADYNE ,

Pasekmingai vartojamu per 40 metų. 
Siuskite $2 už X oz. bonkų. 

1'ltANK BITAI’TAS 
527 E. ENposItkin, Denver, Colo.

Pirkite Savo Apylinkėje Su Pasitikėjimu!

CICERO—BERWYNV
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 
prekybininku vra Garantuotai keros 
kokybės ir klijentai bus patenkinti.

Atdara kiekvieną dieną ir vakarais. 

Sekmad. 10 iki 5 valandos.

______ BEAUTY SHOPS___

CAROLINE’S BEAUTY SHOP 
6540 W. Cerniak Rd., Berwyn.

\ Lith.uanian Shop. Permanent VVaving,
Hąir Styling, Coloring & Trimining. 

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

Gali Mrs. Mickus — GU 4-3218 
For Appointmcnt.

_drug_stores

IU ‘THF.’S DRUG STORE 
1900 So. Cicero Avė.

Fnu an Prescription Specialists 
Gali in or have your Dr. call for 

imincdiate Service. Also a coinplrte 
Line of Baby needs & cosnietics for 

your Xrnas Gifts.
OLympic 2-7592

-_2fAKDWARE stor™
BF.RECKIS HARDVVARE & PAINT 

STORE
4912 VV. 14th St., Cicero

A complete Line of Hard-VVare & 
Plumbing Supplies — Toys. Gonte in

now for all your Xmas Toys & Gift Itenis
TOwnhall 3-2216

_ RESTAURANTS

TINTORI’S INN 
5008 VV. 16th St.

z
Newly remodeled. Serving choice steaks , 

and lobster tail. Our specialty is
Italian foods.

OLympic 2-2748

BUDRIK'S
3241 SOUTH HALSTED STREET

AUTOMOBILE^ G L A S S

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

Over 30 years in Business in the saine 
location. Scc the many fine Used Gars 

being traded on the 1958 Buick.
_______ Ask for Ed, Vengianskas._______

___ APPAREITWOMEN*S

CAN'T GET OtIT TO SHOP?
Guli IumiIhc Campbell at TOwnliall
3-11215 and let uh do your shopping 
at our Htore. The most dlacritnlnatinK 
taute in kailiea Apivarei, Ungurio, 
Jewelery, Hnse, Glovea & Gilta. No 
extra charge.

THE SHADOW BOX
2230 No. Central Avė.

A. A. AUTO GLASS CO.
5121 VV. Cerniak Rd.. Cicero

Beautiful Mirrors for your Xmas Gifts. 
I'able I ops, Dtes.ser ’l ops & Desk Tops 

inade to order.
Gonte in or rali

TOwnhall 3-5307

CLEANERS

BRIGHT CLEANERS
Palyginkite ntūnt, darbą hu kitais už 

bet kokitK kaina

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

2134 W. 6lst Avė. — Cicero, III.

PIZZERIA

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

PIZZA SPECIALISTS
Italian Sauauge, Beef SandwichoM, 

Spaghettl, Kavioli, Chieken, Shrimpts, 
and Steaks. Preo dellvery.
 Call Olt <1-0257

Rcmkite dien. Draugą'

UAB SERVICE

CAK SERVICE 
MORTA N C AB CO.

5331 W. Cermak Rd., Cicero
24 Hnttr Service 

Kada. vykaite j arba iŠ Cicero ar j
'ItieugoH vakarų priemleačitia, Aatikit !

A MORTAN 
OLympic 2-lflOO

APPIJANCES

PAUL SMERSTIK
Morfern Mer<4ian<lltslii« <'«>.

5531 W. Cermak IUI., Cicero 
Everytblng in Electrteul Appliattees 
for your X-maH Needs at tVholeaale
priceH.

Illslmp 2-1170 «»r GLynipk* 2-207 1

'miniu. m...
Skelbtis “DRAUGE“ apsimoka 

nes jis yra plačiausiai skaitoma.1 
lietuvių dienraštis, o skelbimu kaj- 
yra prienama visiems.

iiimiHiii*>iiimiiiNi>tiiiiiiiiin

KALĖDINIS IŠPARDAVIMAS
SAUSIO MENESIO KAINOMIS!!

Didžiausios nuolaidos ką yra buvę. Lengvos iš- 

simokėjimo sąlygos. Didžiausias pasirinkimas iš ži

nomą išdirbysčią — 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 mylią nuo mūsą.

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE

3241 South Halsted Street

Tek: CAlumct 5-7237

Budrike Lietuviška Valanda iš radijo stoties VVIIFC, 1450 k., 
ketvirtadienio \ak. nuo 6 iki 7 valandth.

SAMBŪRIS ŠVIESA IR SANTAROS FILISTERIAI MALONIAI KVIEČIA ATSILANKYTI Į..

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMĄ,
S. m. gruodžio mėn. 31 d. - Pradžia 9 vai. vakare. 

WESTERN BALLROOM SALĖSE, 
3504 South Westem Avenue

r us užkandžiai - Šokiai - Šampanas. Groja ži
nomas Chicagos orkestras.

Staliukus prašoma rezervuoti iš anksto: LA 3-8864.



I

Penktadienis, 1957 gruodžio 27 DIENRAŠTIS DRAUGAS, (TTTCAGO, Illinois

Tradicinis Nauju. Metų Sutikimo „Balius!!
dRI IOD MPN 31 O O V \ZAJC H ^alia normaliai veikiančio baro veiks puikus kokteilių baras ir R je salėje su operos "Traviata” garsais sutikti NAUJUOSIUS 1958 
VJIYVJV7L7. V . Vru\, j užkandinė. Svečia bus nemokamai aprūpinami konfeti, serpen- | METUS.

★ ★ * i; tiniais ir kitais Naujųjų Metų sutikimui reikalingais atributais. R Įėjimas $3.00. Staliukai užsisakomi telefonu: Ylctory 2-
I TCT*T IVTT T AI lOTTOPTIOlP uit C I-F-. 1 t Šokiams gros LIETUVIŲ AUEITORJOS orkestras. Visuome- ▲ 6172. Didesniam susigrūdimui išvengti pageidaujama, kas ga-

♦ J J > • ’ Į! nė kviečiama gražioje ir puikioje nuotaikoje savoje lietuviško- R Ii. įsigyti bilietus iš anksto.

iauit’
PRIE KALĖDŲ EGLUTĖS

Pačiame salės viduryje stovė
jo didelė, graži, lietuvišku stiliu
mi papuošta Kalėdų eglutė. Tai 
buvo Detroito Lietuvių Kultūros 
Klubo dovana Detroito lituanis
tinės ir šeštadieninės mokyklų 
vaikučiams atvykusioms susi
pažinti su Kalėdų seneliu gruo
džio 23 d. Minėtos mokyklos mo 
kytojai ir tėvų komitetas su sa
vo talkininkėmis — šeimininkė-| 
mis padėjo daug darbo ir pa
stangų — pirmieji sudarydami 
turtingą eglutės programą, ant
rieji paruošdami vaišes ir parū
pindami dovanų vaikučiams. Pri 
sirinko pilna salė vaikučių su 
tėveliais, kad net už stalų vie
tos pritrūko. Tačiau rūpestingi 
šeimininkai tuojau parūpino pa
pildomų stalų.

Eglutės programai vadovavo 
mokyt. Pranas Zaranka. Atida
rymo žodi tarė kun. K. Simana
vičius. Susirinkusieji sugiedojo 
“Tyliąją naktį” ir sukalbėto mal
dą. Po to jau sekė vaišės ir to
limesnė programa.

Įdomus buvo Giedrės Bajorū-

VISUOTIN1S RADIJO KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Amerikos Lietuvių Balso Ra
dijo Klubas š. m. gruodžio 29 d., 
sekmadienį 12:30 vai. buv. lie
tuvių svetainės patalpose šaukia 
visuotinį narių susirinkimą ir

to aprašymą, o ne puolęs įrodi
nėti koncerto pasisekimą daly
vių skaičiumi. S savo išvedžioji
mais koncertą vertina iš biznie
riško taško: gautu pelnu ir da
lyvių skaičiumi, kas yra lygu 
menininko įžeidimui. S, ragin
damas kitus tiksliai rašyti, pats 
rašo: “Tokių koncertų praeityje 
nedaugelį esu matęs”.! Man 
nuostabu, kaip S, jo žodžiais ta
riant, lėta lietuviška prigimtis 
buvo giliai paveikta nuostabios 
muzikos akordų, jei jis to kon
certo klausėsi akimis! Štai, koks

kviečia visus narius atsilankyti, tikslus rašymas to, kuris iš kitų
Amerikos Lietuvių Balso Ra

dijo Klubas vra pasižymėjęs kul
tūrinėje veikloje ir materialiai 

| visą laiką rėmęs Lietuvos laisvi
nimo reikalus.

‘ f
DĖL TIKSLAUS RAŠYMO

Kuklus pilietis, S raide pasi- 
ženklinęs, “Draugo” š. m. gruo
džio 18 d. numeryje prašo ma
ne rašyti tiksliau. Labai gaila, 
kad dėl darbo tą savaitgalį ne
galėjęs nė viename koncerte da
lyvauti, nedaliu nė Detroito Liet. 
Kultūros Klubo suruošto koncer
to tikslaus dalyvių skaičiaus 
duoti. Tik iš keleto atsilankiu
siųjų žinau, kad ten dalyvavo 
apie keliasdešimt, arba kitais žo
džiai tariant — nedaugiau šim
to. Tad, jeigu S, būdamas vienu 

nait'ės, lituanistinės mokyklos to koncerto organizatorių, pasi
mokinęs, parašytas ir surežisuo- j tenkina dar abstraktesne sąvo- 
tas scenos vaizdelis Prie Dan-' . “keleriopai daugiau publi-
gaus Vartų” Mažieji aktoriai^ ne g G.kas tvirtina„ tai 
savo roles atliko gana gerai iri . .... . ..
iš jų reikia tikėtis mūsų scenai kuriam tikslui jis dar tikslino 
gražaus prieauglio. I skyriaus, mane ? Būtų maloniau, jei S bū- 
mokiniai, diriguojami R. Baub-! tų davęs pilną įvykusio koncer-
lyfPs, padainavo “Išėjo tėvelis ------ ----- ---------
į mišką” ir “Pučia vėjas”. Pia- :*::****?*^^^*»:*e^^^:**:* 
ninu gerai užsirekomendavo V.
Majauskaitė ir Ona Valytė. Sa-

reikalauja tikslumo.

Į pianisto Andriaus Kuprevi
čiaus koncertą būtų atsilankęs 
žymiai didesnis muzikos mylė
tojų skaičius, jei ne išvakarėse 
įvykęs Balfo koncertas su solis
tais St. Baranausku ir M. Kriip- 
kauskiene. Stasys Garlįauskas

FILMAS Iš LIETUVOS 
GYVENIMO

1958 m. sausio 5 d. 5 vai. p. p. 
Masonic Temple, 1700 Hubbard 
Avė., įvyks Gabijos ir Baltijos 
tuntų sueiga. Po sueigos kun. 
V. Kriščiūnevičius demonstruos 
filmą iš Lietuvos gyvenimo. Vi
suomenė kviečiama dalyvauti.

