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GEROJI VALIA
STASYS YLA, Putnam, Conn.

Valia yra neapskaičiuojamai 
didelė jėga. Į ją apeliuoja dan
gus šių švenčių proga. Valios 
jėga yra jos kryptyje j gėrį. ši 
kryptis žmogui yra prigimtinė. 
NorĮti, jieškoti, siekti gėrio yra 
tiesioginis kiekvienos žmogiško
sios valios objektas ir tikslas.

Ar gali tad būti blogos valios 
žmonių? Atrodo, ne. Juk Die
vas nekeičia prigimties, kurią 
mums davė. Ar gali pakeisti 
pats žmogus? Ne. Bet jis gali 
iš jos iškrypti, prieš ją revol- 
tuoti. Jam duota laisve rinktis, 
spręsti ir veikti. Tą laisvę jis 
gali nukreipti prieš valios pri
gimtį.

Atrodo, kad dangus, apeliuo
damas j gerąją valią, neturi pro 
blemos su valios prigimtimi, bet 
su jos padėtimi. Meskime žvilgs 
nį į trejetą padėčių.
Praktinis valios nepajėgumas
Yra žmonių, kurie praktiškai 

“atleidžia vadžias”, kaip sako 
mūsų liaudis. Yra vėl žmonių, 
apie kuriuos patarlė sako: “ge
rais norais ir pragaras grįstas”. 
Norėti gero yra prigimtinis va
lios dalykas, o vykdyti — pas
tangų ręikalas. Vieni nesisten
gia, ir tai mes vadiname apsilei
dimu. Kiti stengiasi, bet neiš
tveria, ir tai mes įvardijame ne
tesėjimu. Treti stengiasi ir pri
trūksta jėgų, ir tai yra palūži
mas.

Yra žmonių, kurie nori ra
mybės ir bijo įtampos. Jie “ne
turi valios”, arba ji nebuvo tin
kamai ugdoma šeimoj, mokyk
loj, aplinkoj. Aišku, jų valia iš 
prigimties gera, bet nieko gero 
neįvykdanti, stačiai fiepaslen- 
kanti, nedrįstanti net pradėti. 
Tai neveiksminga geroji valia.

Kitiems nėra problemos bet- 
kurį gerą žygį pradėti. Jie me
tasi greitai. Problema atsiran
da tada, kai sutinka kliūčių. Jų 
greitis mažėja, entuziazmas krin 
ta, ir jie neišveda savo žygio 
ligi galo. Ir ši valia yra gera, 
bet neištverminga.

Kiti ištvermingi, bet ligi lai
ko. Nepajėgia taip susitvarkyti, 
kad laiku atliktų savo pareigas. 
Jos kraunasi į kupetą. Darbai 
atsilieka ir žmogus ir apsilei
džia. Kas nežino, kaip lengva 
apsileisti ir kaip sunku grįžti 
į pareigos kelią! Valia gera, bet 
ilgainiui darosi nepareiginga.

Yra pareigingų ir ištvermin
gų žmonių. Jų valia veržiasi pir
myn — lygia, tiesia linija. Bet 
kartais ir juos ištinka lyg “oro 
duobės”, žinomos lėktuvų kelio
nėse. Jie krinta lyg į prarają. 
Bando išsilyginti, temptis, bet 
veltui. Tai gerosios valios lū

žiai, kurie ateina su bendru per
sitempimu ir jėgų išsekimu.

Didžioji jėga, kuri mums duo 
ta gėriui įkūnyti, aišku, reika
linga tam tikrų gairių. Pirmiau
sia, ją reikia įveikdinti — iš ma
žens, patvariu ugdymu, toliau
— ugdymusi. Reikia ir gerų 
įpročių, kurie valios žygį įgalina 

bei palengvina. Didžiausi įpro
čiai yra tvarkingumas ir parei
gingumas. Turint šiuodu, svar
bu pagaliau žinoti savo valios 
ribas ir jų nepertempti. Tai na
tūralus kelias valios jėgai pa
naudoti. Betgi dangus turi ir tei 
kia šiai jėgai savų gairių ir stip
rybės priemonių.

Taktinis valios iškreipimas

Valia turi vieną tikslą — gė
rį, bet ji veikia ne viena. Jai pa
deda protas, veikdina jausmai. 
Protas įvardina gėrį, jausmai — 
įžavina. Bet kartais ir protas, 
ir jausmai iškreipia valią. Iš
kreipia ne tiesiai, bet pavartoda
mi taktinę priemonę: Malum 

sub specie boni — blogis gėrio 
pavidalu!

Žiūrėk, “visi taip daro”! Reiš 
kia, visi tai laiko geru. “Visuo
tinumo” argumentas nulenkia 
valią, ir ji priima už gera. Jei 
ne visiems gera, tai bent tau, 
tavo šeimai, grupei ar tautai. 
Visų nesupaisysi, žiūrėk savęs 
ir saviškių! Tai individualinis 
argumentas — dalinio gėrio pa
vidalu. Protas apsprendžia ir 
nulenkia valios pasinešimą.

Bet ir protą veikia keletas 
dalykų. Prabyla stipri ambicija: 

“šitai bloga, nes pažeidžia, su
mažina, nuskaudžia tavo gar
bę”, arba “tai gera, nes tave 
iškelia kitų akyse”, arba “tai 
sumažins garbę tų, kurie tau 
kliudo”. Garbė ir garbingumas 
yra gėris savo vietoje, bet čia 
jis padaromas visų gėrių mastu. 
Prabyla įvairios baimės — kan
čios, nemalonumo, nepatogumo
— ir jos diktuoja sprendimą: 
“Tau bus geriau, jei šito neda
rysi, aną nutylėsi, o tai pasaky
si”. Susilaikymas diskretumas 
yra gėriai, bet šiuo atveju gė
rio skraiste pridengiamas netie
sumas ir mela3. Prabyla ir aist
ros, temdančios patį protą. Jo 
sprendimas sutrinka, .o jausmas 
kalba žavėdamas. Valia nulinks
ta pagal stiprią jausmo srovę.

Yra dar viena taktinė pinklė: 
sukeisti gėrio tvarką. Valia ne
sprendžia gėrio srities laipsnia- 
vimo. Tai daro protas, ir jis kar 
tais susitelkia ties vienu gėriu
— mažesniu, jį išskiria, pastato 
augščiau kito. Sveikata yra gė
ris, ir kartais ji padaroma vi
sų gėrių centru. Valia akinama 
žiūrėti tik šio centro, atmesti

visa kita, nepaisyti ar nesiskai
tyti. Artinio meilė yra vienas 
didžiausių gėrių, ir kartais mū
sų protas pastato jį augščiau 
už Dievo meilę. Geroji valia pa
sidaro tik ^filantropiška, nusi
kreipusi prieš Dievą. Bendruo
menės gerovė taip pat didelis 
gėris. Protas susitelkia ties juo 
ir kalba valiai: “nepaisyk at
skiro žmogaus — nesvarbu, jei 
jis bus nuskriaustas ar nepa
tenkintas, daryk gera visuome
nei, tautai, valstybei, žmonijai”.

Valiai reikia proto — tiesaus 
ir išmintingo, nes jo klaidos virs 
ta valios klaidinimu. Ir protą 
reikia ugdyti. Tai yra daugiau 
negu tik lavinti. Išlavintas pro
tas nėra apsaugotas nuo didžių 
klaidų. • I

Principinė valios perversija
Yra faktų, kurie rodo, jog va

lia nukrypsta nuo pačios savo 
prigimties. Ji išeina revoltuoti 
prieš savo objektą — gėrį. Ji 
darosi pikta, erzli, kovinga prieš 
visa, kas gera skelbiama ar 
daroma.

Revoltas yra tapęs istorinė 
kryptis, nūnai organizuota įvai
riomis formomis, pritaikyta įvai 
riose sistemose. Jo tikslas — su
laužyti gerųjų valių frontą. Jo 
metodikoje žinomi du keliai:

Pirmasis — plačiai pritaiky
tas malunr sub specie boni ir 
bonum sub specie mali. Tai reiš
kia, iš vienos pusės jis dengia 
blogį tariamo gėrio skraiste, iš 
antros gėrį apšaukia blogiu. Re 
volto dvasia vartoja iškalbingą 
"taigą, kad vienas ar kitas da
lykas anaiptol n’ėra blogas, nes 
tarnaująs žmogui, klasei, tau
tai, dėlto esąs geras. Priešingai, 
kas visuotinai laikoma geru, re- 
volto dvasia apšaukia savinau- 
diškumu, veidmainyste, noru 
pavergti žmogų ar pakenkti ben 
druomenei. Ši plačiai vartojama 
įtaiga įskaičiuoja žmogiškas1 
aistras, baimes ir garbės troš
kimą, kurie savaime žmogų stu
mia daryti kompromisą gėrio 
srityje. Revolto dvasia naudoja
si mūsų silpnumu, neakylumu, 
nepatyrimu.

Antrasis metodinis kelias — 
divide et impera. Tai reiškia — 
suskaldyti gėrio frontą, sukapo
ti laipsniuotą gėrio tvarką, su- 
kaitaiioti vertybes, nukreipti 
vieną prieš kitą, įnešti sąmišį ir 
pakrikimą. Sakysim, tiesa ir lais 
vė yra abi geros, lygiai kaip 
laisvė ir tvarka. Bet revolto dva 
šia mums kalha: nei tiesa, nei 
tvarka negali sumažinti žmo
gaus laisvės; laisvė yra augš- 
čiausias dalykas ir nuo jos pa
reina spręsti, kas laikytina tie
sa ir kas priimtina. Priešingai, 
kiti augščiausiu dalyku laiko 
tvarką ir pagal ją sukarpo žmo
gaus laisvę.

Gėris priklauso dorinei tvar-

Gertrud von le Fort

KALĖDOS
Tavo Balsas kalbėjo:
Kūdiki iš Amžinybės, aš tavo motinai 

dainuosiu. Mano daina bus graži kaip 
rytmečio sniegas.

Džiaukis, Mergele Marija, Dukter mano žemės,
Sese mano Sielos, džiaukis, Džiaugsme mano džiaugsmo.

Aš esu kaip Keliavimas per naktį, bet tu esi kaip 
Namas po žvaigždėm.

Aš esu ištroškęs puodelis, o tu esi atviros Viešpaties 
marios.

Džiaukis, Mergele Marija: garbinu aš tuos, kurie tave
garbįna. Jau niekad žmogaus kūdikiui nebebus baugu.

AŠ esu vieninga Meilė, aš visados visiems kalbėsiu: 
vieni įš jūsų Viešpats išaugštino.

DžiaukisįMergele Marija, Sparne mano žemės, Karūna mano 
Sielos, džiaukis, Džiaugsme mano džiaugsmo:

Garbinu aš tuos, kurie tave garbina.

Kultūrinė kronika
• Literatūros Vakaras Sao 

Paulo, Rrazili ’oj. Didžiojoj sese
lių pranciškiečių salėje įvyko li
teratūros vakaras, skirtas I-jai 
Liet. Architektūros parodai Sao 
Paulyje atžymėti ir paremti, ya 
karą atidarė jo globėjas kun. P. 
Ragažinskas, pateikdamas pub
likai trumpą liet. literatūros ap
žvalgą ir apibūdindamas rašy
tojus, dalyvaujančius su savo 
kūryba šiame vakare. InŽ. Mika
lojus Ivanauskas savo pratarmė 
je nušvietė busimosios Liet. Ar
chitektūros parodos reikšmę ir 
tikslą, kviesdamas visus į talką. 
Pirmuoju iš rašytojų pasirodė 
scenoje, atvykęs iš Rio de Ja- 
neiro, poetas Petras Babi’kas, 
savo išraiškiu imponuojančiu 
balsu nupasakodamas apie liet. 
poezijos senumą ir gražumą (tu 
rėdamas galvoje tautosaką) ir 
padeklamavo savo eilėraščius 
“Pasek man pasaką”, “Bičiu
liui”, “Manęs klausia”. Rachel 
Portella’os-Audėnienės kūrybą 
(portugalų kalba ir lietuvių ver
time (P. Babicko), kurioje poe
tė išreiškia savo meilę kenčian
čiai Lietuvai, jausmingai pa
skaitė Audra Antanaitytė jau 
pasižymėjusi Zelinoje artistė- 
mėgėja.