KNYGVEDYBA
Jūsų bizniui ir mokesčių ap 
skaičiavimui pritaikyta sąskai 
tyba
Adolfas Armalis, M. B. A.
Accounting and bookkeeping 

by day. week or month
I’Kogfiect S-5571 aftif « I*. M.

Sat. and Sun, all day

vo eilėraščius padeklamavo R. 
Bulgarauskaitė, R. Garliauskai- 
tė ir A. Čiunkait’ė. Deklamavo 
R. Baublytė, R. Misiūnaitė ir J. 
Kutkutė. Dvylikos keleivių (mė
nesių) inscenizavimą atliko D. 
Beržanskis I. Andriušaitytė, J. 
Nakas, R. Ogilvytė, K. Kutkutė, 
V. Reklytė A. Pečiūraitė, J. Gar 
liauskas, A. Kvietelaitis, Z. Duo
baitė, A. Arbas ir V. Bitlierius.

Pats įdomiausias ir visų lauk
tas programos punktas buvo Ka
lėdų senelio atvykimas. Tuojau 
jį apspito mažieji. Nenuostabu, 
kad lietuviškasis Kalėdų senelis 
(P. Stanionis) buvo gražesnis ir 
įdomesnis kaip amerikietiškieji. 
Gal dėl to ir žinomas Detroito 
turtuolis į eglutės programą at
vežė savo anūkes Helen ir Fran- 
cee. kurios labai domėjosi lietu
viškuoju seneliu. O Kalėdų se
nelis buvo labai geras. Pasisvei
kinęs su vaikučiais, išklausęs jų 
eilėraščių ir su jais pažaidęs tau
tinių žaidimų, visus vienodai ap
dovanojo gražiomis dovanėlėmis. 
Padalinęs dovanėles, Kalėdų se
nelis atsisveikino ir išvyko. Vai
kučių tarpe atsirado gabus mu
zikantas Vyt. Marčiukaitis, ku
ris akordeonu pagrojo šokių mu
zikos, o vaikučiai pasilinksmino. 
Pagaliau eglutės programa buvo 
baigta giesme “Sveikas, Jėzau, 
gimusia”.

Atsilankiusiems tėveliams ir 
svečiams tėvų komiteto vardu 
gražų žodį tarė O. Kaunelineė.

DETROIT’O BIZNIERIAI 
IR PROFESIJANAlAi

f eigų uorite pirkti arba parduot) 
namus, sklypus Diergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip

ites ’
VLADĄ BARAUSKĄ

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

atstovą
Telefonai: įstaigos VI 3-6000,

Residencijos — TA 6-4366
4i įmonė yra pati stambiausia Mi- 
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar- 
nanip apvo klijenfamsv__________

M. MIŠKINIS. M. D.
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

X-RAi
393 VVcst Grand Boulevard 

cor. Shady Lane Detroit 16, Michig&i 
Namų telef. VI 1-7970 

Pirm. antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai 
TreČ. ir ieit. 12-3 vai.

Telef. TA 6-0686

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue

Detroit 27, Michigan 
Tel. WE. 4-6166

GENERAL CONTRAOTOR 
Atlieka ivairniB statybos, patalsy

mo Ir pertaisymo darbus — stallnln 
tfystes cemento, mūrijimo, elektros 
plumbingo. dažymo ir dekoravimo 
Atskirų kambariu bei butų įrengimą* 
oastoarAse Ir skiepuose.

DANTŲ GYDYTOJA
BRONE GRUZDIENĖ, D.D.S.

5837 W. Vernor Hwy,
(1% bl. j vak. nuo Holy Redeemer)

Detroit 9, Mieli.
VAL.: 10-.1 Ir 4-8, šeštad. 10-2 

popiet. Trečiad. uždaryta.
Tel kabin.: VInetvood 2-0229 

narna: LUzan 4-8961

Perkant ar parduodant namus 
ir apdraudžiant turtą 

Jums patarnaus
VLADAS SELENIS

narys United Northwestern 
Realty Association 
šaukite telefonais

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

GUSTAFSON REALTY CO. 
13000 Schoolcraft kamp. Sorrento

OTONAS VAITAS, M.D.
GYDYTOJAS IIC CHIRURGAS 

5605 Michigan Avė. 
(kampas Junction)

Vai.: Pirm., treč. ii penkt. 10—12, 
2—6, 6—8. Antradien. 10—12, 2—5. 
šeštad. 1—6>
Tel. TA 6-2936, Namų tel. VI 3-0375

Klausykite
LITHUANIAN MELODIES

Ann Arbor — WPAG — 1050 klJ. 
cycles

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

15756 litaure — Detroit 27

Los Angeles, Calif.
Vasario šešioliktoji

Vasario 16 minėjimas ruošia
mas vasario 15 ir 16 dienomis. 
Minėjimą ruošia Alto vietos sky- 

| rius. Jau yra sutikės į minėjimą 
atvykti Alto Vykdomojo Komi- 

1 teto pirm. L. Šimutis iš Chica- 
gos. Minėjiman kviečiama ir vi
sa eilė žymių amerikiečių. Va
kario 15 d. bus ruošiamas minė- 

i jimas su menine dalimi, gi va- 
I sario 16 d. — pamaldos ir iškil- 
I mingi pietūs viename Los Ange- 
I les viešbučių.

Lietuviai suorganizavo 
j California Republican Assembly 

skyrių
Kalifornijoje stipriausia res

publikonų organizacija yra Cali- 
i fornia Republican Assembly. Lie 
tuviai gruodžio 15 d., susirinkę 
Carl’s restorane, suorganizavo 

! šios organizacijos savąjį skyrių. 
Sausirinkime dalyvavo tos orga
nizacijos Los Angeles county vi
cepirm. Robert Agnew. Jis pa
sidžiaugė. kad lietuviai noriai ei
na į politinę veiklą. Išrinkta ir 
laikinoji valdyba: pirm. L. Va
liukas vicepirm. C. Luksis, sekr. 
Lorraine Samolis ir kasin. Ant.

| Skirius. Jau įsirašė 21 narys. 
Metinis šio skyriaus susirinki
mas numatytas 1958 m. vasario 
mėnesį, kada bus išrinkti pasto
vūs vieneto organai 1958 me
tams. Be abejo iki to laiko ir 
narių skaičius žymiai padidės. 
Šią organizaciją yra sukūrę du 
lietuvių draugai — Edward S. 
Shattuck ir dr. Robert Craig — 
maždaug prieš 25 metus, šiuo 
metu organizacija turi šimtus 
skyrių visoje Kalifornijoje, ir 
jos balsas respublikonų partijos 
gyvenime šioje valstybėje yra pa 
prastai lemiantis ir galutinis. 
Lietuviai, turėdami savo skyrių, 
Talės pasisakyti visais partijos 
klausimais Kalifornijoje. Ligšiol 
panašius skyrius jau turi veng-

, rai, japonai ir sirijiečiai. Orga
nizuojami estų, latvių ir meksi- 

j kiečių skyriai.

Lietuvių respublikonų 
susirinkimas

Kalifornijos lietuvių respubli
konų vieneto metinis susirinki-1 
mas šaukiamas 1958 m. sausio 
12 d., sekmadienį, 12 vai. (tuoj 
po pamaldų) Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje. Ši organizacija 
buvo įsteigta maždaug prieš pus
antrų metų ir labai daug pasitar
navo lietuvių vardo popularini- 
mui žymių amerikiečių tarpe. 
Per šią organizaciją lietuviai su- 

J darė artimus ryšius su senat. 
l William F. Knowland ir Thomas 
H. Kuchel bei visa eile kongres- 
manų ir kitų augštų pareigūnų 
Lietuviai respublikonai kviečia
mi šiame susirinkime gausiai da 
lyvauti. Šiuo metu šiai organi
zacijai vodavauja pirm. L. Va
liukas, vicepirm. C. Luksis ir T. 
Visgirdą sekr. B. Skirienė, šeš
tokas ir J. Rai'bys, kasin. G. Ru- 

; delis.I
Tarptautinis balius

I.
1958 m. sausio 25.d. 8 vai. vak. į 

l St. Nicholas auditorijoje. 23 W. 
rd Str. Šiame baliuje dalyvaus1 
ir Kalifornijos gubernatorius | 
Goodwyn J. Knight. Šį iškilmin- J 
gą balių ruošia prieš kiek laiko 
suorTanizuotas naujas viene- j 
tas j— Los Angeles County Repu 
blican All-American National 
Council. Šiame vienete dalyvau
ja dabar daugiau 20 tautybių. 
Tai bus pirmas tokio pobūdžio į 

parengimas kuriame dalyvaus 
tokio tautybių skaičiaus atsto
vai. Lietuviams šiame vienete

atstovauja A. Skirius, C. Luksis Neapykanta ir meilė lygiai 
ir L. Valiukas, šiuo metu šiam apakina, 
vienetui vadovauja Robert Ag- 
new. Lietuviai iš anksto kvie
čiami ruoštis dalyvauti šiame pa-i Neatsinaujinti — reiškia mir- 
rengime. p. k. ti.

FEOERAL
5AVINGS

Jei reikia paskolos
pirkimui namo 

ateik į

Mutual Federal Savinas—
gausi greitą patarnavimą

2202 W. CERMAK ROAD,

CHICAGO 8, ILL.

VIrginia 7-7747
AND LOANASS’N. I

JOHN J. KAZANAUSKAS, 
President

NAUJI GĖRIMAI LIETUVIŠKAM SKOMUI!

LEMON-ICE LIKERIS
Royal Bitters Likeris,, Kolnisch Bitters

Vbtei Likeris (V-Benediktinas)
Pagaminti iš importuotų medžiagų iš Vokietijos pagal vokiečių 

,, ekspertų formules
rli' VAu.'! . ’d,'alus ““onist.Al SAVU. Skips l.iipior Store, 551 | So. liamcii Ate.

Steponavičiaus l.iipior stori-. 4134 Archer Avė.
Mažeikos Liųiioi- Store, 2515 W. tittth st.
Life l.ii|iior Store. 323] So. Ilalstiil st.

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

SIUNTIMUI Į LIETUVĄ AR KITAS ŠALIS
visų rūšių VILNONĖS MEDŽIAGOS importuotos iš Anglijos 

Didžiausias pasirinkimas vyrams ir moterims 
net ir vietiniam vartojimui.

Didelių išmierų skaros moterims.

WAYNE ORY GOODS HOUSE
VVHOLESALE & RETAI L. Savininkas: HENRY TGBET

■

Mirtingųjų dorybes lydi pra
kaitas. %-

7146 .Michigan Avė., Detroit 10, Mich.
Telefonai: parduotuvės VI 3-4130 — residencijos U 2-0119

/Z

$1.00 PER R00M
Exterminating — 24 hour Service 

Mice Roaehes — Redbugs
.OAklaml 4-5B3»

4335 S. Rerklcy — I53O E. «4th St. 
Oh,kiniui 4-5««2 Museum 4-5471

“NO SIGNH ON CAR"

Malonus laikas 
laukia visų!