Karolės Pažėraitės humoristi
nį fragmentą iš nespausdinto 
romano ‘.‘Svetimi vėjai” vaizdin
gai paskaitė muzika3 Jonas Ka- 
seliūnas. Halinos Didžiulytės- 
Mošinskienės novelę “Agotos 
Malda”, kurioje aprašytos lietu
vės motinos kančios anapus ge
ležinės užangof^ skaitė pati au
torė. H. Didžiulytė — tik heleri 
metai, kai pradėjo reikštis kai-

kai. Ši turi visuotinus savo pa-, je. Nūn Kristus yra gėrio ko- po literatė; josios kūryba pasi- 
grindus. Revplto valia juos at-l vos vadas. Jo gimimas mūsų va žymi poetinių priemonių origina 
meta ir kuria naujas “dorines liai reiškia atgimimą, atnaujini- lumu ir temų aktualumu. Poe

mą, įstiprinimą. tas Venancijus Ališas (Maua
klebonas kun. Aleksandras Ar-

Iš Himnų Bažnyčiai vertė A. Tyruolis

Leonardas Žitkevičius

KALĖDŲ SENELIUI
PIRMAS BERNIUKAS

Kalėdų Seneli,
Pradžiugink lietuvį bernelį.
Atnešk baltą žirgą ir Vytį,
Kurio joks kaubojus negali pavyti.

PIRMA MERGAITĖ
• t
Atnešk man lietuvišką lėlę, 
Skaistesnę už Brooklyno gėlę,
Už Mickey Mouse nemažesnę,
Už Marilyn Monroc gražesnę.

ANTRAS BERNIUKAS

Ištrauk man iš maišo armoniką gerą, 
Geresnę už Elvis Presley gitarą. 
Don’t be crucl, Kalėdų Seneli, 
Pradžiugink lietuvį bernelį.

ANTRA MERGAITĖ

Atnešk man gintaro karolius,
Kad nustebinčiau Brooklyno brolius.

Never mind! Pagausiu, kaip žuvį,
Bernelį lietuvį.

TREČIAS BERNIUKAS

O aš prašyti trokštu,
Kad laisvės dvasia neužtrokštų.
Vengrai už laisvę kovoja.
O mes ar pakeliam koją f

TREČIA MERGAITĖ

Taip, taip, Kalėdų Seneli,
Pradžiugink Onytę, Jonelį.
Pralinksmink visus, kaip vieną:
Atnešk tėvynei laisvės dieną!

VISI

To paties visi tave prašom,
Ar skaitom, ar piešiam, ar rašom.
O Kūdiki Kristau, parvesk mus į Lietuvą

brangią!
Betliejaus žvaigždele, nušviesk jos tamsią

padangę!

Aloyzas Baronas

ŽMOGUS IR ŽVAIGŽDĖS
It girdžiu „Garbė Dievui augštybėse“,
O ramybė ir taika žmonėm.
Ir taip stoviu mintyse paklydęs,
Po šviesiom vidurnakčio žvaigždėm.

Ir mąstau, koks menkas aš ir mažas,
Po skliautais besvytinČiais dangaus ... 
Spindi žvaigždės didelės ir mažos 
Užgimimo varpui ėmus gaust.

Ir mąstau, šiandieną trumpas kelias 
Kolei Kristų pasiekia žmogus,
Nei tada kai ėjo trys karaliai 
ir giedojo žemė ir dangus.

Ir ilgai taip stoviu susimąstęs 
Ir vis giedant Gloria girdžiu . ..
0 taip daug nuo krašto ligi krašto 
Degančių ir puolančių žvaigždžių.

tvarkas”: estetinę, humanistinę, 
politinę. Estetinė dorovė skelbia 
esant gera tai, kas gražu, o gra
žus esąs ir blogis, ypač gražiai 
pavaizduotas. Slėpti blogį, kuris 
esąs gyvenime, būtų veidmainys 
tė, tuo tarpu jį iškelti ir gražiai 
pavaizduoti esąs tiesumas, nuo
širdumas, atvirumas. Humanis
tinė dorovė sakosi nebijanti klai 
dos ir blogio. Žmogus tik klai
džiodamas surandąs tiesą. Ko
dėl esą jos vengti, kam ją lai
kyti blogybe? Visa, kas žmogiš
ka, turį būt sava, o kas labiau 
žmogui sava, jei ne klaida ar nu 
puolimas ? Politinis realizmas 
kuria situacijos moralę. Jam ge
ra tai, kas šiuo metu naudinga. 
Pasikeis padėtis, galvosime ki
taip. Nėra tokios gėrio tvarkos, 
kuri tiktų visiems laikams ir vi
soms padėtims!

Kaip matome, kova vyksta pa 
ties gėrio plotmėje. Vienas gė
ris iškeliamas kitam nustelbti 
arba gėrio skraiste pridengia- 

giamas pats blogis, šį kovos me 
todą ne visi pajėgia suprasti. 
Ne visi net iš tu. kurie patys 
remia “naujų dorovių” frontą. 
Daugis jų neturi blogos valios. 
Jiem3 trūksta tik kritiškumo ir 
atsparumo.

Šių švenčių proga dangus ape 
liuoja į visą gerąją val:ą. Jis ne
liečia konkrečių valios apsis
prendimo ir pasirinkimo padė
čių. Bet jis atkre'pia dėmesį į 
vieną esminę padėtį: dangaus 
ir žemės, D:evo ir žmogaus, gar
bės ir ramybės. Dangus ir žemė 
yra tos dvi plotmės, kurios įieš
ko susiderinti. Dievas ir žmogus 
yra dvi būtys, kurių valiose yra 
tas pats gėrio objektas. Dievu- 
je — augščiausias, atbaigtasis 
gėris, žmoguje — siekiamasis 
Žmogaus valia krypsta į gėrio 
atbalgos viršūnę, bet ji nerami, 
netikra, nesaugi. Ir štai kalėdi
nis sprendimas: suderinti visa 
Kristuje! Jame Dievas tampa 
žmogumi, kad žmogų pakeltų li
gi Dievo valios, suderintų žemę 
su dangumi įvykdytų Dievo gar
bę ir suteiktų tikrumą bei ra
mybę žmogui jo žemės kelionė-1

minas) negalėjo asmeniškai da- 
• Aušra sustojo ėjusi 1886 lyvauti vakare, todėl jo kūrybą 

metų pabaigoje, taigi šiemet skaitė A. Antanditytė — “Cas- 
sueina 70 metų nuo jos paskuti- cata Cristalina”, o H. Mošins- 
nio numerio. Ji buvo ėjusi nuo kienė — “Tarantelė”, “Vizija” 
1883 m. ir buvo išleista 40 nu- ir “Nauja Diena” (iš paruošto 
merių. Kaikurie numeriai buvo eil. rink. “Saulės Kalvarijos”) 
dvigubi, taip kad atskirų sąsiu- ir inž. Jonas Antanaitis “Žmo- 
vinių išėjo 29. Spausdinama Ra- gus” ir “Daina pro Namus” (iš 
gain'ėje ir Tilžėje, ji buvo skir- rink. “Cascatš. Cristalina”). Inž. 
ta Didžiajai Lietuvai ir atliko J. Antanaitis yra nemaža para- 
nepaprastą tautos žadinimo dar šęs kultūrinėm temom straips- 
bą. nių “Mūsų Lietuvoje”, o dabar 

dar pasirodė scenoje, kaipo ta
lentingas deklamatorius. Poetė 
Magdalena Vinkšnaitienė-Laukų 
Ramunė padeklamavo savo eilė
raščius “Aš pareisiu” ir “Pa-

. , saka”, persunktus gilia tėvynės
minti lietuvišką aguonų pyragą mefle ir ilgesiu. Magd vinWSnai 
ir šalia kitų tautų valgių, įdėjo tienės eilėraščiai jau buvo spaus 
to pyrago spalvotą nuotrauką, dinami akademiniuose žumaluo

• Lietuvių kalėdinis valgis. 
Žurnalas “Everywoman’s”, išei
nąs New Yorke (16 E. 40th st.) 
savo gruodžio numeryje įsidėjo 
smulkmeningą receptą kaip ga-

Madona ąu Kūdikėliu (nežinomo autoriaus)

se Lietuvoje, o čia jos kūryba 
bei straipsni’i pasirodo savait
raštyje “Mūsų Lietuva”.

Šį Liter. Vakarą paįvairino 
vaikučių, Brazilijoje gimusių, 
taut. apsirengusių, Sandaros 
Kindurytės ir Leonardo Kara- 
šausko padeklamuotas dialogas 
iš liet. tautosakos “Pasakyk 
mergele”, kuris taip sužavėjo tė 
vų širdis, kad vaikai turėjo kar 
toti. Be to, keletą kartų pasiro
dė konservatorijos studentė Ire
na Adomavičiūtė, pianu paskam 
binusi M. Čiurlionio preliudą, 
J. Naujalio Nokturną, J. Stro- 
lios “Tėvynės Aidai” ir kt.; Ma
rija Kindurienė kanklėmis pa
skambino tėv. jėzuito B. Andruš 
kos “Žemaičių mugė”; koloni
jos solistas K. Ambrazevičius 
padainavo Č. Sasnausko “Karve 
lėli mėlynasis” ir Ed. Griego 
“Myliu tave”, mergaičių kvar
tetas (Monika Jonavičiūtė, Bi
rutė Narbutytė, Julija ir Irena 
Šimonytės) padainavo, akompa
nuojant Aid. Nadolskytei, porą 
liet. dainelių, ir į galą pasirodė 
Moinho Velho jaunimas, kuris 
Magd. Vinkšnaitienei vadovau
jant, pašoko taut. šokių popuri 
ir “Malūnėlį”. Programos pra
nešėju buvo J. Valavičius.

• Prof. Simo Sužiedėlio vei
kalas Kunigas Jonas nuo Kry
žiaus jau išėjo iš spaudos. Tai 
kun. Jono Švagždžio biografijos 
metmens, bet gana išsamūs — 
apimą 286 pusi. Išleista Brookly 
ne, spauda Nekalto Prasid. vie
nuolyno Putname. Knygos pra
džią gražiai puošia Adomo Var
no pieštas kun. J. Švagždžio 
portretas. Pratarmę autorius 
gražiai pradeda kun. J. H. Lun- 
der žodžiais: “Aš ateinu pas jus 
ne kaip idealas, bet kaip žmo
gus su idealu”. Kunigo pastan
gos tą idealą ugdyti žmonėse — 
mažiau tėra akivaizdžios, nes 
“viešuma greičiau pastebi, kai 
yra keičiami daiktai, o ne patys 
žmonės”. Tačiau, anot S. Sužie
dėlio, “kunigo sakramentinis 
veiksmas, siekiąs žmogų suar
tinti su Dievu, yra pats reikš
mingiausias”. Vienu iš tokių 
sakramentinės pagalbos nešėjų 
ir yra kun. J. švagždys, kurio 
biografija čia duodama jo auk
sinio kunigystės jubil’ėjaus pro
ga. Autorių šio darbo imtis pas
katino, kaip jis pasisako, “no
ras padėkoti už nuoširdžią jo 
paslaugą, susilauktą į Ameriką 
’tvykus, ir už giedrios dvasios 
valandas jo artumoje”.

Knygoje aprašoma jubiliato 
vaikystė tėviškėje, mokslas Min 
faujos ir Šiaulių gimnazijose, 
studijos Kauno kunigų semina
rijoje, vikaravimas Vaiguvoje ir 
Utenoje, darbuotė Brooklyne, 

. Worcestery. Bostone, klebonavi
mas Norwoode ir Brocktone, at 
silankymas Nepr.'klausomo j Lie 
tuvoj, dienos Nukryžiuotojo Jė
zaus seserų kapelanijoje.

Veikalas gyvai parašytas, gau 
šiai iliustruotas, rūpestingai su
tvarkytas: nurodyti šaltiniai ir 
paruoštas vardynas. Džiugu, 
kad mūsų istorikai savo talentą 
graž’ai sunaudoja telkimui me
džiagos mūsų kultūras istorijai. 
Tr šioje knvgoje nevien t’k ap
rašomas jub’liatas, bet plačiau 
paliečiami su juo susieti žmo
nės, laikai ir vietos.

• l ituanistikos kursai lietu
vaitėms mokytojoms, d:rban- 
čioms parapinėse mokyklose, 
1957 metais ’vyks Šv. Kazimiero 
seserų vienuolyne' Chicagoje. Vi 
sr ’s reikalai a dėl kursų progra-

, mos ir tvarkos rašyti adresu:
| Sister M. Eucharista 2601 W. 
Marųuette Rd., Chicago 29, III.

• Mato Krikščiūno, Lietuvių 
Profesorių draugijos pirminin
ko, žodis buvo įrekorduotas Chi 
cagoje ir per Amerikos Balsą 
perduotas į Lietuvą.
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LIETUVIŠKO MENO BAŽNYČIA
KAN. DR. J. B. K0NCIC3. Brooklyn. K. V.

Aplankiau nae >i fatumą šv. ėjų motiniški namaį, puikiausi' 
P. Gimimo bažnyčią, Marąuette mergaičių augštesnioji mokyk- 
Parke. Tai didelio grožio bažny- ’a, Dariau/, ir Girėno pamink- 
čia. Iš oro ir vidaus — stilius ]as. Chicagos miestas net oficia- 
ir ornamentai — žavi lietuvišką lįai pavadino Lietuviu aikšte, 
širdį ir sielą kelia garbinti Vi- Tikrai, čia yra grasiausias ka- 
sagalį. Lietuviams ji yra <įdo- talikiškas lietuviu kultūros cent 
miausia šventovė. Prancūzai, ras laisvame pasaulyje, 
italai, vokiečiai ir kitos tautos ! Garbė? klebonui kan. Paškaus- 
didziuojasi viduramžių gotikos kui ir gabiam architektui Jonui 
stiliaus bazilikomis, bei Romos Nulėkui, kuriantiems gražiau- 
katalikiškos šventovės, perėmu- šią ir įspūd’ngiausią mūsų lai
stos daug d dykų iš pagonų me- kais lietuviško meno bažnyčią.
nų bei šventyklų, stebina pašau- j ____ 2______
lio lankytojus. Lietuvių tauta
turi džiaugtis, kad tautinis me- KRONIKA

Savo malaoje už tėvynę, poe
tas prašo: “Darbu ir mokslu. I K A L E D Ų DOVANOS 
dora ir tikyba, Dieve leisk stip- ® ,
riht tautos atgimimą . Kun. am/em. nešiojami n- uit.
Jurg. Tilvytis mirė Panevėžyje, * H^EideuTy
Kūčių dieną 1931 m., laidojant • (kalbėjimo aparatai

• Dulkiasiurbliai, skutimosi mailnč- 
lfs, plaukų džiovintuvai, kuvos 
virduliai, tosteriai, inixmasteriai, 
automatiškos keptuves ir kt. na
mų apyvokos reikmenys

• Rašomos mašinėlės
• Elekt. laikrodžiai ir Įvairūs kito

kie daiktai.
Pigiausiai pirkaite ir geriausių pa

tarnavimu gausite Inž. A. SemSno 
įmonėje.

vieną broliuką marijoną besaky-, 
damas pamokslą.

• Kiek kainuoja suruošti pa
rodą? Ideno parodas lankančio
ji publika nei nejaučia su ko
kiomis išlaidomis yra surištas 
p rodos suruošimas. Pvz. išsta
tant 50 paveikslų vien rėmams, 
paremiame ir drobei paveiks
lams reikia išmokėti apie $600,

diDflinp
lūlTCLCVISIOr,

Ofiso telef. LAfayette 3-82 i u, je,
4ueuliepiu, bUuultt K 3-24K*

IR. EMILY V. KRUNA5
ŪDYTOJA IR CH1RUP'

1146 S. Archer V ve »
fVAMdiLii popiet aut 4.-*.

olrov antr IsMtrtri * »•

0R IRENA KURA&
.gydytoja Ir Chirurgo 

’Hl|, IR VAIKI ’ •
-.PECIAlilKTr 

»c doutb DPestero av»
MEtJICAl BVILPIN'J 

. mttd antrad ketv ir panku
auo 11 vai ryto — 1 » p. p ir nt 
S v — 8 vai vakare Trečiai, nv

l ml ryti 1 V P P šešti.- 
-vto iki I vai. poi 'et

Ofloe te' RE 7 liflb 
ei WAlbrook 4-Mta

0R. J. 1. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63 rd Si
OfLso U-L REliance 5-4110

ttezid telef (lltoveliill 0-0017 
•■landos. 1—S p. m. 6—8 p m

-*wnKta<> tik o< pietų 
Trečiad ir šeštad pagal sutarti

Jfisu vėl. oLlffstde 4-zsse 
Rezidencijos: LAfayette 8-1 ir

OR. P STRIMAITI'
DYTOJAi- .K JHIKUK.
1724 Wesl 17 th Strc 

Kampas 47tb ir Hernutag 
■ ai.: .nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v va, 
eštad nuo 2 iki 6 vai Išskyi tu

nas ir grcžis sumaniai čia pa
naudojama įkvėpti į sielas pa
maldumą ir D'evo meilę.

Vidaus dekoracija dar nCoaig 
ta. Reikia tikėtis, kad sienose 
numatytose vietose, bus žymių 
lietuvių menininkų nupiešti pa

• Jurgis Tilvytis-žalvarnis,
poetas, ateitininkų himno auto
rius, mirė 1931 m. gruodžio 24 
d., taigi šiemet sueina 25 m. nuo 
jo mirties. Buvo gimęs 1880 m. 
balandžio 8 d. poetiškose Tau
ragnų apylinkėse, Gaidžių kai-

ir tai rėmai bus labai kuklūs, te _
skaitant tik po $8 už vienus. Sa [SalSS — SSTVICG^ 

i l'ė porai savaičių kainuoja apie į Sav lni. A SKMfiNAh
I $2C0, paveikslų transportas, ap- »32i s. Halsted — CLiffside 4-500.9 

Vedėjas šv. Petro jmrnpijos elmio į drauda, sužalojimų pataisymas
Kenoshoje j — apįe $100 (jei dailininkas gy-

-----  . ■ ■ i vena toliau). Jei salės apšvieti-
! mąs netinkamas, reikia verstis 

ilgus dešimtmečius įsigalėjusias su gleive- šviesa ir tenka lan- 
kantickas. Savo giesmyne jis da-! gUS akiįnai užtaisyti — tai pa-

Pranas Bujanauskas
Atdara; Kasdien 9-9, sektu. 10-5.

T... .. . .. . • v® 8 advento giesmes, 26 Kalė-! reikalauja apie $40. Katalogai,
veikslai vaizduoją lietuvių reli- me. Kilęs iš neturtingos šeimos, dų giesmes, 3 Kristaus kančios Į kvietjmų spausdinimas pašto 
ginį ryžtą, kaip, pavyzdžiui, Šv. versdavosi privačiomis pamoko-1 gįeSmes, 15 mirštančiam Kr. | ženklai jų išsiuntinėjimui — a- 
Kazimierą, pasirodžiusį lietuvių mis- Įstengė išeiti.kunigo moks-.(gįesmių, 12 Velykų giesmių, 20 j nie S50 Taiei vien tos Da?rin- 
kariuomenei kovoj su rusais. ^us> ° vėliau įstojo į tėvų mari-
Kražių skerdynes, lietuvių mal- Jon4 vienuolyną. Bendradarbia-

Tel. ofiso HE 4-tibuO, rcz. PR 0-7338

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blv<L
VAL: 1—4 ir 6—9 

S-štad'eniaie nuo 1 iki 4 vai. p. p
išskyrus ketvirtad. ir sekrnad

•5-ilzminiii ir D TČTinn crioamill “ ' DRs ANNA BALIUNASb.Aminių ir D. Kūno giesmių, dįnes išlaidos pasienia apie j akttt AUSŲ, NOSIES IR 
. .. . . - ... . 35 Marijos giesmes, 35 angelų $1000 o jeigu dailininkas turi i GERKLES LIGOS

das Sibiro tundrose, bei anglių vo Eiet- Laikraštyje, šaltinyje, ir šventųjų giesmes, 19 giesmių atVykti į kitą miestą, tai dar — Pritaiko akinius —
kasyklas. Tikiu, kad ant didžio- ViRyjc?, Draugijoje ir kt. Vienas Gerajam Dievui, 16 giesmių a- išlaidos padidėja — kelionė, pra 6322 So- Westera Avenue
jo altoriaus bus lietuviški kop- didžiausių jo darbų — paruoši-1 p;e žmOgaus tikslą, 8 giesme? gyvenimas ir t. t. Dėl to supran 1 £į: šešuXuaViu'l\ai Trečia'
lytstulpiai ir t. t. mas Giesmyno, pakeitusio per 1 ateities vaizdų, 12 artojų gies- tama, kad prie Įėjimo renkamos Reniais uždaryta. Kt. laiku susitarus

mių, 36 naujas giesmes ir psal- aukos ir kad parduodamų pa
mes, :39 mirusiųjų giesmes, 36 veikslų kaina negali būti visiš-
įvairias giesmes. Iš viso giesmy-i kaj maža 
nas turi 500 pusi.

• Nijolė Semėnaitė parašė hu 
Jo poezijos eilėdara nuoširdi. morjsįjnį scenos veikalėlį, kuris 

Sakysime, savo barkarolėje jis, buvo suvaidintas Kelly Augšt.' Vai. pi rm., ketvir. 
rimuoja: Žvaigždelės mirksi/ mokyklos išleidžiamosios klasės Antr frei-.n- .<
Dangaus mėlynėj;/ Ant jūros parengįme. Jaunoji autorė nuo į 
blyksi/Taškai auksiniai./ Nak-J naujų metų planuoja pradėti 
tis tik niūkso./ Malonu, gera:/ ; studijas Chicagos Rosary kole-į
Čia ian bano-pis/ čia,,žino ir Snn. gijoje, vadovaujamoje seserų ' Priima ligonis pagal susitarimą. 
Čia tau oan^eiv/ blausias ir sna ... Del valandos skambinti telefonu

Į ra./ Taip ramu sielai./ Lengva domminkonių. | Prospeet 6-1795 nuo 2 iki 9 vai.

ir saldu. —/ Net. kilsi aukšty 
' Širdis su malu--’

Gimimo Šv. P. Marijos baž- “ 7 “77 7 7 .
nycia su savo lietuvišku stilių- žiausių dovanų 6V. jonuškaitės 
mi labai tinka Marąuette parke,' plokštelių albumas, kuriame teį
neš čia yra musų svarbiausi kui P-* 15 įvairių dainų. Reikalaukite
tūros židiniai- šes Knviminr o visuose knygynuose ir pas J. Kar- turos židiniai bes. Kazimient- yelį 3322 g Halsted st., Chicago
--------------------------------------------- !S> In Teief y A 7-0677.
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Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Res telef. \VAlbrook 5-5070

• -I uflM> VA 1-6557, re* RE 7-406
OR. FRANK C. KWINP

(KV1ECINSKAS) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*

1861 W«t 47tt Street
UOONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 
/ai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 1:1'
l'llo-, tr„fi Han diena ir auk

OR. FL rALLAT KELPs
Ofisai: 20 North W«eker Ilrivt 
Clvlr Opera Houiie, kam b 868 

Vai. kaad. 12—4 
Tel. CEntraJ 0-2204 

5002 West lOth Str., Cicero 
Vai kaad. 6—8, šeštad. 1—9 

Tel. TOwnliaU 3-0050 
Kitu laiku ir trečiad. susitariu

Rezid tel. HEmlock 4-7OHO

Tel, ofiso PRoepect 0-2240
PRospect 0-47S2

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEO. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. Wood Street

Priėmimo vai. pirmad Ir penktad nuo 
2—4 ir 6—8; antrad., ketvlrt., šešt.

—4; treč. ir selfmad. uždaryta.

DR. VYT, TAURA* 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ' 
BENDRA PRAKTIKA IB 

■PEC. MOTERŲ LIGOS
OflsM Ir rezid.: 2410 W. 51st Si 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 0-5571 

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. A.nt7a, 
Tr«člad. Ir Penktad. 6-9 vai. rak o 

Aefttadienlata 2-4 vai popiet

Vestuviy nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė
Prccin Photo Studio

(lucorporated)
EDVARDAS ULIS,

4058 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-248)

MOV I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075 arb» 
PRospect 8-9842

relei. KEpubbc I-68O3 
ADOMAS VAITKEVIČIUS

ANGLIŲ IR ALYVOS 
PARDAVIMAS 

Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos įvpdimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas
ATLAS FUEL CO. 

Atstovas
» 4919 So. Paulina St.
<4Z PRospect 6-7960

Tel. ofiso HE.4-5S49. rez. HE.4-2324

DR. PETER Ti BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
penkt. 1-4 ir 7-9 

ešt. pagal sutarties |

DR. J. ir K. AGUNŠKaT
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 VVest 51st Street

DR. JULIJA M0NSTAV1ČIUS
GYDYTOJA IR CRIRURGS 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1053 W. 103 St., Beverly Hllla 
Vai.: kasdien nuo 6 v. ▼. Iki 9 v. v., 

’.šsklrus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet

Tel.: Ofiso — FUllmas ft-07M 
Buto — BEvrrly 8-3040

OfLso HEmlock 4-5815 
Rez. HKml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ ar VIDAUS LIGOa 

2745 W. 69 St
(priešais Sv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą
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bėn/

K

Siela gyva Dievo žvilgsniu į
ją. — Rorpuno Guardini

i p. p. kaadian išskyrus trečiad.
I šeštad.