TERROS LEIDINIAI
Šios knyoos gaunamos: TERRA, 3333 S. Hal- 
sted St., Chicago 8, III., DRAUGO administraci
joje ir pas visus lietuviškų knygų platintojus. 

MIŠKAIS ATEINA RUDUO
Mariaus Katiliškio romanas, įdomi ir graži knyga, vie
nas gražiausių perlų įmūsų literatūroje. Kietuose vir
šeliuose, .puikus išleidimas. 514 psl. $5.00

ŽEMĖ DEGA
Jurgio Savickio, rašytojo ir diplomato, atsiminimų kny
ga iš 1939 -1946 m. apie degančią žemę, degančią žmo
niją. Knyga išskirta į gražiausių mūsų knygų eilę ir at
žymėta 1956 m. literatūros premija. Du dideli tomai kie
tuose viršeliuose po $4.50 kiekvienas

VIEŠNIA IŠ SIAURĖS
Antano Vienuolio apysaka, vienas įdomiausių, įspūdin
giausių ir populiariausių šio mūsų klasiko veikalų. Du 
didoki tomai po $3.00 kiekvienas

SUŽADĖTINĖ
Juozo Tininio novelės. Knyga turtinga tematika, nuo
taikingais išgyvenimais, įdomi patraukliu ir pagaunan
čius pasakojimu. 180 psl., kaina $2.00

UŽUOVĖJA
Mariaus Katiliškio apysakų knyga iš Šiaurės Aukštai
tijos kaimo buities, kritikų žodžiais — puikus veikalas, 
nemirštanti ir nepraeinanti mūsų literatūros nuosavybė. 
1952 m. 365 psl., kaina $3.50

APIE LAIKĄ IR ŽMONES
Literatūriniai Jono Aisčio atsiminimai ir apybraižos apie 
laisvės dienų Kauną, apie mūsų žymiausius kultūrinin
kus: Binkį, Savickį Tumą Vaižgantą, Miškinį, Nerį, (li
ras ir d. kt. Knyga parašyta nuotaikingai, puikiu sti
lium, atžymėta Vinco Krėvės literatūros premija. 249 
pusi., kaina $2.50.

PARDAVIMUIKeh" ptnkV,r, neš,ad
C O U P O N

Į MILLER HIGHLIFE BEER
( Su šiuo kuponu................. 6 cans QQc '
■ (Be kupono _ 6 cans SI.10) '

MILLS BROS. KAVA ................................ stTftS^
CERTIFIED PLYTA SVIESTO....................... s». 59c
CERESOTA FLOUR.......................................... 5s». 49c

U. S. NO. 1

RED POTATOES 
Bulvės . .. 10 sv. 49c

PĖOPUCE

46 oz. can RAGGEDY ANN
FRUIT COCKTAIL,

3 for .......... S1.00
37c. each

Egg N°g • • 49c qt.

Prisipirkite dabar ateinančiom šventėm!
WALKKK’S TEN IIIGII

BOUKBON ............................. Fifth 39
TIIItEE STAR IIENNESSY

Cognac ............................ Fifth J c 29
SPAKKLING BURGUNDY &

CHAMPAGNE. Didelė bunka LIDU0R5$1.79

Homan Food & Liquor Mart
3357 W. 63rd St. Tel. PR 8-433
SELF SERVICE • MĖSA • GRO,ŠERIAI • LIKERI/

LINKSMA VAKARIS!
Gruodžio mėn. 28 d. 7 valandą vakaro, Lietuvių Auditorijoje, 3133 South Halsted Street

I^aimcjimų pel- šokiams gros Lietuvly Auditorijos orkestras (buv. B. Pakšto), dabar
vadovaujamas miiz.. Jančio, Veiks bufetas ir baras.

L. B. BRIDGEPORTO APYLINKES VALDYBA

•fr —.4.——~Ti. m. ■ n 4. — 4*—-

Liuksiimakario melu bus paskirstyti laimėjimai 
n-as skiriamas Bridgeporto L.M.T. Ansambliui paremti.

Iš anksto prašt.me rezervuoti staliukus. Skambinti telef. VIrginia 2-6172 
ir VIrginia 2-7066.

šokiams gros
puikus orkestras! 
?-----------

X-
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SPORTAS
(Atkelta iš 2 psl.)

Įnys, 87 Stanford Avė., ir Z. Or- 
vidas, 24 Queeiisdale. 

i Montrealyje — Aušros Vartų
Lietuvių Atletų Klubo vardu, o kioskas’ 1465 Rue de Sevc' 
ir visų New Yorko sportinin- _ 
kų vardu (nors jų vardu ir nesu Sporto kronika 
įpareigotas sveikinti) daug lai-į 
mės ir sportinės sėkmės visiems i — Vilius Bemlikas, Viktoras
mūsų buvusiems varžovams bei ^KĮatlaka. ir Jonas Žukauskas. 1,24 m.

LIETUVOS GENERALINIO
KONSULATO NEVI YORKE
PAIIEŠKOMI ASMENYS
Abromienė Juzefą,
Adomavičius Juozas, sūn. Juozo, 

ir žmona Bronė,
Aleliūniene Elena,
Banionis Simonas, su šeima,
Cholmogorcevas Jurgis, gimęs

Jurgio,
Virbalaitė - Kairienė, iš Gudeliu- 

kų k., Ramygalos vai., Panevėžio 
apskričio,

Virbickas Juozas, sūnus Grigo- 
riaus,

Virkutienė Kotryna, 
Vrubliauskas Antanas, sūnus Sta
sio, g. 192t m. Pievelių k., Rum
šiškių va).

CLASSIFIED & HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED — FEMALE

būsimiems priešininkams.
Ant. Buydžiūnas

Mortono augštesn. mokyklos (Ci 
ceroje) futbolo (soecer) rinkti
nės žaidėjai, buvo apdovanoti pa 
sižymėjimo ženklais.

— A. Visockis išrinktas nau
josios Chieagos LFK Lituanicos 
valdybos pirmininku.

— Šarūnas Tauras žaidžia Il
linois un-to (Navy Pier) krepši
nio rinktinėje.

— Chieagos LSK Neris turi 
naują valdybą. Ją sudaro pirm. 
A. Lauraitis, vicepirm. M. Vy
gantas, sekr. Z. Žiupsnys, reik. 
ved. A. Riškus ir ižd. E. Šulaitis.

— Salės futbolo pirmenybės 
Chicagoje bus pradėtos sausio 
5 d. Jose dalyvaus ir LFK Litu
anicos futbolininkai, kurie žais 
I ir jaunių divizijose. Rungty- 

' 1 nės vyks Chicago Avenue Armo- 
ry patalpose, 234 E. Chicago Av. 
Pradžia — 12:45 vai.

— Pirmasis “Sporto Žinių” nr. 
jau išėjo iš spaudos. Jame yra 
gausu nuotraukų iš Lietuvos 
krepšinio pergalių 20 m. sukak
ties minėjimo Chicagoj. Laikraš
tį redaguoja Edv. Šulaitis, lei
džia Faskas.

— Tomas Mark valdas, Illinois 
un-to studentas, priklauso šio 
universiteto imtynininkų rinkti
nei kurioje jis yra vienas la
biausiai pasižymėjusių dalyvių.

— Studentų Lituanicos krep
šinio komanda šį savaitgalį vie
šės Toronte ir ten rungtyniaus 
su vietos Aušros krepšinio pen
ketuku.

LIETUVIŠKASIS KREPŠINIS’
IJSIDINĮ GAIJMA ĮSIGYTI

Chicagoje — Jonas Karvelis,
3322 So. Halsted Str., “Terra”,
3333 So. Halsted Str., “Margi
niai”, 2511 W. 69th Str., Stasys 
Ramanauskas, 4559 So. Hermi- 
tage Str., Stasys Penčyla, 4501 
So. Talman Str.,

Cieroje — E. Štangenbergas,
1447 So. 50th Avė., Povilas Ra
manauskas, 1439 So. 49th Avė., 
ir Gr. Babrauskienė, parapijos 
biliotekoje, kampas 49th Ct. ir 
15th Str.

Detroite — Ateitininkų 6pau 
dos kioskas prie Šv. Antano pa
rapijos bažnyčios sekmadie
niais, “Neringa”, 1906 25th Str., 
ir “Gaiva, 3710 W. Vernor Hwy.

Clevelande — Vacys Rociū- 
nas, 1892 Lampson, Rd., ir “Dir
va”, E. 71st Str.

Rochesteryje — Antanas Sa
balis, 251 Alphonse Str.

Paterson, N. J. — Marija Šau
lienė, 61 Lafayette Str.

VVorcestery, Mass., — Pranas 
Pauliukonis, 9 Aetna Str.

Waterburyje, Conn., — Vikt.
Vaitkus (“Spauda”), 85 Arnold 
Str.

Baltimorėje — Kazys Bradū- 
nas, 1127 Bayard Str., ir A. Če- 
sonis, 3446 Caton Avė.

Bostone — Baltic Florists,
St. Minkus, 502 E. Broadvvay.

Los Angeles, Calif., — Vacys Nera ng vieno tinkamo vi- 
Prižgintas, 1418 Coronado Ter- slems dalykams, bet kiekvienas 
race.

Brockton, Mass., — Emilija 
Grušięnė, 135 Ames Str.

Cicilaitis Jonas, Tonis ir kiti,
Dapkus Kazimieras, sūnus Sta

sio, iš Raseinių,
Drakšas Pranas, sūnus Antano,
Eigimas Julius, sūnus Balio
Ivanauskas Juozas ir Kazys, s. 

Teodoro,
Janušauskas Petras, sūn. Petro, 

gim. 1914 m. Kaune - Panemunė),
Jezukevičius, Feliksas ir Kazi

mieras ir jų sesuo Ona, vaikai Mar 
eijonos Kaziukonytės - Jezukevičie- 
nės (buv. Stankuvienės),

Kairienė - Virbalaitė, iš Gude- 
liukų k., Ramygalos vai., Panevė
žio apskr.

Kalinauskas Mamertas, s. Jono,
Kaputienė ir Mutkauskienė 

(Abromaitės),
Matulevičiūte - Sklerienė, Emili

ja, d. Petro, iš Veisėjų va).
Matkauskienė ir kaputienė, 

(Abromaitės),
Petrikas Romualdas, kilęs iš Mie 

žionių k., Švenčionių ap.,
Raulinaitytė Ona, gyveno kurį 

laike Olandijoje,
Ražauskas Juozas, sūn. Motie

jaus ,kil. nuo Alytaus,
Schoenradt Lydija,
Šepetys, Vytautas, g. 1925 m. 

švilpiškio vienk., Biržų ap.,
Sklerienė - Matulevičiūtė, duktė 

Petro, iš Veisėjų vai., 
Stankevičius Juozas, sūn. Prano, 
žmona Andriuškevičiūtė, Vikte, d. 
Elena ir Vladislava, iš Navasedlių 
k., Sapackinės vai., Suvalkų ap.,

Stasevičius, Konstantinas ir Vy
tautas,

Striogas Antanas, s. Silvestro,
Šukys Vytautas, sūn. Jono, g 

1923 m. Smalininkų k., Kadariškių 
vai., Suvalkų ap.