Res. tel. GRoveliill 0-5003

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 6-848.

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

626S South Western Avonat
VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 7—9 vak 

'Trečiadieniais, šeštadieniais Ir
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAI 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 ▼. p. p. ir «—s v. va, 

Šeštadieniais 1—4 v p. p.

rel
ALUMINUM

STORM WINDOWf| 
$15.95

Combination Aluminum
STORM DOORS 

$39.95
Instalation Extra

NO MONEY DOWN

KRIDE COMPANY
2719 W. 71st St.,HE,4-911<

OPEN SUNDAY 
Lietuviai Savininkai

r J r-l fcį

ZZZ7I 'lEDŽIAGi^-a, c? <

STATYBAI
(R NAMŲ 
PATAISYMUI’ 
AKISTATOM 
visokių Rūšių

kalėdoms geriausia dovana
įvairiausi modeliai nuo $69.95 iki 
$139.95. Kam rašyti ranka? Ji rašo 
greičiau, gražiau ii 10 egz. iš kart.! 
Pigu, nes tarnauja visam gyvenimui. 

Mokėkite lik po $5.0(1 mėnesiui. Pri
statoma Į bet kurį pasaulio kampą, 
su pilniausiom garantijom!

Katalogus ir šnmlkiansias infor
macijas gausite pranešę, adresą-:

L. GIEDRAITIS, 1632 Broad Sreet, Hartford 6, Conn.

— kuris “Draugui” žinomas kaip sąžiningas asmuo.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue
(Kampas 47-tos ir Daman Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 

Šeštad. 2-—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayctte 3-G048 
Rcz.: WAIbrook 5-3048

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
4S53 S. Whipple Street

(Arti Archer Avė.)
Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7—9. 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfayctte 3-4949 
Varnų — CEdarcrest 3-7780

Tel. Ofico PA 5-1717 '
Rez. PA 5-1718

DR. J. J. PLIKAITI3
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6318 W. Irving Pk. Road

I’eL ofiso PRospect 6-0400
Rezid. PRospect 6-040,

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 
6248 South Kedzie Avenue 

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 6-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečladlsalal.
Ir kitu laiku tik susitarus

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory

DR. V. VILEIŠIS
■JTOYTOJiS IR CinRUBA*, 

802 West Slst Street
Kam p. Halsted Ir 31-mos

*
I

CARR MOODY
LUF.1SER CO

STASYS IJTWxNAS, Pre>
3039 So. Kalsted Si

Tel. Vietary 2-1272
4.pkainavimą i; Prekių Priatat' 

mą Teikiame Nemokamai
kastinė atidara kasdien nuo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadieniais iki 8 «al vakare
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DIDELĖS NAUJIENOS 
TERROJE!

NAUJAUSI TERROS LEIDINIAI
Anglų-lietuvių kailių žodynas apie 20,000 žodžių, su iš

tarimu, nurodytais sutrumpinimais, koki vartojami JAV ir 
Anglijoje, geografiniais vardais ir vardų sąrašais, rūpes
tingai paruoštas, patogiame formate, tvirtais viršeliais, 
kaina —- tik 4.00 dol.

Jurgio Savickio Žemė dega, antrojo pasaulinio karo atsi
minimų ir užrašų antrasis tomas, kritikų pripažinimu, ge
riausia ir įdomiausia šių metų knyga, apie 416 psl., tvirtais 
viršeliais, kaina — 4.50 dol.

Šitos knygos platinimui atiduodamos prieš pat Kalėdas. 
Visi Terros Knygos Klubo nariai ir visi Prof. J. Balčikonio 
Lietuvių kalbos žodyno prenumeratoriai šį žodyną gauna už 
3.00 dol., o abu Žemė dega tomus uz 6.00 dol. vietoj kata
loginės 9.00 dol. kainis. Persiuntimui išlaidos tik 12 centų 
už knygą. Užsisakantys knygas didesniais kiekiais taip pat 
gauna žymią nuolaidą.

Terros knygyne gaunamos visos lietuviškos knygos, visa 
lietuviškoji spauda, o parduotuvėje didelis pasirinkimas 
kristalo, kera:mikos, tautodailės, gintaro dirbinių, chinos 
(porcėlano), odos dirbinių, patefonams plokštelių, lietuviškų 
ir klasikinės muzikos, Hummel figūrų ir d. kt. Dovaninių 
prekių kainos labai prieinamos.

.Užeikit ar rašykite:
T E K K A

3333 S. llalsted St, Uliicagu 8, III

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 Y/est 7lst Str. (Kampas Tai man Avė.)
Telef. PRosDect fl-98^2 Namu tel. WJVbrnok 5-^93*

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

SENDROVt

4038 Archer Avenue Tel. LA3-67I? z 
AUGUST SALDOKAS Prezidente

M0VIHC

13 TOLI IR ARTI 
NAUJI OIO£ll TOOKN-NAUJAM NMUSTrNtO (BANK/AI 

N&ų Merų PATT/UMAS-PINUS t*SA±ININ6AS PATARNAVIMAI

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILU. Tel. V/Alk^ok 9-9209

CRANESAVINGS AND LOAN 
ASS’N

2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083
B. R. I*ietkiewicz, prez.; E. K. I*ietkiewfcz, nekr. Ir advokatas 

Mokame augštug dividendus. Kešiuojanie čekius. Parduodame Ir 
iftperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta Iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South VVestern Avenue 
Chicago 29, III 

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas REpublic 7-4900 

Rezid«‘ncia: GltovehUl 0-8101

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:30 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. VIrginia 7-0030. 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

Tel. ofiso LT 7-0000, rcz. RE 7-0807

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Avė. 

VAU.: 2—4 ir 6—8 v. p. p. 
šešt. 2—7 vai. p. p.,
išskyrus sekmadienius

Ofiso telef. YArds 7—1100 
Rezidencijos — STcwart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street
(kampas Halsted ir 35-ta gatvS) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidara

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. \VAlbrook 5-2070
lies. Hllltop 5-1500

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue

VA b. '2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso PR. 6-3838. rcz. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 YV’est 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
iki 0 vai. Treėisiil. ir šeši uždnryta

Telefonas GRovehlll 6-1596
DR. ALDGNA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPEC1ALIST*

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimu, išskyrus trečiadienius
2422 Wmt Marųnette Rd

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVI^ GYDYTOJAS)
3925 Ueet 59th Street 

VAL X—4 popiet, 6:10—8:84 vab
Trečte.d pagal sutarti .

Tet. ofiso Ir buto OLymplo 9-41MI
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ>
4938 W. 15th St.. Cicero 

Kasdien 1—2 v. Ir 6—N v. vakare 
Išskyrus trečiadienius

Butas 1520 So. 40tb Avė. 
BeAlaJleulals 12 iki 4 popiei

VAI,.: Pirmad., antrad., ketv., penkt. Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p..
2-5 ir 7-8:30, šešt. -4 P- P- ir nuo fi-8 v.v šeštad 1-4 vnl nenK

DR. ALBINA PRiINSKIS 
DR. VLADAS PRIINSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8259 Soath Halsted St.

Kasdien S—7 vai. valt. Seitar «uo 
1—6 vai. vak

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimu 
OflRO tel VIctor, 2-1484. Kesid 241’ 
W 62nd’St.. tel Rcpubllc 7-8818

čtftae telefonas — BIshop 7-2598

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS ir chirurgą# 

4842 Archei Avenue
Kampa. Kedzie ir Arche 

Vai kasdien nuo 2 iltį 9 vai 
>»č1n.d ir sekmai! tik eusitsm.

OR. ZIGMAS RUOAITIS
SPEC. CIURERGINfiS IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Tel. REpublic 7-2290

VAL: Pirm. antr.. Ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00. 
Šešt nuo 2:00 — 4:03. Trečiad ir 
kitu laiku susitarus telefonu

Or. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akla; pritaiko akinln* 

keičia stiklus tar rčmiis.
4468 So. California Avė., Ohleagr 

šaukite YArds 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9; ieitad 

10 vai ryto iki 4: trečiad ir sskmad 
♦ ik susitarus

TeL ofiso YA 7-4787, res. PR

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4046 8. Ashland Avė. (kamh. UI)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad.. Se» 
tad. ir sekrnad tik pagal sutarti. 

Jeigu neatsilieps viršminSti telefonai
šaukite MIdwav 8-0001

V
P. ŠILEIKIS, 0. P.

Orthope.)aa - Proteristas 
Aparatal-Protozal, Med. ban
dažai. Ppec. pagalba kojom

(Arch Supporta) tr Lt.
Vai.: 9-4 Ir 6-8, šeštadieniais 9-1. 
IKTHOl’EDIJO8 TECHNIKOS LAB. 

2850 W. 03rd St. Chicago 20, IU. 
Tel. PRospect 0-6084.

Tel. ofiso PR. 0-0440, rez. HE. 4-315<

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 \Vest Marąuette Rd.
VAL nuo 2 iki 4 p p. fi iki g va, 

Trečiad ir šeštad pagal sutarti

Tel. ofiso CA 0-0257, rez. PR

OR. P. Z. ZALATORi;
1821 So. Halsted Street 

Tel. ofiso CA 0-0257, rez. PR 0-«*
rtezid ittOO S <rtP4iiar *

*AI 11 v r Iki R & r

DR. G. SERNth
■ETLVIS AKIUI GYDYTO-*

VlrA 29 metq patyrinu
Tel. YArds 7-182. 

■’Gtatko akta' 
<reivaa ak’- 

ištals*
Ofisas ir akinių dirbtu- 
756 VVest S5th Street

'ai nuo 10 iki 2, nuo 6 Iki S. tta 
člad. nuo 10-12, penktadieni 'S • « 
inš’n.Hrnlal* 1S-2 vai popiet

OK. S. VAITUSH, UPT.
Palengvinu aklų įtempimų, kuru 

yra priežastis galvos skaudSJimo nei 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio 
Atitaisau trumparegystę ir tollregys 
tę. Prirenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Špeclall atyda kreipiami 
| mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArds 7-1878 

Vai. 10:8u iki 7 v. vak. šeštad. 10:81 
Iki 6 vai. Sekm Ir treč ušdara

Hcmfcile dien. Draugą!
DRAUGAS

THE LITHUAN1AN DAILY FRIF.MP
2331 S. Oakley Avc., Uliiengo 8, III. Tel. VIrginia 7-0041 7-0012

Entcrcd as 8econd-«'Iiihs Matter March 31. 1916, at Chicago, Illinois 
I rvie. Uie Act of March 3. 1879.

Meinbcr of the Uatholic Press Ass'n 
I'ubllshed dall.v, exept Sundayn, 

by the

8UBSCRIITION KATES 
$8.00 per year nutside of Chicago 
$9.00 per year in Chicago & Cicero

Llthuanian Catholic Press Soeiety $8.00 per year in Canada
PRENUMERATA: Metams Eorelgn $11.00 

H metų 3
per year. 
mėn. 1 rnln

ChlcagoJ ir CiceroJ $9.00 R.oo $2.75 $1.25
Kitur JAV Ir Kanadoj $8.00 $4.60 $2.50 $1.00
Užsienyje $11.00 $R.5O $3.00 $1.16

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūrų- Nesunaudotų straipsnių ne
sauso. juos grąžina tik iš anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turinį 
nealsaku. tikulbimų kainos prisiunčiamus gavus prašymų.
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Poeto žodis Kalėdom
Džiaugsmo šventė 

A. TYRUOLIS, Brooklyn, N. Y.

Šiandien tik spėti begalime, su 
kokiu džiaugsmu prieš daugeiį 
amžių šiaurinių kraštų žmonės 
kurdavo kalėdinį medį, kaip 
ženkle, kad žiemos speigus vei
kiu įveiks augštyn dangun ky-' 
lanti saulė. Beliko tik dienos 
džiaugsmo žodis (Yuele), ir jį 
pakeitė daug kilnesnis ir gar
bingesnis Kristaus šventės žodis 
(Christmas). Mūsiškės Kalėdos, 
tiesa, slaviškos kilmės, bet į Ka
lėdas mes esame sudėję vi3ą 
šios didžiosios Kristaus šventės 
kilnumą ir garbingumą. Jame 
slypi ir džiaugsmas, nes su Ka
lėdom daug kam baigdavos ir 
bėdos, pasikeisdavo gyvenimo 
ar darbo sąlygos. Miela buvo 
savo brangiojoj tėviškėj švęsti 
didžiąsias Kalėdų šventes. 
Užgimė Meilė, prašvito naktis...

Tiek gamta, tiek dangaus šir
dis Kalėdom aprimdavo, kažko
kia nepaprasta rimtimi persiim
davo. Rudens išvarginta žemė

dažniausiai apsidengdavo leng
vesne ar sunkesne balta danga, 
taip nekaltai atrodydavo. Ir poe
tas žinojo, kad “išlaukus naktį 
tamsiąją širdis pailsusi aptils” 
ir Kalėdų džiaugsmingąją die
ną “Osanna in excelsis šauks” 
(J. Aistis, Amžinoji pasaka). 
Tada padangėj sužiba žvaigž
dės, viena jų, kaip vadė, ima ro
dyti kelią jieškantiems ir klys
tantiems, nes “padangėj miegan 
čioj nutyla ir paskutiniai viesu
lai” (F. Kirša, Palaukėmis Die
vulis eina), ir poetas prašo nu
malšinti ir jo širdies audringus 
sunkumus, kaip andai prašė a- 
paštalai Kristų numalšinti aud
rą ežere, nes be Jo pagalbos ta
rėsi žūną.

Kad ir savo žemėj, kad ir sa
vo tėvynėj, niekas tačiau be liū
desio nebuvo, kol gyvename ne
tobulumų pasaulyje. Užtat juo 
brangesnės šventės, kurios liū
desio ašaras nuo veido nušluos
to, paguodžia.

J. Kaminskai Kalėdos

• Jei norite, kati straipsnis į -
l utų greifieu i'«•.}: ••.Ts.lintas: 1. 
Malonėkite nera.vti ilgų daly
kų; ti. v į ur.’.apių mašinėle 
straipsnyje jau daug g Ema pa
sakyti; 2. Nepamin kime, kad 
dienia'.čiui svarbu d bartos nau 
jienos, o ne tai kas buvo prieš 
dešinitinečTis ar šimtmečius, ne
bent kokia sukaktis, minėjimas 
ir t. p. reik-laitų su ta dienai 
susietus praeities faktus iškel
ti; tačiau visada atmintina, kad ( 
dienraštis yra dabarties įvykių i 
informacija, o ne senienų archy- i 
vas.

1957 BUICKAS

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo kūtę.

GERIAUSIŲ FIRMŲ 
PEČIAI,

pradedant nuo $23-0C
pas

Roosevelt Furniture 
Company

(LIETUVIŲ KRAUTUVE) 
2310 West Roosevelt Road 

Tel. SEeley 8-4711 
Nellra Bertulis Ir Feltx Raudonis, 

savininkai
Krautuve atidarytą kasdien Iki 6 
vai. vak. Pirmad. Ir Ketvirtad. Iki 
9 vai. vak. Ir Sekmad. nuo 11 vai. 
ryto Iki 4:80 vai. po pietų.

Ir girdi kiekvienas, kam liūdi 
/širdis,

Kad užgimė Meilė, prašvito nak
tis...

Sutrupo šalti abejonių ledai 
Ir veržėsi guodžiančios maldos

/karštai. 
(Putinas, Kalėdų šventė)

Taip dainavo Kalėdų džiaugs
mą ir palaimą mūsų poetai bū
dami savo tėvynėj, gėrėdamies 
jos laisve ir gerove.

Benamio poeto Kalėdos
Džiaugsmingai ir iškilmingai 

! skambėdavo mūsų kalėdinės 
giesmės, kaip Gul šiandieną ar 
Muškit būgnais, trimituokit, sa
vo dinamiškumu pralenkdamos 
net Šventąją naktį, kuri skam- 

’ ba šiapus ir anapus Atlanto, pir
mąkart atsiradusi Alpių kalnuo
se, kuklioj bažnytėlėj. Gimtųjų 
namų netekusiam mūsų poetui 
buvo irgi mieios ir brangios tos 
kalnų ar lygumą bažnyčios ir 
bažnytėlės, nes jose tuo pačiu 
būdu buvo gerbiamas Dievas, 
kaip tėviškėj. Tik kalėdinės gies 
mės čia jau skambėjo svetima 
kalba. Nors vėliau susivokdavo, 
bet pirmo įspūdžio pagautas po
etas net sušukdavo:

■
Rodos, mano kalba vėl bažny

čios pragydo —
Giesmėmis stebuklingai švie- 

/siom...
(K. Bradūnas, Šventoji naktis)

.................—--------
Daug šviesesniu džiaugsmu 

įsižiebia maldai širdis, išgirdusi 
savo gimtąją kalbą, žodį gimto
sios žemės, dėl kurios kartą pgts 
Kristus taip graudingai verkė, 
pramatydamas jos suvarginimą.

Nors poetui tremtiniui “šian
dien yra negailestingai šaltas 
vakaras Kalėdų, ilgai manęs jieš 
kojęs po pasauli ir neradęs čia” 
(A. Nyka-Niliūnas, Pirmoji ele
gija), tačiau poetas ir tremty 
pasijunta einąs ne apleistu ke
liu, ne beprasmiškais takais kla- 
jojąs, bet matąs paties Kūdikė
lio Kristaus likimą:

Su tėveliais slapstos tyruos 
nuo plėšraus karaliaus liūto 
be tėvynės ir be buto... j
(M. Vaitkus,'šventasis Bernelis);

<I '
Svetimi kraštai tremtiniui vis 

dėlto dažniausiai ne viešnagė, 
ne guodžianti,, pasigadinti ir my 
linti tėvynė motina. Tai papras
tai vilionių, pagundų žemė: kaip 
lengva žmogui svetur prasirasti, 
savo tikrąją esmę ir vertę už
miršti. Bet Kūčių vakarienės ži
burėlis tremtiniui dar vis iš to
lo moja neužmiršti namų, savų
jų, paliktųjų:

Nors purtintų tave šiaurys, 
Kaip baltai pražydusią kriaušę, 
Tu eisi, kur matosi toli žiburys, 
Brisdamas naktį giliausią... 
Tiktai nesustok pakelėj,
Kur žvaigždės netikros sužvirbo. 
(J. Augustaitytė-Vaičiūnienė, 
Kalėdinis sniegas).

Kalėdų dovanos
Štai mūsų poetas žemėje, kur 

pilna laisvės ir visokių gėrybių. 
Jis tuo didžiai džiaugiasi ir ne
gali atsidėkoti tiems, kurie visa 
tai jam suteikė. Daug mielesnės

būtų Kalėdų dovanos, jei poe
tui širdies neskaudėtų dėl toli 
nežinioj pasilikusių artimųjų ar 
net nutremtų į tolimiausius pa
saulio kampus:

I
Tau Kalėdoms davanų salonai 

/siūlo
Tartum pasakų princesei batu- 

/kus,
Išrašytus aukso ir sidabro siū- 

/lais,
Bet kaip eisi tu su jais tremties 

/takus,
Kaip šilkuos regėsi tėviškę iš 

/tolo,
Kur rubinai — kraujas, mirtys 

/ir kančia?
(Bern. Brazdžionis, . Kalėdų do
vanos).

Ir po tų poeto žodžių mūsų 
širdy kyla karštas noras pasi
rūpinti, kad būtų įnešta daugiau 
džiaugsmo į mums artimas šir
dis.

KRONIKA
• Naujas liturginis leidinys. 

Romos Lietuvių Šv. Kazimiero 
kolegijoje yra ruošiamos spau
dai Didžiosios savaitės apeigos 
su lotynišku ir lietuvišku teks
tais bei paaiškinimu. Numato
ma išleisti apie vidurį vasario 
1957 metų, kad dar prieš Verbų 
sekmadienį galėtų pasiekti toli
miausius pasaulio užkampius, 
kur tik yra lietuvių ir kur bus 
pageidaujama. Jeigu kartais' 
kas jau anksčiau būtų ėmęsis 
šio darbo, tepraneša skubiai ad
resu: Rev. V. Balčiūnas, Via 
Casalmonferrato 20, Roma. Ita- 
lia. Gavus žinią prieš gruodžio 
29 dieną, darbas dar galėtų bū
ti sustabdytas.

Tik

#2,595-00
Dynallow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK, !"«• 
907 W. 35»h St., Chieago 9, III. LA 3-2022Sunki nuodėmė tai sielos sau • 

žudybė. — August Lehmkuhl'

t—

Parduodama
PUIKI TIKRŲ VILNŲ

IMPORTUOTA ANGLIŠKA IR VIETINE MEDŽIAGA 

VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

Reguliari $7.50 vertė vilnonė 
eilutėms medžiaga tik

$3,85
už jardą

PUIKI RINKKINft IMPORTUO
TA VILNONE MEDŽIAGA 
EILUTĖMS

SUTAUPYSITE IKI 50% pirk 

darni medžiagas užuolaidoms 

ir baldų apdengimui.

VERTINGOS NEMOKAMOS 
DOVANOS UŽ KIEKVIENA 
PIRKINĮ.

jardas

VILNONE PALTAMS 
MEDŽIAGA vertės nuo 
$7.95 iki $9.50, dabar

$4*95
už jardą

V A R P I U T A S
ACCORDION SCHOOL

73 East IO3rd St. Tel. C0 4-1115
Nauji akordeonai, 120 Base, reg. $400.00,

Speciali kaina .................. ...........................$160.00
Didelios nuolaidos nuo visų instrumentų. Mes 
perkame ir parduodamo muzikos Instrumentus.

• NEMOKAMAI pasinaudosite akordeonu jūsų namuose!
• Visos pamokos privačiai • $2 už pamoką (10 savaičių)
• Užbaigę kursus galite išsinuomuoti akordeoną.

Mes taipgi perkame vartuotus pianinus ir visokius muzikos 
instrumentus — bet kokiame stovy.

JONAS GRADINSKAS
J. G. TELEVISION OOMPANY

2512 W. 47th St Tel. FRontier 6-1998
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

TV APARATAI: paprasti ir spalvoti, automatiftki, valdomi nuo tolo, ne- 
■ Stojami, jungiami prie automobilio. PATEFONAI: vietiniai ir užsieniniai, 

paprasti, nešiojami, automatiški, HI-FI, baterijlniai. RADIJAI: vietiniai 
ir vokiSki, AM, FM, trumpos bangos, keiigarsiakalblai, staliniai, kabine
tiniai, neSiojami, tranzistoriniai, kišeniniai — viskas 

ŠVENČIŲ DOVANOMS

MOŠŲ KLIENTAMS NEMOKAMAI AIKŠTELES AUTOMOBI
LIAMS PASTATYTI. KRAUTUVE PATOGI - Vėdinama ir erdvi Į

HELFAND’S TEXTILE 
F A B R I C S

1210 So. Union Avė. Telefonai: MOnroe 6-1210 
SEeley 3-8806

Krautuvė yra atidaryta kasdien, įskaitant ir sekmadienius, nuo 
9:30 ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieninis uždaryta

................. .......- ............ &

tfT?

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino.
f kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo RendrovAse yra 

saugu Ir pelninga. I

Unlversal Savlngs and Loan Association užtikrina saugu
mą Ir gražų pelną. jI I

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių vaidilos agentūra lld ’
$10,000 00 kiekvienam indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną —

I patyrusių Ir sąžiningų vedėju pastangos.I .I
Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per lalškns. Bns gre*

I tas Ir draugiškas patarnavimas.
Dėl paskolų Ir visais finansiniais reikalais kretpkltta:1 «

i UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

' 1800 S. Halsted Street. Chieago 8. Illnoi-

■ ---■......... f

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
»■ t

ir

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Daug džiaugsmo ir laimės visiems lietuviams 
Tėvynėje ir plačiame pasaulyje!

Visada pasirengę patarnauti mūsų artimiesiems 
naujų ir vartotų dovanų persiuntime į Lietuvą ir į 
visą Europą.

PATRIA GIFT PARCEL CO.
3741 W. 26th St. Chieago 23, III., U.S.A.