Trumpis Jurgis ir Stasvs, sūn.

i kiliui)., 3 nili-K-, garaZaa. *13,700 
i kinui), mūr., 3 mieg. gar. *15.600 
> kinui)., mūrinis naujus. *10,500.

|>u -I kinui)., mūr., dld. sk. *23,000.
Jieškomieji arba apie juos ži- | l“v;lr2.ukjni_‘,i

nantieji maloniai prašomi atsiliep- j 
ti j:

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24. N. Y.

S.A. AGLINSKAS Real Estate
MM W. S* SU HE. 4-82V2

PAIIFŠKOITMAI

AUTI NABISCO
ii kumb. lo metų mūr. namas, ftll- 

il.vinaH alyva. Dvigubi aliutu, langai 
ir <luryn. 2 karų garažas. $22,600. A. 
KiltilillH.

2x4 IK l>AK 1 BITAS 
NEĮRENGTAS

Nuomos už 2 butu $200 Į mėn.Jieškomas ŠARŪNAS, kuris gy 
veno Kaune. Kas apie ji Žino pra- 1 Karstu vandeniu-alyvos Šildymas. 3 
šau atsiliepti: Virginia Case (Ber- "klypjm. vaisiniai medžiai. Ne.
teška), 4 Roekdale St., Worcester,
Miiss.

Adelė Gražytė, kilusi iš Vana- 
giškių km., Ušpalių para p., įieš
ko savo dėdžių: ANTANO, JUO
ZO ir NARBOS MIKULENŲ ir 
JONO PAKALNIO iš Maneičių k.,, 
Sudeikių parap. Prašoma kreiptis, 
ar žinantieji pranešti: Alb. Rep
šys, 21 Thorne St., Worcester 4, 
Mass.

Jleftkomas JUOZAS K LIM AVlCll'S. 
sūnus Juozo, gim. 1913 m. Liet., Vil
kaviškio mieste. Pagal turimas žinias. 
1944 m. birželio mėn. gyv. Vilniuje. 
Žinantieji nors ir smulkiausias žinias 
prašomi pranešti Kostui Januškai.

mūr, 3 b(. krunu c. A. gar. — 23,400 .. .. ,
mūr. 3 bt. išdek. e. S. gar. — 24,500 Reikalinga prityrusi SE1M1NIN- 
uied. 2 bu e. A. gar. g. stovy — 15,1100 Kfi-VIRfSJA. Atvykstanti 5 d. sa- 
niūr. o kb. uaujiiM, Uit lot. — pigiai. I vaitėj. $50 į sav. Reikia nors kiek

yra kam nors tinkamas.

VIKTORO K O IIOO8 
iwtnvMk' gazolino stoti* Ir auto

taisymas
Atliekami motoro remontai lygi 
limo. dažymo darbai (r keičiamo'

* dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

»769 8. WE8TERN AVĖ PR 8-953.’

Keamy, N. J., — Kazys Barz- 
dukas, 273 Chestnut Str.

East Chicago, Ind., — Edvar- ■ 
das Vilutis, 3808 Alder Str.

Omaha, Nebr., — K. Ribokie- 
nė, 5524 So. 32nd Str.

East St. Louis, III. — Andrius 
Vaitkus, 565 Washington PI.

Toronte, Kanadoje, — “Tevis-Į 
kės Žiburių” knygynas, 941 Dun- 
das Str. W., Jurgis Smolskis, 2 
Femagh Avė., ir Pranas Janu- 
ševičius, 49 Oakmount Rd.

Hamiltone — Jeronimas Plei-j

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ
PRISTATOM f VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avė. Telef. Virginia T-T09T

PERKRALJSTYMAI — MOVTNG
Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai Dėl artimų 

ir tolimų distancijų. Saukite sekančiai

1

toli Marų. Pk. $21,000. A. Sirutis.
30 AKRŲ MIŠKO PRIE AZEKO 
Gražus 7 kamb. (5 miegamųjų)

mūro namas. Rūsys. D vigilijas mūro 
garažas. Prie US 6 kelio, apie 140 
mylių į Rytus nuo Čikagos. $17,000. 
A. Rėklaitis.

P. LEONAS
REAT. ERTA TV 

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

I'ra pigių Ir |s-lnliigų namų sąrašas
A. BUDRECKAS, Realty

4081 Archer Avė.. LA 3-3384
MARyCETTE PARKE:

Mūr. bung. B kamb. arti parko, 
centr. gazu dildytu, .reikia parduoti 
šių savaitę.

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

susisiekimo. Nebrangus.
GAGK PARKE:

Mūr. 6 butai, po 4 kamb. centr,. 
■šildymas, gražiai atrodo 16 lauko, I 
rnodern. (rengti butai. Oeros paja
mos.

Turime visokio dydž.lo namų Ir | 
įvair. biznių. Parūpiname paskolas , 
lengv. sųlyg

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

kalbėti angliškai.
Tel. GKaceland 7-2400

HEIJ* VVANTED — MEN

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

Darbui duodamas automobilis.

SINGER KIAVING MACIUM: <?<>. 
3II.V S. Halsted St. PR 6-3UO5

M1SCELLANEOU8

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

MARQUETTE PARKE, 2 mūriniai 
namai po 2 augštu. 1-as namas 2 bu
tai po 6 kamb. ir 2-as namas 2 bu
tai po 5 kamb. Prie abiejų namų 
2 autom, garažai. Namai gerame 
stovyje. Reikalinga pamatyti, kad
gXZu4UVparke 6 kamb. mūrinis 2"<’° W R»th «$. Tel. PRospect 8-5454

NORVILĄ
REAL. ESTATE SALES

bungalow. Centralinls šildymas ap
kūrenamas alyva. Virtuvė išklota 
plytelėmis (Tlle kitchen). 2 autom, 
garažas. Pilna kaina tik $16,600. 
Įmokėti reikia nedaug.

Mūrinis 4 kambarių — expandable. 
:s,„s I S metų senumo. Virtuve ir vonia iš- Chicagoie pragyvenimo įslai- Į klot08\oklin6ml8 piyteiemis. 2 au-

dos pasiekė augščiausią ribą, tomobllių garažas su Jvaižavlmu iš 
. . | šono. Namas atrodo visai kaip nau-

lapkricio mėnesį pakildamos į jas. Įnešti tik $4,000.
6 kamb. namas, i % vonios. Pasta

tytas ant didelio sklypo. Automatinis 
karštu vandeniu apšildymas. Arti ge-

71211 S. Richmond St.. Chicago 2», III. 
Tel. REj). 7-8367. Jieškomajam yra 
labai svarbių žinių.

Pabranao nraoyvenim^s

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400

J

7/10 procento. Palyginus su / 
1947—1949 m. viduriu, kada 
pragyvenimo rodiklis buvo 100, 
dabar jis pakilo iki 125.6.

— Lenkijos komunistinis re
žimus užsimojo patraukti dau
giau užsienio ir vietinių turistų 
i šiaurvakarinę Baltvyžio girios 
dalį Baltstogės apygardoje. 
Tam tikslui numatyta pastaty
ti keletą viešbučių, įrengti 
krautuvių, pravesti kelius.

NUO TTfcSISENftjŲSIŲ 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 užHlsenėjusios žaidos

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 Į mūsų raštine —

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

ooo<xkxxx>oo<xxxxxx>o<x>o<xx»oX
BRIGHTON PARKE

2-jų augštų mūr. 3-jų butų — 
7—4—3 k. Nauja gazu radijatoriaįs 
šild. systema. 2 mašinų gar. Su 75 
pėdų sklypu. Tik $28,000.

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

karšto vand. šiluma. 2 mašinų mūr. 
garažas. Kilimai. Arti mokyklos Ir 
baž. $28,400.

GAGE PARKE
Gražus 5 kamb. mūr. bungalow su 

3 kamb. butu rūsy. Nauja šilumos
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi- isįHtema, gazu. Apsauga nuo potvy 
ru ir skaudžių žaidų uždėkite „ju Garažas su "Overhead doors” 
LEGVLO Olntment Jos gydymo j $20 y(H)
ypatybės palengvins Jūsų skaudėjl- PASITEIRAUKITE mūsų munų 

sąraše ir Įsitikinsite gerais pirkiniais 1ma ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite ją. tapgi nuo skau
džiu nudegimų. Ji tappgi pašalina 
niežėjimą ligds vadinamos PSORIA- 
SIS Taipgi pašalina peršėjimą ligOB 
vadinamos ATHLETE'S UOOT su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių Yra tinkama vartoti nuo 
žžiūstančios suskiisios odos dedir- 
vinių odos išbėrimų ir t t taipgi . 
tinkama varoti vaikučiams,kada pa į 
sirodo skaudus išbėrimas nuo vvsty- Pj-ješ pirkdami ar parduoda.mi na- 
klų Ji yra gera gyduolė nuo iš mua bizniuS( sklypUs ar ūĮjįug

VARPAS
Real I.statė — Insurance — Rentals 

Notary Public 
5916 So. Westem Avė. 

PRosp. 8-2234
(HXXKXK><XKXXXXX><><XK>0<XXX>00

KAS J1EŠKO 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

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

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

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

OLymplc 2-6752

LIET. CPDKAIJBOS AGENTCRA
Visų rūšių apdrauclOB. AutomobI 

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtinoa kainos

Prieš darydami apdiaudas kitur 
pasiteiraukite pas mus

jonas KiRvarrib 
\VAIbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
6108 S. Ashland Avė.. Chicago 36, IU,

ISNUOMLOJAMA — POR RENI

NAMŲ SAVININKAI 1
Vlsni naujas 6 kambarių mūrinis Į T’'’T'n.r,taniame butų iftnuomavi-

namas, moderniškai Įrengtas, 3 dideli ! Patarnavimas veltui. Turime
miegamieji. 311 pėdų sklypas, arti I laukiančiųjų sųraAa
naujos Draugo redakcijos. $18,009. I

7 kambarių apkaltas medinis, rei- VARPAS Real Estate
kalingas išdekoruoti. Centrinis šildy- I ___ _mas. rnodern. vonia. alum. langai, 2 j 5BIB PRospect 8-2284
auto garažas, netoli 63-čios j vak. !
nuo Kedzie. Tuoj galima užimti, i - — ----------- --■■■■----- -«■»,.
t'Moo- 4 BUILDING & REMODELINGGeriausia vieta lietuviškam bizniui. ——--------------------- ..----- ..____
Maisto parduotuvė gražiame name, 
tinka didelei mėsos prekybai. Nauji 
įrengimai kainuoti; $12,000. Dėl ligos 
parduoda už $4,900.

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

PR 8-6040 arba RE 7-8534

GRAŽUS 2-jų butų namas 6 ir 
6 kamb. Gazu apšild. Garažas. A- 
pvlinkėje 26th ir Millard. Mokes
čiai tik $165. Pilna kaina $17,800.