Phone CRawford 7-2126
— ...... .................... — . J

GERIAUSIOS ATEINANČIŲ ŠVENČIŲ DOVANOS
LIETUV. ENCIKLOPEDIJA
Išspausdinti 9 tomai, 

bus 21-22.
Vienas tomas JAV $7.75, 

visur kitur $8.00

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
Sulankstomas, knygelės 

formos $3.50

V. KRĖVĖS RAŠTAI
Viena knyga $5.50 

Penumeruojant visą 

kompl., 6 tomai $25.00sieninis $4.50

Gaunama Lietuvių Enciklopedijos Leidykloje
265 C Street, So. Boston 27, Massachusetfs ir pas knygų platintojus

Ar Jūs esate toks 
LINKSMAS? 
Jei ne, tai pradėkite
taupyti;
ŠIANDIEN!

r

2262 W. Cerrr.ok 3oad 
Chieago 8, ILL.

Vlrginia 7-7747

jiiiHnlliltHllltlUlIlllullIbliiltltlillIh

FBDXRAL
end Loan Association

Chartered and Supervised by the U.S. Government

Aukštesnius dividendus mokėsime nuo 1957 m. 
sausio mėn. 1 dienos.

Partrauksime Jūsų pinigus iš kitur, Jei atnešite 
savo banko knygutę.

Pinigams padėti nereikia važinėti. Juos galite pa- 
«iys»i i>aštu. Mes apmokėsime pašto išlaidas.

JOHN J. KAZANAUSKAS 
Prezidentas

ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 5 vai. 
vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9-tos ryto iki 8 vai. vakaro, 
šeštadieniais nuo 9-tos vai. ryto iki 1 valandos po pietų. 
Trečiadieniais visai neatidaroma
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Lietuvių Dailės draugija
ANT. RCKšTELft, Chicago, III.

Pirmasis' Pasaulinis karas nu- 
I traukė L.D.d-jos veiklą. O po 
| karo ši draugija atsikūrė tik 
! 1926 m., nes beevik ikitų metų 
1 visą meno kūrimo darbą Lais-

Baigiantis šiems metams, yra giamos su naujais paveikslais, voje Lietuvoje vykdė 1920 m. 
būtina atžymėti dvigubą Lietu-' nerodytais anksčiau liaudies me
vių Dailės draugijos sukaktį —Į no eksponatais ir kasmet didė- 
50 metų nuo šios draugijos įsi-! jančiu dailininkų skaičiumi. Nau
kūrimo ir pirmosios dailės pa
rodos Vilniuje.

Jau 1905 metais skulptorius

ja kultūrinio sąjūdžio srovė iš
judino Vilnių ir visą Lietuvą. 
L.D.D-jos paroda pasiekė Kau-

Petras Rimša vilniškėje lietuvių ną ir Rygą. Tuo būdu ir kultu- 
spaudoje skelbė, kad pribrendo rinės propagandos srityje buvo
reikalas mūsų dailininkams jung 
tis organizuotai kultūrinei veik
lai Vilniuje ir visoje Lietuvoje. 
Išsibarstę po plačią Europą, mū 
sų dailininkai buvo nežinomi sa
vo kraštui ir be įtakos kovoje 
prieš svetimas kultūras, besiver
žiančias į Lietuvos sostinę Vil
nių ir kitus mūsų miestus. Buvo 
itin svarbu išeiti viešai ir orga-'

padarytas didelis žingsnis. Ne
veltui to meto Vilniaus lenkiš
koji spauda įžiūrėjo pavojų len
kiškos kultūros nešėjams į Lie
tuvą. Jie negalėjo nuslėpti save 
nepasitenkinimo tuo, kas dėjosi 
pačiame Vilniuje ir visame kraš
te.

Kultūrinė veikla
Taip L.D.d-ja surengė 7 dai- 

nizuotai 4 kultūrinių varžybų ko>lės parodas, kurių paskutinioji 
vą. įrodant, kad Vilnius ne tik, buvo 1913 m parodų rengi-
buvo Lietuvos didžiosios kultu- mo, draugija leido leidinius, ku- 
ros lopšys, bet ir dabar yra jos rjų didžiausis buvo atspausdin- 
centras bei širdis. ! Įas 1911 — Antano Jeroševi-

Pirmieji organizatoriai vičiaus pieštas kryžių albumas 
P. Rimšos kvietimas dailinin-j su dr. J. Basanavičiaus tekstu 

kams jungtis, neliko neišgirstas.1 studija apie ':etuviškų kryžių 
Pirmieji tos minties rėmėjai bu kilmę.
vo dail. M. K. Čiurlionis ir dail.
A. Žmuidzinavičius, šių trijų 
vyrų pastangomis 1906 m. ba
landžio 22 d. buvo įkurta Lie
tuvių Dailės Draugija. ’ Pagal 
jos nuostatus, draugijos nariais 
galėjo būti kiekvienas lietuvis, 
remiąs jos idėją moraliai ir fizi
niai.

Taip gimė pirmoji lietuviška 
kultūrinė organizacija, apjungu 
si to meto lietuvius dailininkus 
ir visą šviesuomenę, be pažiūrų 
bei įsitikinimų skirtumo. Užtat 
nenuostabu, kad per trumpą lai-' 
ka jos narių skaičius išaugo iki 
350. Draugija pasijuto stipriai 
stovinti ant kojų, vispusiškai! 
remiama narių, išsimėčiusių po i 
Lietuvos miestus ir kaimus.

Po astuonių mėnesių nuo,
L.D.d-jos įsikūrimo buvo atida-! 
ryta pirmoji jos surengta dailės 
paroda Vilniuje. Šioje parodoje j 
dar nedalyvavo visi to meto lie-1 
tuviai dailininkai, ypač gyvenan 
tieji toli už Lietuvos ribų. Jie 1 
įsijungė į vėlyvesnes parodas, j 

Kaimo menininkai
I

Nuolatiniai ir pastovūs paro-l 
dų dalyviai buvo mūsų kaimo Į 
menininkai. Visose parodose jie Į 
turėjo atskirus, lietuvių liau
dies meno, skyrius. Mūsų liau
dies meno įvedimas į Dailės pa- 
rodasf turėjo be galo didelės 
kultūrinės reikšmės ne tik pa
čiam Vilniui, bet visam kaimui.
— to meno išlaikytojams ir liau 
dies meno kūrėjams. Dėka pa
rodų, liaudis suprato gaminanti 
ne daiktus, bet vertybes. Ji pa
sijuto sustiprinta, kaipo labai 
reikalinga tautos gyvenime, sa
vos kultūros išryškinime ir jos 
išlaikyme.

O koks milšiniškas darbas bu 
vo atliktas mūsų kunigų, gydy
tojų, advokatų, valsčių tarnau
tojų ir kitų profesijų žmonių, 
liaudies meno eksponatus ren
kant ir pristatant į L.D.d-jos 
rengiamas parodas.

Kasmetinės parodos buvo ren

P.&J. JOKUBKA
TV. DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas ir Taisymas 
4077 So. Archer Avė.

Chicago 82, UI. — Tel. LA 8-861.

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

IS WOES stoties — Banga 13 90
.PIHMADIENNIO vak. nuo 7—8 v 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD 

8:45 Iki 9:30 vai. ryte 
SESTA D. 8:30ikl 9:30 ryte

SEKMAD. H: 30 --»:3O v. r. iš stoties i 
tVOI’A — 1100 kil.

71R9 SO. MAPLEWOOD A VE. <
Cliicago 29, III. HlSmlock 4-2413 1

M ARTI IR TOI.I RALIUI
PERKRAUSTYMAS
Naujau specialu* dideli* 

aunkveiimln *n pilna ap- 
drauda. Vigu* Ir ua/tnlnga* 
potarna rimu.

R ŠERĖNAS
461« 8. Wood St.. Chlcaan », 
llllnota, tel. VI 7-2972

įkurta Lietuvos Meno Kūrėjų 
d-ja. Jos rūpesčiu atsirado Me
no mokykla Kaune. Muzikos mo 
kykla, Dramos teatras, opera 
ir baletas.

gą “Lietuvių tautodailė“, savo 
veiklą sustabdė 1930 m. Ilgame
čiu šios draugijos pirmininku 
buvo dail. A. Žmuidzinavičius.

Suglaustai galima pasakyti, 
kad, su L.D.d-jos atsiradimu, 
Lietuvos visuomenė ne tik matė 
savų dailininkų meno augimą, 
bet — ir jo brendimą; ji palai
kė dailininkų kūrybą, ji palaikė 
tautinį susipratir.'ą ir visą kul-

ngusi dail., ,tŪrinį SąjŪ^’ atvedu8* Prie Lie‘ 
| tuvos nepriklausomybės. Gi pa- 

KalPc -°, kelias j tys dailininkai, geroje dirvoje 
mišrias dailės parodas ir 1929 auginti, buvo puikūs naujos dai
na. išleidus; A. Rūkštelės kny- lininkų kartos auklėtojai.

Gi L.D.d-ja, 
A. Varno, P.

3ur'

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOMU!

FRANKS TV & RADIO, INC.
3240 So. Halsted SI. CAIumet 5-7252

NARUI LIETU Vili TAIP. IR SKOLINIMO

Šeštadienis, gruodžio 22, 1956

Lietuviu Prekybos Namai

PIRKITE DABAR, MOKĖKITE SEKANČIAIS METAIS! 

Prekės be brokų, kainos be uzprašyniŲ, išmokėjimai trims (3)

v • metams - be Finansų Kompanijų.

Siunčiame dėvėtus rūbus j Len
kiją ir Vokietiją. Naujus rūbus i 
Lietuvą — ir į visus pasaulio 
kraštus. Mes taipgi pakuojame 
daiktus —- atvežkite — supakuo
sime. Mes turime gražių dovani; 
Kalėdoms, l'žeikite pamatyti mū
sų pasirinkimą šiandien.

Atdara kasdien 10—tl v. v. 
Sekmad. 1—5 vai. popiet.

WARSAW GIFT SHOP
1113 N. Ashland Avė., DI 2-9851

T. .t E. KALISZEVVSKt

B-VIŲ LYGOS, KURIOSE
Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 

I R
Paskolos Duodamos Namy Įsigijimui 

Lengvomis Sąlygomis

CHIGAGO SAYINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Western Avė., Chicago 36, III.

GRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47lh St., Chicago 32, III.

D5STRIGT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Haisted St., Chicago 8, Iii.

ST. ANTHONY SAVINOS & LOAN ASSN.
1447 S. 49thCi., Cicero 50, III., tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINOS & LOAN ASSN.
1800 S. Kalsted St., Chicago 8, III.

DABAR JAU METAS 

PAGALVOTI APIE

JUSI!
SANTAUPŲ
SAUGUMĄ

Įmingi
Iafety 

t SAVINGS

INSURED

Žemiau išvardintieji dalykai padaro STANDARD 

FEDERAL stipriausia ir labiausiai pasižymėjusia 

Chicagos taupymo bendrove:

Virš 44 milijonai dolerių investuota į Government Rutuls ir 
veteranų morgičius, dalimi garantuotus U. S. valdžios įstaigos.

Turtas virš ............................................................... $58,000,009.09
Atsargos Fondas virš ..................................................... $ 5,000,000.00

1.
2.

Nuo 1909 metų visada išmokėjome pagal pareikalavimą.

4.
5.

Federal Savings and Loan Inaurance Corporation bei 
Federal Home Loan Bank sistemos narys.

Sumažink rūpesčius. Taupyk saugiai. Visuose skyriuose 
mea mokame vienodą dividendą.

Darbo valandos; Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 4 p.p., įskaitant šeštadienius. 
Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 valandos vakaro. 
Trečiadieniais visai neatidaroma.

CIIARTERED AND SUPERVISED BY THE UNITED STATES GOVT.

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas

Standard Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION 

. OF CHICAGO
4V?a AR<įHER AVI., CHICAGO 32 

ll 'Si illHllR/' Av*<a»Socromento)
'Yvą. PHONE: Vlrginia 7-114 L
'rW*'ad-Jr.* Ai. --Jl-'A.. i. Jji. .-t. Ji,' ,»

5 dalių valgomojo baldai, ąžuolo, riešuto ar Mahagony spalvos, pas mus tik
7 dalių valgoniojo setas su nedegamu Formica viršum, garsiausių Amerikos

fabrikų, tik .......................................................... ................... ......................... S149-00
8 dalių valgomojo setas, 57 metų stiliaus, ypatingai puošnus 16 asmenų, tiktai $299-00

9 dalių valgomojo setas 16 asmenų, riešuto, ąžuolo, Brazilijos raudonmedžio,
parduodamas virš $500, pas mus be įmokėjimo šiais metais, pristatome tuo-
jaus tik už ...............................................................:...................................... $395-^

$99.00

8 dalių svečių kambario baldai, naujausio stiliaus, Nylon ar vilnos viršumi,
parduodami už $400, pas mus šiais metais tik ............................................. $249-00

Kilimai įvairiausių dydžių, geriausių Amerikos fabrikų, 9X12, tik .................. $59-00

Televizijos aparatai — Zenith, Dumont, RCA, Motorola, VVestinghouse. Syl-
vania, Admiral ir kiti, nuo ...................................................................... $99 iki $250

Šaldytuvai 57 metų modeiio, 8 kub. pėdų. 5—6 asmenų šeimai, garantuoti 5
metams, \Vestinghousc, Admiral, General Electric ir kitų, tiktai ............ $|75-00

Dulkių siurbliai, parduodami virš $100, prieš šventes tiktai nuo .... $39-00 iki $69-00
5 dalių virtuvėms stalai su Formica viršais, visų spalvų, tiktai .............................  $39-00
Linoleum 9 x 12, gražiausių spalvų, tik ...................................................................... $6-00
Stiklinėm durim knygų spintos, tik............................................................................ $29-00
Prosinimo, skalbimo mašinos, vaikams žaislai ir visa kita jūsų namams.

Už šiais metais pirktas prekes nereikta nieko įmokėti. Pinigus pasilaikykite 
šventėms. Pradėkite mokėti sekančiais metais be procenty.z

Mums būtinai reikia vietos dėl kitų prekių — pagelbėkite mums; visas 
prekes pristatome prieš Kalėdas be jokio pinigo.

FURNITURE CENTER, Ine.
3224-26 South Halsted Street Telefonas - VIctory 2-4226

Įmonės vedėjas JUSTAS LIEPONIS Sekretorius E. RUDAITIS
Atidaryta pirmadieniais, ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom die

nom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 10 iki 5 vai.
Nuo gruodžio mėnesio 10-tcs dienos krautuvė atidaryta kas vakaras iki 9:30.
1957 metų kalendorius siunčiamas dovanai visiems — pašaukus telefonu.

<
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J-
Gruodžio mėnesio 31-tnų dieną, 9-tą valandą vakare Marshall Square Ballroom -salėse, adresu 3113 West Cermak Road,

ĮVYKS LV.S. “RAMOVE" CHICAGOS SKYRIAUS IR BIRUTES DRAUGIJOS RUOŠIAMAS DIDELIS

NAUJUJU METU SUTIKIMO BALIUS!
Veiks puikus KAMOVT5NŲ baras ir turtingas BIRUTININKIŲ bufetas. Sokiaan 
gros muz. BR. JONUŠO ORKESTRAS. Visuomenė kviečiama gražioje ap

linkoje ir geroj nuotaikoje baliuje dalyvauti. Staliukus užsisakyti pas: p. Mie
želienę, tel. YA 7-1001 ir p. A. Matulevičienę, tel. YA 7-1306. Įėjimas $3.00

PASAKOJIMAS APIE MASINĄ 

MINTIMS SKAITYTI
ANTANAS VAIČIULAITIS, Washington, D. C.

Sunku pasakyti, ar tai buvo 
seniai, ar jau mūsų dienomis, 
bet gyveno kartą vienas labai 
žiaurus valdovas, savo žinioje 
turėjęs dideles žemes ir daugy
bes žmonių.

Visi jam lankstėsi ir gyrė, va
dindami jį geriausiu, išmintin
giausiu ir dailiausiu.

Jisai betgi buvo nepatenkin
tas ir kasdien ką nors prasima
nydavo: čia kalėjiman sumesda
vo savo draugus, čia liepdavo 
nukirsti galvas savo narsiau-

Jeigu nieko neišeis, atsakote sa
vo galva.

Mokslininkai ir išradėjai žino
jo, kad juokų čia nėra. Jie sku
biai pasitraukė ir užsidarę dirbo 
kiaurus metus.

Prabėgus metams, pasišaukė 
juos valdovas ir pasiteiravo:

— Fadarėte?
— Taip, — atsakė jie.
Ir, išvynioję, jie parodė tokią 

mašiną, kuri leido spindulį, per
šviečiant} žmogaus mintis. Tik 
užleidai spindulį — ir žinai, ką 
Jonas, Petras ar Motiejus gaišiems generolams, čia vėl pa

skelbdavo, kad visuose miestuo-, voja.
se jo šlovei statytų paminklus. Į Valdovas padėkojo išradė

jams ir, atsigręžęs į kareivius, 
', Įsakė jiems:

— Apeikite visas mano žemes 
ir žudykite visus, kuriuos tik 
sučiupsite kitaip galvojant. To-

I
Pagaliau jis į visas savo že-' 

mes išleido kareivius, kad jie 
gaudytų ir žudytų visus, kurie 
kitaip galvoja.

Kareiviai nesigailėjo nieko. 
Jei tik išgirsc a jo ką nors kitaip 
prasitariant, tuojau kirto galvą. 
— ir seniems ir jaunien.s, ir vy
rams ir moterims. Jei kūdikis, 
net nesuprasdamas, suveblenda
vo kokį įtartiną žodi}, žudė ir 
tą, nes tokia buvo valdovo va
lia.

Po kelerių metų kareiviai grį 
žo sostinėn ir pranešė, kad vi
soje karalystėje neliko nė vieno, 
kuris kitaip galvotų, ar šnekė
tų.

Bet valdovas tarė:
— Šnekėti gal nešneka, bet 

kas pasakys, ką jie galvoja
Kareiviai prabilo:
— Kol jie nekalba, mc3 nega

lime patikrinti, nes nemokame 
skaityti jų minčių.

Valdovas sušuko:
— Gerai sakote!
Jis tuojau pasikvietė didžiau

sius savo šalies mokslininkus ir 
išradėjus ir jiems tarė:

— Padarykite tokią mašiną, 
kuri skaitytų žmonių mintis, — 
net ir tada, kai jie tyli.

Jie nustebę žvalgėsi vienas j 
lutą.

Valdovas suriko:
— Duodu jums metus laiko'

NUO UŽSISENE JUSIU
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -
Tie. kurie' kenčia nuo SENŲ 

ATVIRŲ IR SKARDŽIŲ ŽAIDU 
nagrnli ramiai nedėti ir naktimis 
miegoti nes ji) užsisenfijusiou žaižilos 
niežėjimų ir skaudėjimą Benį) atvi
ru ir skaudžiu žatždų uždėkite 
l.EGKI.O Ointment .los gydymo 
ypatbyes palengvins Justi skaudėjl- 
nią ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite jų tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos I’SORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATM I.ETK.S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšimų 
larppirSčitt. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios suskilsios odos dedir- 
vinių, odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gota gyduolė nito iš
virsimų odos ligų. Le
gulo Ointment j r* 
parduodam* po 75 
et., R1.26. Ir »» 60.
Pirkite vaistinėse Cb.l 
nagoj ir apylinkėse—
Milwaukoe. Wlac.,Oa 
ry. Ind.lr Detrolt, 111- 
uhlgan arba rašyki
te Ir atsiųskit* Afo- 
ney order I

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

kis mano įsakymas.
Kareiviai nusilenkė ir išėjo. 
Jie vaikščiojo iš miesto į mies

tą, iš kaimo į kaimą ir skaitė 
žmonių mintis. Jeigu ką susek
davo mąstant kitaip, tuojau kirs 
davo galvą. Pagaliau mašina 
buvo tiek pagerinta, kad spin-

dūlys pats užvesdavo ant ne
klaužados.

Ir taip pėr trejus metus jie 
perėjo per visą kraštą, kol neli
ko nė vieno, kuris turėtų kito
kių minčių, kaip valdovo įsaky
ta.

Kareiviai jau rengėsi grįžti 
sostinėn ir pasigirti, kad jiems 
jau nebėra ko beveikti.

Tik štai, jiems bejojant na
mo, suspurdėjo spindulys ir ėmė 
šokinėti. Tai rodė, kad kas nors 
šioje šalyje dar galvoja ne taip, 
kaip visi.

Kareiviai vėl keliavo po mies
tus ir kaimus, tikrindami kiek
vieną žmogų, bet, nieko negalėjo 
nutverti.

Jie klaidžiojo po miškus, ko
pė į kalnus, bastėsi po dykumas, 
išbraidžiojo pelkes ir rėplioju 
požeminiais urvais, bet niekur 
nieko.

Tada jie pradėjo tikrinti pa
tys save, tačiau ir kareiviai gal
vojo, kaip visi kiti.

Nusiminę jie grįžo sostinėn. 
Juo arčiau prie miesto, juo la
biau drebėjo jų širdis.

Tik staiga vienąs kareivis šūk 
telėjo:

— Žiūrėkite — spindulys!
Spindulys rodė į pat valdovo 

rūmus.
Jie ir nuE,r”bėjo tenai. Maši-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiliimiiiiiimiliiilliiiiiiiiiiiiiiiiifcjimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii"

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. U artimų ir 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

na juos veae vis loiyn ir tolyn 
per menes, ligi sustojo prie tų 
kambarių, kur sėdėjo žiaurusis 
valdovas.

Jisai, apmatęs kareivius, pra
bilo:

— Turiu pagirti — švariai at
likote savo darbą.

Atsiliepė vyriausias iš karei
vių:

— Sutraiškėme visus, kurie 
kitaip galvoja. Tačiau, deja, — 
dar liko vienas tokis slapukas...

Čia jis nutilo ir žiūrėjo apglu- 
šęs: mašinos spindulys smeigė 
tiesiai į valdovo kaktą.

— Valdove, tai tu galvoji ki
taip, i.„gu visi! — sušuko, pats

įieuneuamas, vyriausias iš Ka
reivių, •.

Vos tik šiuos jo žodžius išgir ' 
do tie, kurie žudydavo, šoko jk • 
prie valdovo ir čia pat nukirto 
jo galvą, nes jiems buvo duotas 
įsakymas žudyti kiekvieną, ku
ris kitaip mąstytų.

Taip baigė savo dienas žiau
rusis valdovas.

Jo įpėdinis, bijodamas, kad 
ir jam nepakenktų, liepė ją su
daužyti į šipulius ir įmesti į ma
rių dugną. Paskui įsakė nukirs
ti galvas visiems tiems moksli 
ninkama, kurie buvo išradę ma 
šiną, kad jie nepadarytų antros 
tokios.

Pradeki! Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti Sieja lietuviškoje 

jataigaja — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius 
OFISO VALANDOS:

Ptrmad., antrad., penktam. Ir 
AeAtad * vai. ryto 1*1 A: 19 p.p.

Trečlad. • ryto Iki 1.1 yaj.. 
Katrirtad. D tbI. iki ( nL rak.

MARQUETTE
RADIO & TV SERVICE

2419 West 67th Street 

Kasdien ir sekmad. nuo 9 iki 9 valandos vakaro
JUOZAS RAKŠTYS Tel. PRospect 6-5216

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

meny turinčią ilgą patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyne Avė., Telet. Vlrginia 7-7067

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. "Drauge

ANTANAS VILIMAS
3415 S. UTUANICA AVĖ., CHICAGO, DLL,

Telefonas — FRnntier 8-1881
■HiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiniiiiiniiiiiiHiinminiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiHi’

BALYS RADIO & TELEVISION
SALES AND SERVICE

Elektriški prietaisai, dovanoms prekės, plokštelės, fonografai, 
sveikinimų kortelės, foto aparatai, filmos, TV ir radio lempos.

Auto radio ir elektriškų prietaisų taisymas.
Atdara: Kasdien 9—6, pirm. ir ketvirt 9—9, sek m. 9—2

2646 West 7lst Street
Chicago 29, Illinois

Tel. PRospect 8-5374
Sav. B. & J. Brazdžionis

Duonų tr įvairias skoningas 
bulkutee kepa

BRUNO'S KEPYKLA
8339-41 S. Litoanlca Avė. 

TeL Oliffside 4-6370
Pristatome J visas krautuves 
Ir restoranu*, taip pat il
stančia | visus artimuosius 

miestus.

SPCIALIAI ŠVENČIŲ 
PROGA!

J. JANUŠĄIČIO ir J. MAŽEIKOS
Midwest Maisto - Likerio 

Krautuvėje
2515 W. 69th St., Tel. PR 8-9259

★
Jercme Grain Alkoltol 190 proof

BISUUIT — PKANC. KONJAKAS
HENNESY 3 STAKS

MARTEL, prancūziškas konjakas

ISPANIŠKA BRENDY 10 mėty senumo

KIJAFA VYNAS

CONTREAU likeriai

OONTREAU BRENDY

M T M M pranc. šampanas
Bordeauv vynas raudonas ir įgiltas

Vynas galionais

ir daug kitų gėrimų specialiomis kainomis
Gituiuiini lii'tmiški ir .Mantytės sotini, imimrtaotl grylinl, 

uogienė, llelmlška |\»iri duona irt kili gaminiai kaip vietiniai, taip 
ir ini|Mrrtuntl Ii iisalonių.