SVOBODA, 3739 W. 26th St. 
LAwpdale 1-7038

DĖMESIO!

Nauji namai, garažai, įvairu* pataisy
mo, pertvarkymo (remodeling) darbai

VACYS PEYRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOB ( 

6936 So. Mapli'yvood Av., Chicago 
Tel. HE 4-7482 arba CL 4-7450

ADOMAS VAITKEVIČIUS 

Anglių ir Alyvos

Pardavimas
Telei. REpublic 7-5803
Visų rūšių namų apšildymo 

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

patarnavimas.

ATLAS FUELCo
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Telef. PRospect 6-7960

ANTANAS VILIMAS
3415 SO IJTLANICA AVĖ., CHICAGO, ELE 

Telefonas — FRontier 6 1882

iiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Kiškučio Vardinės
STASYS DŽIUGAS

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

Užsakymus kartu su pinigais 
siųskite

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III. 
iiiiHHiiiiiHiiiiiiiiimimimimiiiiiiiiiiiiii

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

Univenai Savlngs and Loan tssnclatioa užtikrina saugumą 
Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Iki 
$10.060.00 kiekvienam indėliai far reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visata finansiniais reikalai* kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOC1ATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

DAILYDfi - KARPENTER
Dirbu Įvairius pataisymus Ir per

tvarkymų darbus, naujus garažus. 
Taip pat dažymo darbus.

JONAS PAPELIUCKA 
4552 So. Westem Avė.

LAfayetU 3-4526 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO* 
NAUJAI ATIDARYTAS

PARAPACK INSTITUTAS
Išbandyta, priemonė prie* arthrltls 

ir reumatizmo skausmus.
Skambinti — PRospect 8-4756 

OLGA SAKALAUSKAS
<X>O<XKXXXXXXX>W<><><X><><>0<>{)00

PASIRUOŠKIT KALĖDŲ ŠVENTĖMS!
Moderniai atremontuotose patalpose rasite dldžiaus) pasi

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

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

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30

viršinių odos ligų. Le- 
gulo Ointmunt yra 
parduodama — po 75 
"enlų, $1 25 Ir $3.50. 
Pirkite vaistinėse Chi
cagoje ir apylinkėse: 
Milvvaukee, Wis.. Oa- 
ry, Ind Ir IJetroit Ml- 
ehigan. arba rašykite 
ir atsiųskit Monev Or- 
derj Į —

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

mus,
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-ENSURANCE 

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

Mūr. 3 a., 7—7—6 k. šild. pečiais. 
$17,000.

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

ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. CLliffslde 4-7450;

Rcs. YArds 7-2046

M.

PROGOS — OPPORTUNTTIES

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOR 

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

Namų tel. Blshop 7-3340 
2737 West 43rd 8treet

Namų statylHi, Įvairūs pataikymai 
ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą. kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal #-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 616
Nolton, WIIIow Springs, III.

STATYBAI 
IR NAMU 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWINAS, Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Prtataty 
mą Teikiame Nemokamai.

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

STANKUS
CONSTRUCTION CO.

Parduodama batų ir dry goods
krautuvė ir namas, 1735 S. Halsted 
St., Chic„ III. Teirauti asmeniškai. (

Parduodama GROSERIŲ KRAU-ij 
TUVfi. Įsigyvenęs biznis. Svarūs, 
modernūs įrengimai 5 kamb. butas 
užpakaly. Įkainuota skubiam par
davimui. Savininkas turi kitus in
teresus. FRontier 6-5366.

>/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ I

CRANESAVINGS
25M WEST 47th STREET LAfeyette 8-108S

B. R. Pletkietvlcz, pres.; E. R. Pletktaadea, aekr. Ir advokatam
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius, Parduodame Ir perkame 

valstybės bonus. Taupytajame patarnavimai Bemokamai
Pradėkite taupyti atidarydami aaskalt* šiandien. Apdrausta Iki *10,000

Darbo val&ndoa: plrmad. Ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai vakare 
antr. ir penk. 9 Iki 6; treč. uldaryta. o *eit. nuo 0 Iki vidurdienio

Perskaitę dien. Draugą”, duokite jį kitiems.

KAZYS ČESNAUSKAS |

6444 SO. TROY ST. £ 
Telef. VEAlbrook 6-7670 Ir |

GIbson 8-4938
O Generalls kontraktortus nau
jų namų statybai, Įvairiems re
montams ir namų pertvarky- 
mama e Turime uldelj patyri
mą namų statyboje, e Patys 
■ttliekame cemento ir medžio 
darbus, e Apkainavimal nenao- 'fį 
karnai. 1

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

SKelbkitės dien. "Drauge'

Atlieka paiurvimo ir statybos 
darbus gydytojų ofisų, gyvena
mųjų ir prekyhols pastatų. Jū
sų pasirinkimui turime virš 300 
Įvairių standartinių projektų. 
Ofiso ir namų teefonas 

J’ltnspect 8-2013 
7403 SO. tVi.STUlN AVĖ. 

Chicago 36, IU.

ANTANAS LUKAS IR SŪNŪS 
2717-19 West 7lst Street

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

Telef. — HEmlock 4-5881

Platinkite "Draugą”.
HELP WANTED — FEMALE

PERMANENT POSITIONS!
EXCELLENT STARTING SALARY FOR

MEDICAL LAB. TECHNICIANS
Start At $325 Per Month Plūs Extra Pay For Oalis. Kam A» 

High As $400 Per Month.
ALSO NEED AT ONCE!

REGISTERED NURSES
Start At $260 Per Month. 40 Hour Week, Excellent Opportunlty. 

Ixw CoNt IJving Expenses In This Area.

LEVERING HOSPITAL
HANNIBAL, MISSOURI

J
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VISI KVIEČIAMI SUTIKTI NAUJUOSIUS METUS PRIE GRAŽIOS APLINKOS IR GIEDRIOJ NUOTAIKOJ.

GRUOD. 31 D., 9:30 VAL. VAK. KEYMEN’S KLUBO DIDŽ. BALIŲ SALĖJ, 4711-21 W. MADISON ST. JVYKS STUD. ATEITININKŲ RUOŠIAMAS ŠAUNUS

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMO BALIUS!!
PUIKUS BARAS, TURTINGAS BUFETAS, 

VIDUNAKČIO ŠAMPANAS,
MUZ. B. JONUŠO ORKESTRAS.

Pakvietimų ir staliuku rezervacijų reikalu kreipkitės:
St. Peučylos maisto krautvė, 4501 S. Talman, Telef. Virginia 7-2758. 
A. Šležo muisto krautuvė, 2543 West 69th St., telef. U AIbrook 5-9691

J. Kurvelis, 3322 S. Ilalsted St„ Telef. YArds 7-0677 
Kainunausku krautuvė, 1439 S. 49th Avė., Cicero, Telef. IX fu n ha II 3-3232

J?
Grand Rapids, Micb IŠARTI IR TOLI

Š. m. gruodžio 29 d. 3 vai. p. 
p. Sv. Jurgio parapijos salėje 
rengiama vaikams Kalėdų eglu
tė. P. Belinio vadovaujami vai
kučiai ruošiasi įdomiai progra
mai ir Kalėdų senelis jau baigia 
pakuoti dovanėles. Į eglutę kvie 
čiami atsilaaikyti visi, norintieji 
praleisti laiką jaukioje lietuviš
koje kalėdinėje nuotaikoje.

A. Puodžiūnas

Elizabeth, N. J.
Skautų vakaras

Elizabetho skautės ir skautai 
rengia tradicinę Kalėdų eglutę 
gruodžio 28 d. 6 vai. vak. Prog
ramoje — iškilminga skautų ir 
skaučių sueiga, vaidinimas “Naš 
laite Ragnytė” ir skaučių paruoš 
tas laužas. Po programos bus 
šokiai, grojant Romo Butrimo 
orkestrui iš New Yorko. Veiks 
turtingas bufetas ir baras. Va
karas įvyks Sv. Petro ir Povilo 
parapijos salėje, Ripley Plaee. 
Skautės ir skautai nuoširdžiai 
kviečia visus atsilankyti. E. P.

J. A. VALSTYBĖSE

— Bostono sporto klubas
“Dainava”, Bostono Studentų 
Santara ir L.B. Brocktono apy
linkė rengia šaunų Naujų Metų 
sutikimą gruodžio 31 d. 9 vai. 

į v. Aragon salėje, E. Elm St., 
Brockton, Mass. Programoje: 
sol. Stasys Liepa, Daiva Mon- 
girdaitė ir Bostono Vyrų Choro 
kvartetas. Visi maloniai kvie
čiami atsilankyti.

Stalus rezervuoti galima pas 
Vyt. Bikiną, 6 De Wolfe St., 
Dorchester, Mass.

— Bostono Lietuvių Studen
tų Santara ruošia savo metinę 
žiemos stovyklą gruodžio 28-29 

i d. d. Laconia, N. H., Lake Shore 
Manor.

— Stud. A. laikas yra SAS
Rytų studijinės žiemos stovyk
los rengimo komisijos pirminin
kas. Komisijos nariai yra: V. 
Ributytė, L. Petrauskaitė, A. 

j Gaigalaitė, A. Vasys ir R. Lu
kas. Stovykla įvyksta Kalėdų 
atostogų metu.

Lietuvių Prekybos Namai
Pirkite šiais metais — be jokių įmokėjimų, iš

mokėsite sekančiais metais lengvais išmokėjimais.

— Prel. I). L. Mendelis per
“Draugą” užsakė net 20 egz. 
kun. dr. Juozo Prunskio naujai 
išėjusios knygos “Augštyn šir
dis!“ Knygą išleido Nekalto 
Pras. seserys Putname, Conn.

— Nepaprastas susirinkimas. 
S. m. gruodžio 28 d., šeštadienį, 
6 vai. v. Piliečių klubo salėje, 
280 Union Avė., Brooklyn 11, 
N. Y., įvyks nepaprastas susi
rinkimas, kuriame išgirsime 
naujų žinių, kokių nerandame 
spaudoje.

Programoje: V. Sidzikausko, 
L. L. K. P-ko, paskaita; kitų 
politikos vyrų ir kultūrininkų 
pasisakymai; diskusijos; eina
mieji reikalai.

Šį svarbų susirinkimą rengti 
ėmėsi iniciatyvos L. B. I-ji New 
Yorko apylinkės valdyba, ta-' 
čiau į tą, sakytum, konferenci
ją maloniai kviečiami visi di
džiojo New Yorko ir jo apylin
kių lietuviai.

Šios apylinkės nariai, o ypač 
seniūnai, yra prašomi galimai

GU2AUSKŲ
BEVERLY HILLS GĖLINY6IA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų. 

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

daugiau atvesti svečių į taip ir sočiai šventes kartu atminkime, 
mums svarbų susirinkimą. I kad tūkstančiai brolių ir seserų iš

Įėjimas — laisvas; be to, ta 
proga nebus daroma jokių rink
liavų nei aukų.

Taigi visi tą dieną laukiami j 
šiame nepaprastame susirinki
me. Užtikriname, kad niekas 
nebus apviltas pora valandų 
praleidęs jaukioje lietuvių ben- 
druomenininkų sueigoje.

Aukos vargstančių šalpai
Kaip kasmet, taip ir šiais me

tai nemažai atsiranda jautrios šir
dies lietuvių kurie šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų švenčių proga Drisiun- 
čia aukų Balfui šalpos reikalams. 
Štai ir šiais metais Balto Chicagos 
apskrities valdyba yra gavusi pir
mąsias aukas iš sekančių asmenų 
bei organizacijų:

Vyt. Letrauskas, J. J. Parkevi- 
čiai ir St. Petokas aukojo po $6. 
Juozas Grigaliūnas $10. Lietuvių 
Gailestingų seserų draugija Chica
gos skyrius $235. Ig. St. Daukus 
$5, Zarasiškių klubas $10 ir Vla
das - Genovaitė Mieželiai aukojo 
vieton kalėdinių sveikinimų $10.

Visiems aukotojam Balfas reiškia 
padėką ir kartu kviečia visus kitus 
lietuvius savo aukomis prisidėt prie 
Ralfo šalpos darbo, kad jis gau
tomis aukomis galėtų sušelpti varg 
stančius, brolius ir seseris lietu
vius, Sibire, Lietuvoje ir Vokieti
joje. Švęsdami mes čia linksmai

niekur negauna, jokios paramos. I
Italfo Chicagos apskr. valdyba

Pranešame giminėms, draugams ir pažjstamėms, kad š. m. 
grimd. 25 d., 5:30 vai. vak., sulaukus senatvės mirė 

mūsų mylima motina

KALĖDINIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
Svečių kambario baldai, didžiausias pasirinkimas, 

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

Smith, Magee ir kiti nuo $4-9-00
Rašomieji stalai ąžuolo ar riešuto medžio, ir kny

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

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

5 dalių virtuvėm chrom Formica viršum stalai 
su 4 kėdem 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 $ 149~$2OO-00
Didžiausias pasirinkimas radijo, phonografų gar

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

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

duliai ir viskas Kalėdų šventėms.
Viskas be jokių įmokėjimų. Savo pinigus panau

dokite kitiems švenčių reikalams.

Furnitūra Center, Ine.
3224 SO. HALSTED STREET 

Tel. VIctory 2-4226
Krautuvė atidaryta iki švenčių 
kas vakaras iki 9:30 valandos.

------------

JUSTAS LTEPONTS 
STANLEY KRUKAS

A. A.

JUOZAPAS GANDRIMAS
Gyveno 1732 S. Union Avė.

-Mirė gruodžio 26 d., 1957, 
sulaukęs senatvės. Gimė Lie
tuvoje; kilo iš Tauragės mies
to.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me brolio duktė Lorraine Gan
ei rimas, švogerka Marijona Dru- 
lis, jos vyras Jurgis, kiti gimi
nes, draugai ir pažįstami. Lie
tuvoje liko motina Julija Gan- 
drimienė ir brolis Jonas su šei
ma.

Kūnas pašarvotas Petro Gurs
kio koplyčioje, 659 W. 18th 
St.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
gruodžio 28 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Dievo 
Apvaizdos parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę GIMINES

Laidotuvių direktorius Petras 
Gurskis. Tel. SEeley 3-5711.

Vincenta” ashmus
(ZALESKAITĖ)

Gyveno 717 — lOth St., North Chicagc,, III.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kaitinėtu: parapijos
Priklausė Gyvojo Rožančiaus, Šv. Onos ir Šv. Teresės 

draugijoms, Waukegan, Illinois.
Kūnas pašarvotos J. Petroshiaus koplyčioje, lOth St. ir 

Sheridan Rd.. Waukegan & North Chicago, Iii.
Laidotuvės įvyks šeštad. gruod. 28 d., iš koplyčios 8:30 

vai. ryto bus atlydėta į šv. Baltramiejaus parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines (Chicagoje).

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

Nuliūdę lieka: Sūnus Pranas, marti Virginia, duktė Ste
fanija, žentas Aleksandras Precin, 5 anūkai, ir 5 proanūkai.

Laidotuvių direktorius J. Petrošius Tel. DExter 6-0965.

A. f A.
DOMICĖLĖ KUNCIUS

OA( KINTAITF:
Gyveno 5400 S. Kockwell St.

Mirė gruodžio 24 d., 1057, 3 
vai. ryto, sulaukuh pusėn umž. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Telšių 
apskr., Gardinavo kaimo.

Amerikoje išgyveno 42 m. 
l’asiliko dideliame nuliūdime

2 dukterys — Valeria, žentas 
Donald Kexton, ir llolores, žen
tas l.ouis l’ogor, 3 anūkai Iziw- 
rence ir Itonald Herbert ir Do
leris l’ogor, kiti'gimings, drau
gai ir pažįstami.

Priklausė L’tenos Klubui, Tei
sybės Mylėtojų Draug., Chica
gos Lietuvių Draug. ir Auksi
nės žvaigždės Motinų Klubui, 
Dariaus-Girėno Moterų Skyr/ 
I’ost No. 271.

Kūnas pašarvotas Mažeikos- 
Kvans koplyčioje, 6845 South 
VVestern Avė.

Dariaus-Girėno Post No. 271 
Moterų Skyr. susirinks koply
čioje penkt. vak. 8 vai.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
gruodžio 28 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta j svenč. 
P. M. Gimimo parapijos bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta j Sv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, žentai Ir 
anūkai.

Laidotuvių direktorius Mažel- 
ka-Evans. REpubllc 7- 8600.

ONA CARNECKIENE
(Eitkevičiūtė)

Gyveno 6616 S. Troy St.
Tel. WA 5-4674

Mirė gruodžio 24 d., 1 957,
3:30 vai. p. p., sulaukus 49 m. 
amžinus. Gimė Lietuvoje.

Pasiliko didėliame nuliūdime 
vyras Stasys, duktė Žila ir sū
nus Julius, motina Emilija, ki
ti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje, 68 12 So. VVestern 
Avė.

Izitdotuvės įvyks šeštadienį, 
gruodžio 28 d., iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėta į švenč. 
P. M. filminio parapijos bažny
čių kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, duktė, sūnus 
Ir motina

laidotuvių direktorius Petkus 
Ir sūnus. Tel. ORovehlll «- 
2345. ,

Amžinai atsiskyrus iš musų tarpo 

A. I A.

ONAI ČARNECKIENEI, 
jos vyrui Stasiui Čarneckui ir šeimai reiškiame nuo
širdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Liuda ir Bronius Bartašiai

LIODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Condltloned koplyčia 
REpnbllo 7-8600 — 7-8601 Automobiliam* vieta 

Tiems, kuria gyvens kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčių arčiau jūsų namų.

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

TROOST - PACHANK1S MOMMFMS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH). Vice-Preeldent

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

Chcster
Vitkauskas

Dlstrikto
vedėjas

John W. 
Parkanki),
Chicagos
vienintelis

lietuvis sav.

GRAŽIAUSIŲ PAMINKLŲ PASIRINKIMĄ RASITE 
PAS MUS

Atdara kasdien Ir sekmad. nuo 9 vai. ryto Iki 5 vai. popiet.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,
SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO. 1
3914 West lllth Street

Tel. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų

Pasirinkimas mieste!

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. VVESTERN AVĖ. 1410 S0. 501h AVĖ. 

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS IJETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

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

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ LAfayette 3-8572

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

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

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

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

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

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

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69t.h STREET Tel. REpubllc 7-1213
2314 W. 23RD PLAUK Tel. Virginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50TH AVĖ. OLympie 2-5245 Ir TOwnhall 3-9687

BRIGHTON BAKERY
(buv. Preikšas Bakery)

2457 W. 4Sth Place Telef Virginia 7-1250
Savininkai: Dūkštas ir Mackevičius. Kepa šventėms tortus, medau- 
ninkus ir kitus kalėdinius kepsnius ir visų rūšių ruginę duoną.
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X Bernardas Tamulaitis, Lie- i
tuvos kariuomenės karininkas I 
ir nepr. L. kūrėjas iš 1918-1920 
m., rašyt. St. Tamulaičio pus
brolis ir artimas jo bičiulis, iš 
Lekėčių vals., šakių apskr., bu
vęs Šakių miesto burmistras, ' 
kaip praneša iš Lietuvos, yra
miręs 1947-49 m. "mirtinai su-,

X Bridgeporto Namų Savi-t, j kratinę„ 
ninku draugijos metinis narių; Atsižvelgiant j tai, kad B. 
susirinkimas praėjo geru pusi- Tamulalčlo šeima buvo 1941 m

išvežta Sibiran, kad jis patssekimu. Nutarta dienraščiams 
duoti skelbimus ir sveikinimus 
Kalėdų švenčių proga po $10,

kalbėjo, gyvas rusui-bolševikui 
nepasiduosiąs ir kad jis buvo

išplatinta moksleivių ansamb- j valj vejksmo jr daf. i 
liui paremti 50 Mietų, o atsi-, _ vi3kaa kalba ui;
lankęs iš majoro Daley rasti-, kad Tamulaltis nc
nes svečias J. Bonneh padarė i mj Q 1948 m ne| gioae

pranešimų apie Bridgeporto! kaut Sse Kazlų RM„3 mi6kuo. 
kolonijos pagerinimą. Paskui‘ su ok tu raaskoUuml 
buvo išrinkta nauja valdyba
1958 m., kurią sudaro P. Juo
zapavičius — pirm., R. Mazi- 
liauskienė — vicepirm., A. Kau-1 
lakis — nutarimų raštininkas, j x Leidėjams ir autoriams 
T. S. Janulis — fin. raštininkas, LRD primena, kad 1957 metų 
K. Stula — kasininkas, J. Da-1 LRD ir Jaunimo literatūros pre- j 
raška — kont. rašt., J. Zimon- mijoms veikalų sąrašai bus šu
čius — maršalka ir F. Valins- daryti 1958 m. sausio 1 d. Gro- 
kas — korespondentas. Rev., žinės literatūros veikalai, kurie 
komisija — St. Kunevičius, F.! bus išleisti paskutinėmis gruo- 
Valinskas ir J. Begvel. : džio mėnesio dienomis, turi būti

j atsiųsti oro paštu L. Rašytojų 
d-jai, o jaunimo literatūros kny
gos ar rankraščiai siunčiami

savo mylimos tautos laisvę. Tai 
patvirtina ir kiti laiškai iš tėvy
nės.

ŠVENTINES PRAMOGOS

JAV karius esančius Japonijoj išvyko švenčių proga gerai 
nuteikti aktorė Ja\ne Mansfield ir komedininkas Bob Hope

 (INS)

X Akademikai skautai rengia pat yra išstatyta tautodailės

X Jonas Budrikan, žinomas 
Cicero verslininkas, nuoširdžiai 
remia ir padeda naujai susior
ganizavusiam Cicero moksleivių 
ansambliui. Dviem šokėjų būre
liams jis leidžia naudotis sve
tainės patalpomis, o jojo gabus 
sūnus, Šv. Antano parapijos 
mokinys, labai gražiai akorde
onu šokėjų būreliams groja.

X Monika Burba iš Bridge- 
water, Mass., įstojo nariu Lie
tuviškos Knygos kluban ir pa
ėmė Beletristikos antologiją, 
kuri jai atsiėjo tik 4 dol. 67 
centus. Šiaip ji kainotų 7 dol.

X Petronėlė ir Justinas Va
laičiai, kurie buvo atvažiavę iš 
Vokietijos į Chicagą pagal Bal-

du balius 1958 metais. Pirmasis 
1958 m. akademikų skautų su- 
batvakaris įvyks tarp semestrų 
Lietuvių auditorijoje sausio 
mėn. 25 d. Visas lietuviškas jau
nimas kviečiamas dalyvauti.

_  __ ____ Klubui šiuo metu sėkmingai
mont Avė., Chicago 36, III. LRD , Antrasis 1958 m. akademikų vadovauja Jonas Bagdonas, tal- 
premija skiriama visuotiniu ra-| tradicinis balius jvyks kininkaujamas darbščiųjų Judi-
šytojų balsavimu, o Jaunimo Ii- Atvelykyje, balandžio^ men 12 tos junkerytės ir Irenos Dia-
x t- • X- T d-, šauniame Hotel Knicken- mPntvfėsteraturos premijai skirti L. M. , . ~ „ T, . I Hlt:‘ILyLes-, . . , ... backer Grand Ballroom. Kaip1
s-ga sudarė Jory komisiją. , X Sauna, Naujų Metų suti-

X Paulina ir dr. Pranas An-į trečias didumu visoje Chicago-Į balius, kurį rengia stu- 
cevičiai, švęsdami 25 metų su- I je ir šokių salėje stiklinės grin- 
kaktį nuo savo sutuoktuvių,Į dys apšviečiamos iš apačios 
įvykusių 1932 m. Vilniuje, šv. j iliuminuotomis spalvomis. Veiks 
Onos bažnyčioje padarė antrą šaunus baras, puiki meninė pro- 
“povestuvinę kelionę”, atvykda-1 grama ir 10 žmonių šokių or-j x Lletuvos Vyj9y rengiama3
T,' Tne,n,kestras' Lit'"lvi»k'“ °rSaniza-|Senųjų Metų atsisveikinimo va-

karas įvyks gruodžio mėn. 28 
d. 8 vai. L. Vyčių salėje, 2453 
W. 47th St. Šokiams gros “Mel- 
o-ettes” orkestras.

L. Mokytojų s-gos sekretorei 
B. Beleškienei 6921 So Clare-

parodėlė, kuri jau spėjo susi
laukti šiltų atsiliepimų. Daugu
mą eksponatų maloniai sutiko 
paskolinti p. Vėbra, kuriam pri
klauso nuoširdi padėka.

dentai ateitininkai, įvyks Key 
men’s klubo didžiojoje salėje, 
4711-21 W. Madison, pradžia 9 
vai. 30 min.

Aleksandrą Užemeckienę, 4019 ei jos prašomos susilaikyti nuo 
S. Rockwell str. Paviešėję sa- balių ruošimo Atvelykyje, nes 
vaitę laiko išvyko į Oakvillę, i šio akademikų skautų baliausfo garantijas, pabuvoję pusę . .

. , . ... Kanadoje, kur Paulina A ncevi- pelnas bus skiriamas studentųmetų ir neapsipratę Amerikoje,;.. . . .. . , , T . x. „ . •.4.. ą. i : .ciene.yra suorganizavusi sesta- šalpos reikalams. Lietuviškanutarė tuojau grįžti atgal į Vo- . J , 1 . ....., . A.. .. v„4nrS 4-idieninę lituanistikos mokynlą. visuomene kviečiama gausiaikieti ją apsigyventi. Nutarė ir Į 6
išvažiavo, kartu pasiimdami sa- X Alice Stephens ansamblio Į a ”'vau L
vo tris vaikus mokyklinio am-; vedėja, dainininkės G. Peškienė, | x Lietuvių Klubas Roosevel-
žiaus. Minėtieji ūkininkai yra 
kilę iš Šakių apskrities, Sudar
go apylinkės. Pasirodo, kad ne 
visiems patinka Amerika.

X “Sporto Žinias’’ — mėne
sinį lietuvių sporto laikraštį Chi
cagoje galima įsigyti Karvelio 
prekybos namuose ir Terroje; 
Ciceroje — E. Štangenbergo 
krautuvėje, 1447 So. 50 Avė.

X Kun. Augustinas Neverau- 
skas vieton kalėdinių ir Naujų

kio honoraro. daili eglutė, papuošta tradici- j Metų sveikinimų' paaukojo $25
komisija nįais šiaudelių motyvais. Ten i lietuviams tremtiniams Sibire.

G. Macytė, J. Bobinienė ir to universitete Chicagoje jau 
akomponiatorė J. Milerytė įspū-;spėjo gražiai užsirekomenduoti, 
dingai išpildžiusios programą jau pora savaičių to universite- 
per Chicagos skautų tėvų su- it0 sa.lę, kur daugumas studen- 

X Lietuvos Vyčių 112 kp., rengtą vakarą-balių neėmė jo- tų praleidžia laisvalaikį, puošia 
Marauette Park, išrinko naują
valdybą 1958 metams, kurią vakaro rengimo 
sudaro: kun. L. Vaišvilas - įvertindama jų suteiktą skau-,
dvasios vadas, A. Mockus - “™8 I>ara"”‘ , "ice
pirm. D. Rupslaukis - vice- Stephens ansamblio kalėdinių , 
pirm.', M. Kasper - ižd., J. Ra- Į album° W Į
kaitis, A. M. Paukštis ir Fr.

CHICAGOS ŽINIOS

Kanapack — sekret., P. Gagle 
ir J. Jagiella — maršalkos, E. 
Urbis ir L. Wainauskis — iždo 
prižiūrėtojai.

X Prof. Gediminas Galva 
1958 m. sausio mėn. 5 d. 4 vai. 
p. p. Ciceroj Šv. Antano para
pijos salėje skaitys viešą pa
skaitą apie Vakarų ir Rytų 
lenktynes. Po paskaitos bus 
įdomus kelionių filmas. Paskai
tą organizuoja Cicero Liet. Ben
druomenė.

X Cicero Augštesniojoje li
tuanistikos mokykloje susiorga- 
zavo gražus tautinių šokių bū
relis, kuriam vadovauja Nata
lija Sodeikienė. Būrelio seniū
nai yra Zita Švedaitė ir Vikto
ras Palčiauskas. Būreliui groja 
jaunas, gabus akordeonistas J. 
Budrikas.

Perpildytos bažnyčios
Nepaisant lietaus, kaip pra-

X Amerikos Balso translia-, 
cijog iš Europos Chicagoj gir
dimos 10:30 v. rytą 16, 19 ir neša “Chicago Tribūne”, Chica- 
25 mtr. bangomis ir 12 v. die- gos bažnyčios Kalėdų dieną hu
ną. Washingtono laida duodama 
Chicagos laiku 1:30 v. p. p.
11, 13, 16, 25, 31 ir 41 m. ban
gomis. Ji kartojama 3 v. p. p. 
16, 19, 31 ir 41 bangomis ir 9 
vai. 9, 25 ir 31 bangomis. Ry-

vo perpildytos.

$1,532,000 gatvių taisymui

$ 115 milionų keliams

Planuojama 1958 metais Cook 
apskrities ekspresinių kelių ir 
vieškelių tiesimui ir gerinimui 
išleisti $115,000,000.

Skaitytojų kalėdinė dovana
Chicagos miestas paskyrė Dienraščio “Chicago Tribūne” 

$1,532,000, kad būtų sutvarky- skaitytojai suaukojo rekordinį 
tos didžiosios gatvės tarp I kiekį pinigų ir kitų gėrybių, ku- 

tinžse valstybėse — valandą vė- į Roosevelt kelio ir naujai tiesia- rios išdalintos našlaičiams ir 
liau, o Los Angeles 2 vai. anks-. mo Calumet Skyway. sergantiems karo veteranams.
čiau- , v , į Iš viso pinigais buvo suaukota

Gauname labai daug paklau-! Vaikų valandėlė $29,000.
simų apie transliacijų laiką, to- Kas šeštadienį 12 vai. 15 min.1 
dėl prašome šį pranešimą išsi-Į p. p. Chicagos Miesto bibliote- 
kirpti’ koje (Michigan ties Randolph)

būna vaikų valandėlė, kur gir
dimos pasakos, rodomi filmai,

X Linksmavakarj rengia L 
B. Bridgeporto apylinkės val-

vanų ten bus galima laimėti 2 
metrų ilgio rankšluostį, gautą 

X West Slde Lituanistinės Į jg Lietuvos, kurį paaukojo p. 
mokyklos eglutė įvyks gruodžio | Stasys.

dyba gruodžio 28 d. 7 v. v. Lie- griežiama plokštelių muzika.
tuvią auditorijoje. Be kitą do- ^„„1^ _ Kalždų dovana 
variu trn hns salima humpti 9

Frank Cuneo ligoninėje, Chi
cagoje, 25 m. amžiaus moteris 
Lois Rossner Kalėdų rytą susi-

28 d. 5 v. v. Aušros Vartų pa- . laukė dvynukų. Vienas kūdikis
rapijos salėje. Bus suvaidintas j ’ P* . ir 1 1 au e sveria 4 svarus 12 uncijų, kitas 
. Nukaitės vaizdelis “Spindė-! ■>“ K1 <Sel"< K- Val‘"a '
kitę žvaigždės". Eglute rūpina-J 
si mok. G. Bielskįenė ir žymus 
muzikas Mačiulis.

X A. Lauraiti,, Z. Zluprtiya, X K""”’“’.
M. Vygantas, Ed. Šulaitis ir

moksleivių ansambliui paremti 
! Bridgeporte.

X Kazys Klinauskas,

3 svarus 5'/2 uncijų.

Koncertai knygyne
Chicagos Miesto knygynas, 

esąs Michigan ir Randolph gat
vių sankryžoje, kas trečiadienį 
12 vai. 15 min. p. p. duoda kon
certus. Sausio 11 d. koncertuos 
Illinois Muzikos klubų federa
cija; sausio 18 d. — Lakeview 
Muzikos draugija; sausio 25 d. 
— Chicagos Muzikos konserva
torijos studentai.

Gelbės alkoholikus
Chicagoje, Monroc gatvės 

teismo įstaigoje, pradeda dirbti 
specialus valdininkas, kurio pa-

nuo Kūčių reiga bus £irtuokliU gelbėjimas.
. „ . „ , Toms pareigoms pakviestas 47vakaro 6 vai. per visą Kalėdų 1 ** 1

Chicaga be mirtinų 
nelaimių

Per 30 valandųCicero, įstojo nariu prie L. B.
“j „ rbi Bridgeporto apylinkės lietuvių *77?.'* m. amžiaus advokatas WalterA. Riškus sudaro naująją Chi- °.r . dieną iki 12 vai. nakties nei Chi-. „ „tautiniam ansambliui remti na 

riu ir paaukojo $25.
X Sol. St. Citvaras, būdamas 

X Magdalenai Bnindzienei Cicero Augšt. Lituanistikos va-

, . i F. Kelley. Jis savo pareigas pra-cagoje, nei visame apskrityje; ,
, ... . . i dės eiti nuo sausio men. 1 d.neįvyko jokios mirtinos susisie-' Chicaga yra pirmas miestas, kimo nelaimes. Visose JAV-se .... ... —„-------- - į----------- ------------------------- — . . i . . . ; kuris turės prie teismo specia-

Drauge yra laiškas iš Lietuvos, j kare, paaukojo mokyklos labui a miU 31 1 lų tarnautoją gelbėti alkoholi-
Vciverių pupto. |I0 dol. | * ' kams.

cagos Lietuvių Sporto klubo 
Neries valdybą.

Mero pavaduotojas
Chicagos meras Laley pasky

rė savo pavaduotoją, toms pa
reigoms pakviesdamas Joną G.

. Dubą, 36 m. amžiaus. Jis gaus 
1 $21,000 algos metams ir savo 
darbą pradės nuo Naujų Metų. 
Jis yra inžinierius, studijavęs 
Washingtono < St. Louis mies- 

i te) ir Missouri universitetuose. 
1949 metais buvo pakviestas 
dėstyti Illinois Technologijos 
mokykloje Chicagoje, o vėliau 
tapo administraciniu inžinierium 
prie miesto valdybos Chicagoje. 
Jo pagrindinis rūpestis bus pri
žiūrėti išaugusias miesto staty
bas. Be to — jis padės merui 
kituose administraciniuose rei
kaluose, ypač per dvejus sekan
čius metus, kada meras turės 
nemažai rūpintis rinkimų reika
lais.

Artėja mokesčių data
Piliečiai savo valstybinius 

mokesčius turės sumokėti iki 
baląndžio 15 d. Jau nuo sausio 
20 d. specialūs valdininkai pa
dės pildyti mokesčių blankus 
raštinėse: 6 N. Hamlin avė.; 
4802 Broadway, 3256 N. Pu- 
laski Road; 5020 S. Harper 
Avė.; 7949 S. Ashland Avė.; 
7919 Cottage Grove Avė. ir 
817 Exchange Avė., be to US 
teismo rūmuose kambarys Nr. 
1. Taipgi telefonu bus gaįima 

; gauti informacijų šaukiant 
DEarborn 2-4500. Mokesčių 
blankus turi pildyti visi, kas 
uždirba daugiau kaip $600 per 
metus. Tie gi, kurie sulaukė 65 
metų, turi pildyti, jeigu jų .me
tinės pajamos yra bent $1,200.

Nuotykis misijose
Iš Chicagos kilęs Maryknoll 

misionierius tėv. W i 11 i a m 
O’Brien pasakoja šitokį savo at
sitikimą iš misijų gyvenimo: 
buvo šaltos, liūtingos Kalėdos. 
Iš kalnų prie misijos stoties 
Formozoje, Tahui apylinkėse, 
susirinko apie 300 vietinių gy
ventojų. Iš vakaro buvo pa
krikštyta apie 250 asmenij ir 
vidurnakčio mišiose jie priėmė 
šv. Komuniją. Viena moteris 
iš jų tarpo paprašė misionierių 
kišeninės elektrinės lemputės ir 
lietsargio. Ji kiekvienu metu 
laukė naujagimio. Misionierius 
ją su pribuvėja pasiuntė į misi
jų namus, kur nakčia gimė ber
niukas. Misionierius jį pakrikš
tijo Noel.

Chicagos rašytojų 
paskaitos

Sausio mėnesį ketvirtadie
niais 12 vai. 15 min. Chicagos 
Miesto knygyne kalbės įvairūs 
Chicagos rašytojai: sausio 9 d. 
Studs Terkel — autorius knygos 
“Man With a Thousand 
Hands”; sausio 16 d. Gladys 
Erickson — autor. “Warden 
Ragen of Joliet”; sausio 23 d. 
Walter Schwimmer — autorius 
knygos “What Have You Done 
For Me Lately”; sausio 30 d. 
Arthur Weinberg — autorius 
knygos “Attorney For the 
Damneed”. y

Giesmės ligonims
' Šv. Jurgio parapijos sodalie- 

tės, kurių dvasios vadas yra 
kun. J-onas Kuzinskas, prieš Ka
lėdas aplankė Šv. Kryžiaus, 
Victory ir Nepagydomomis Li
gomis Sergančių ligonines Chi
cagoje. Mergaitės ligonims pa
giedojo ir daugelį apdovanojo 
kalėdinėmis dovanėlėmis, vi
siems atnešdamos daug džiaugs
mo.

Moters lavonas ežere
Kalėdų dieną buvo rastas Mi- 

chigano ežere prie North avė. 
paplūdimio, Chicagoje, apie 20 
pėdų nuo kranto lavonas mo
ters kokių 44 .metų amžiaus. 
Ant kranto buvo rasta jos ran
kinukas ir paltas; nustatyta, 
kad tai Catherine Lovitt, gyve- 

i nuni 2335 N Cicero

Parodos
Chicagos Miestą bibliotekoje 

(Michigan, ties Randolph) sau
sio mėnesį vyks šios parodos: 
Meno skyriuje — Le Roy Nei- 
man piešiniai bei Alfr. J. Bru- 
nettin skulptūra; lelijų kolekci
ja (Gladys Erickson rinkinys); 
konservatorijos 100 metų su
kakties paroda; technologijos 
muzikos skyriuje — Chicagos 
skyriuje — modelis vandens 
filtravimo stoties Chicagoje.

49,970 paketų alkstantiems
Cikagiečiai suaukojo $49,- 

970.48 Care įstaigai, kuri už 
vieną dolerį gali iš vyriausybės 
supirktų maisto perteklių pa
siųsti 22 svarų maisto paketą 
į 13 įvairių kraštų. Kiekviena
me tokiame siuntiny yra 5 sva
rai pieno miltelių, 7 svarai sū
rio, 5 svarai miltų, 5 svarai ki
tokio maisto.

Filmai bibliotekoj
Kas penktadienį per sausio 

mėnesį 12 vai. 15 min. p. p. Chi
cagos Miesto bibliotekoje, esan
čioje Michigan avė., ties Ran
dolph, bus rodomi filmai: sau
sio 10 d. — “Man With a 
Thousand Hands”; sausio 17 d- 
—“Operation Hourglass”, Tech- 
nique for Tomorrow”; sau
sio 24 d. — “The Petrified Ri- 
ver” ir “Atomic Energy”; sau
sio 31 d. “The World that Na- 
ture Forgot”; “The Color and 
Texture of Aluminum Fini- 
shes”.

Mirtis po girtavimo
Kūčių dienoje mirė Ronald 

Kurtis, 17 m. amžiaus jaunuo
lis, pirma daug gėręs su savo 
draugu. Velionis buvo nusipir
kęs su draugu keturias puspan- 
tis degtinės ir nuėjo gerti pas 
Kurtis merginą. Kai ta pamatė, 
kad jie nusigėrė, abudu išvarė 
iš namų. Tada draugas tą Kur
tis pargabeno į namus, 2839 N. 
Harding, Chicagoje, kur jisai ir 
mirė gavęs širdies ataką.

TRUMPAI IS VISUR
— Harvardo universitetas 

prieš 17 metų, patikrinęs įmo
nių vedėjus, rado, kad 51% ve
dėjų tėvai yra buvę patys sa
vininkais arba vedėjais. Buvo 
tvirtinama, kad šio šimtmečio 
viduryje tas procentas pakils 
ligi 75. Bet dabar du Chicagos 
universitetai patikrino 8,000 į- 
monių vedėjų ir rado, kad da
bar yra daugiau tokių viršinin
kų, kurių tėvai buvo ūkininkai, 
darbininkai, pardavėjai ir kt. Sa
vininkų ir vedėjų vaikų skai
čius sumažėjo 10%.

— Pakavimo pramonė per 
metus padaro 12 bilionų dol. a- 
pyvartą.

aiHIHI*****"*********^-^—
X Raguolis- Baumkuchen bu

vo visų mėgiamiausias py
ragas Lietuvoje. Dabar galite 
juo gardžiuotis, vaišinti savo 
svečius, o ypatingai nustebinti 
svetimtaučius, nes Marquette 
Bakery savin. Vilius Albrechtas 
tą nuostabų pyragą kepa pagal 
lietuvišką receptą. Chicagiečiai 
gali atvykti arba užsisakyti te
lefonu: Marquette Bakery, 2616 
W. 69th St., Chicago 29, iii. Tel. 
WAlbrook 5-3471. Už Chicagos 
norintiems gauti raguolį, jį 
siunčiame paštu C. O. D. 
»*******WW«**JI!«**WW?|He*««?»

Atominis automobilis
J. Suškovas, Maskvos inžinie

rius, kuris specializuojasi ato
minio transporto srityje, prane
šė apie rusų suplanuotą atomi
nę jėga varomą automobilį, ku
ris vienu užtaisymu galėsiąs pen 
kis kartus suvažinėti tarp Mask 
vos ir Vladivastoko, nuotolį, tu
rintį 6,000 mylių. Rusams tai la 
bai svarbu, kadangi Sibire yra 
ilgi kelio plotai, kur nėra jokio 
benzino stoties. Tačiau, atrodo, 
dar reikės žymiai didesnės pa
žangos atominio mokslo srityje, 
kad būtų galima sudaryti ato
minį automobilį. Šių metų pra
džioje Auto inžinierių suvažia
vime Detroite buvo pareikšta, 
kad būtų galima sudaryti ato
mine energija varomą automo
bilį, reikėtų 80,000 svarų sun
kumo atominio variklio.

Kubiniai burbulai
Peter Senio, General Electric 

bendrovės metalurgas, atrado 
mikroskopinius kubinius ir ki
tokių stačiakampių formų bur
bulus litijaus fluorido krista
luose, kai jie reaktoriuje buvo 
veikiami atominiais spinduliais 
ir paskiau įkaitinti iki 1112 laip 
snių Fahrenheito.

Apie karą Alžire
New Yorke išleista į anglų 

kalbą išversta prancūzų laikraš
tininko J. J. Servan-Schreiber 
knyga “Lieutenant in Algeria”. 
Išleido Alfred Knopf, pusi. 231, 
kaina $3.50. Aprašo Alžiro ko
vų eigą, karininkus, karius, iš 
abiejų pusių pasitaikančius žiau 
rumus.

KAS KĄ IR KUR
— Nekalto Prasidėjimo dr-jos 

susirinkimas įvyks sekmad. gruo
džio 29 d., tuoj po paskutinių mi
šių Nekalto Prasidėjimo Švč. P. 
Marijos parapijos salėj. Kviečia
mos visos narės dalyvauti nes bus 
naujos valdybos rinkimai.

Valdyba

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 Prunakis, 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-

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

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

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

KAS TIK TURI GERA SKONĮ,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮI

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

Modernišldaania lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

RTRNITURE CENTER, INC.
$2*22-24-26 So. Halsted St Victory 2-4226

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