šveicariški šokoladai įvairios*' dėžėse doMinoinš. Guminės di
delė- lėlės su imttiraliniš plaukais lik $5.98. Taip put vaikSčio- 
.jnnčiij lėliu tinkanėitj dovuiionis taip put tik $5.98.

Perkant dideliais kiekiai; specialios nuolaidos.

KILAITI Vft ATDARA KASDIENI NUO 7 V. RYTO IKJ IO V. V:

MES PERSIKĖLĖM 
Į NAUJĄ VIETA

/ '“-.-Z.—

Mes persikėlėme į naująjį savo namą. Pradedant 
gruodžio 17 diena visi Chicago Savings & Loan 
A^sociation nariai, taupytojai, draugai ir įvairius 
reikalus su mūsų įstaiga turintieji prašomi jau 
vykti į 6245 SO. WESTERN AVENUE, Chicago, 
Illinois. Vėliau pranešime oficialaus atidarymo 
(Grand Opcning) dieną.
Nuo josios įsteigimo 1924 m. Chicago Savings 
visada, be jokios pertraukos, kas 6 mėnesiai iš
mokėjo ir išmoka aukštus dividendus, kaip tai 
daro didžiausios tos rūšies įstaigos. Saugumo ir 
pelningumo atžvilgiais Chicago Savings stovi

GRUODŽIO

17 d.,

1956
greta tų taupymo bendrovių, kurios visada savo 
reikalus teisingai ir ekonomiškai tvarko, kad 
taupytojams būtų naudos.
Šiandien, persikeldami j savo naująjį namą, ku
ris yra vienas gražiausių visoje Chicagojc ir 
turi pačius vėliausius įrengimus bei pagerinimus, 
tariame širdingą ačiū visiems, kurie kokiu nors 
būdu esate padėję Chicago Savings & Loan As- 
sociation išaugti į $20,000,000.03 viršijančią 
bendrovę. Kviečiame ir toliau įpus remtį, pasi
dėdami pinigus į šią tvirtą ir sąžiningai tvarko
mą finansinę įstaigą.

& LOAN USOCIATION 

6245 SOUTH WESTCItN AUB 

CHICAGfr 34, HUKOIS

z
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MYKOLAS VAITKUS, Peace Dale, R. I.

AR JI mirus; ar gyva?...
(SiCUĮSdjJ 

švytintis Jakštas

Kalbėjęs apie draugijos dar
bus, kaip čia nepakalbėsi ir apie 
jos darbuotojus. Pirmiausia a- 
pie jos ilgametę galvą-pirminin- 
ką prel. Aleksandrą Dambraus- 
ką-Jakštą. Kai 1913 m. patekau 
j Draugijos valdybą, jis buvo 
dar tik 53 metų, atrodė apvalu
tis, sveikutis; veidas buvo dar 
apskritas bei sultingas, toli gra
žu ne toks asketiškas, kaip gy
venimo gale; tik akiniai buvo 
vis tokie pat, ir jis vis taip pat 
kartkartėmis per jų viršų žiūrė
davo, k’i norėdavo aiškiau Imo 
gų įspytrėti.

Posėdžiuose būdavo visuomet 
mandagus bei malonus; per dau 
gelį metų tik vieną kartą pasa
kė šiurkštoką žodį vienam val
dybos nariui, bet tuoj po posė
džio ir susitaikė; posėdžiuose 
kalbėdavo maža, leisdamas ga
na palaidai kalbėti kitiems; prak 
tiniuose reikaluose nebuvo ypa
tingai sumanus ir mielai sutik
davo su kitų, neva geresnių ži
novų, nuomone, mėgdamas išsi
reikšti perite in arte credendum 
ėst' (specialybėje prityrusiam 
reikia tikėti); ypač praktiniuo
se finansų dalykuose jis nebuvo 
au courant, nors teoretinėje ma
tematikoje buvo stiprus; tad 
draugijos reikalais gana sava
rankiškai rūpinos kiti, o pirmi-Į 
ti, turbūt, visas naujas liet. kny 
gynė rašomajam stalui, kur ir; 
atliko nuostabių dalykų: įsten-l 
gė ir redaguoti, ir dažnai pats, 
prirašyti savo leidžiamuosius 
laikraščius, ypač “Draugiją” ir 
“Garnį”; suskubdavo perskaity-( 
ti,turbūt, visas naujas liet. kny-1 
gas ir jas parecenzuoti; reikiant; 
atsiliepdavo ir kituose liet. laik
raščiuose ; uoliai sekė ir tarptau 
tinių mokslų, poezijos, meno, be 
letristikos raidą, plačiai susira 
šinėjo su įžymiais kitų tautų 
mokslininkas, tlkybininkais ir 
kitais žymiais vyrais.

Kiek santykiuose su žmonė
mis buvo kuklus bei nedrąsus 
ir dėlto viešai nebuvo iškalbin
gas nei mėgdavo viešai ginčytis, 
tiek savo kambary, prie savo 
rašomojo, su savo plunksna, pa
sidarydavo gyvas, drąsus, iškal
bingas, mintingas — ir jo raš
tai buvo miela malonu skaityti, 
stebintis^ jo minties aiškumu, 
stiliaus sklandumu, liežuvio dru 
ska su pipirais, net nuodais 
Tas jo seniai įsigytasis ir visų 
pripažintasis puikaus rašytojo 
bei mokslo vyro garsas, o ypač 
visiems žinomasis jo asmens kil 
numas bei gyvenimo šventumai 
buvo Šv. Kazimiero d-jai labai 
svarbus dalykas: ką tai reiškia 
turėti tokį švytintį atstovą!

Artimieji talkininkai 
Dabar nusileisim žemiau —

prie kitų buvusių valdyboj na
rių. Pirmojoj draugijos valdy- 
boj dalyvavo, be paties Dara

Vytauto Augustino 
Lietuvos Vaizdu Albumas

LIETUVA
yra geriausia dovana visokiomii 
progomis. Albumo vaizdai kalba api» 
Lietuvą visiems suprantama kalba 
todėl jis tinka visiems, kas kokis 
kalba bekalbėtų.

Albumas Lietuva 
yra gražiausia dovana

Kiekvienam verta šį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti! 

Išleido ATEITIS. Ji galima gauti:
Kaina 8 doL

ATEITIES administracijoj 
918 Willoughby Ava
BROOKLYN 21, N. Y.

brausko, dar kun. Povilas Janu- 
ševičiu3, kun. Antanas Alekna, 
kun. Povilas Dogelis, kun. Pra
nas Žadeikis ir vienas pašau- 
lionis Vaitkevičius. Januševi- 
čiaus man nebeteko Draugijos 
valdyboj rasti; bet lengvai ga
liu įsivaizduoti ,k^ks naudingas 
draugijai galėio būti tas judrus, 
energingas, pilnas sumanymų vi 
suomenininkas. Neberadau val
dyboj ir Žadeikio su Vaitkevi
čium: šis pastarasis anksti mirė, 
palikęs draugijoj mielą apie sa
ve atsiminimą ir brangų litua
nistikos rinkinį, kuriuo atvykda 
vo pasinaudoti ne vienas mūsų 
mokslo žmogus bei rašytojas; o 
kun. žadeikis, “Nedėldienio 
Skaitymui”, kur jis darbavosi, 
virtus “Vienybe”, kurios redak
torium liko kun. A. Alekna, iš
vyko darbuotis į provinciją, kur 
vėliau buvo Skuodo klebonu bei 
dekanu ir parašė savo atsimini
mus apie pirmąjį Pasaulinį ka
rą.

Istorikas Ant. Alekna

Kun., vėliau kanauninkas, An 
tanas Alekna, įžymus mūsų is
torikas, Vytauto Did. universi- 
to profesorius, žinomų ir gražiai 
vertinamų istorijos vadovėlių 
autorius, darbavos draugijoj 
kaip “Vienybės” redaktorius 
(lig pirmojo Pasaulinio karo) 
ir kaip valdybos narys-iždinin- 
kas lig savo vėžio mirties vytau 
tiniais 1930 metais savo varda
dieny, birž. 13. Buvo tai labai 
susivaldęs, išmintingas, praktiš
kas vyras, kuris ir patarimais, 
ir veikimu, ir sklandžiais einan
čiais vadovėliais atnešė draugi
jai daug naudos, o mirdamas 
dar ir savo palikimo jai nemaža 
užrašė.

Labai įdomi viena smulkme
na: prieš mirdamas, jis panoro 
pakeisti savo testamentą, kad 
kuo daugiau galėtų gauti Šv. 
Kazimiero dr-ja; bet dr. A. Gy
lys jau buvo įtręškęs jam mig
domųjų vaistų (skausm. apmal- 
ti); ir štai, mirštančiajam be
diktuojant prie liudininkų nau
jąjį testamentą, vaistai ėmė 
veikti, ir istorikas silpna ranka 
pasirašė (kaip jūs manytumėt,

kuo?)... Aiitanas Daukantas!..
Kun., vėliau irgi Kanaunin

kas, Povilas Dogelis, pavasari
ninkų organizacijos tėvas, buvo' 
draugijos nariu dar ilgiau —j 
bene iki bolševikai ją apmarino 1 
Tai buvo graži širdis ir šviesi 
galva, atsidavęs draugijai, ne
daug temėgęs kalbėti bei suma
nymų kaišioti; bet, jei ką pasa-| 
kydavo, patardamas ar pakri į 
Ūkuodamas, tai būdavo išmin-, 
tinga. Jo nuopelnai šv. Kazi-| 
miero dr-jai dideli. i

Kretingiškis žemaitis

Ypatingą įtaką Draugijoj bu
vo įsigijęs visai eilei metų prof. 
dr. kun. Antanas Maliauskis, 
kretingiškis žemaitis, iš kieto 
medžio ištašytas vyras, stambo
kas, dideliu beveik kvadratiniu 
veidu, saulės nudegintu ir vėjo 
nupūstu, šiaipjau gana maloniai

kiekvienam šypsąs, bet žėruo-, 
jančias žarijas sieloj nešiojąsis 
kurios, bent kiek šiauresniam 
vėjui pūstelėjus, įsiliepsnodavo 
į didelę ugnį ir išsiverždavo-pra 
pliupdavo karštais, kietais, triu 
Skinančiais žodžiais. Buvo tai 
jėga, kad ir tyli, bet pasiryžusi, 
kai reikia, visu stiprumu pasi
reikšti.

Savo valią jis nejučiomis dau
geliui užkraudavo. Pajuto ją ir 
Kazimiero Draugijos žmonės — 
ir daugumas nusilenkė, jų tar
pe ir pirmininkas prel. Dam
brauskas. šis ir aną savo posa
kį “perito in arte credendum 
ėst” taikydavo dažniausiai Ma-

liauskio adresu. Posėdžiuose Ma 
liauskis būdavo pakankamai 
mandagus ir nemėgdavo ginčy
tis, bet, kadangi sveikų “nesu
griaunamų” argumentų visuo
met turėdavo iki soties, o juos 
plėtodavo aiškiai ir su visišku 
aplombu, tai kiti paprastai nu
silenkdavo.

Vienas Alekna kartais griež
čiau pasipriešindavo, ypač 192! 
metais, kada Maliauskis, perė
męs susibankrutijusios “Švytu
rio” bendrovės vadovėlius ir ne
pagalvojęs, kad ir švyturio vy
rai, ir kiti leidėjai nežiops-odami 
išleis kitų, naujesnių ir geres
nių vadovėlių, įklimpo į sunke

nybes ir gavo is valdybos pasi- niais klausimais, kurios plačiai 
traukti. Betgi tas vyras yra pa- plito, ypač “Bedievių inkvizici- 
daręs Draugijai daug gero: yra Ja”> davė draugijai nemaža 

resursų; suorganizavo darbuo-parašęs visą eilę talentingų po- 
pularių knygučių pasaulėžiūri- (Nukelta į 7 psl.)

Clearing Building Material & Coal Cotnpaiiy
ALYVA IR ANGLYS

COAL Pirkite pirmiau negu užsnigs! Pristatome 
visame mieste ir priemiesčiuose..

* 5627 W. 65th St. Skambinkite bet kuriuo 
laiku: POrtsinouth 7-6746; G Lobe 8-4406.

Chicagos švariausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUČO DARŽAS
WILL0W WEST INN AND

PICNIC GROVE
83rd and Willow Springs Road,

Willow Springs, Illinois

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS
K. GINEITIS 

8402 S. Fairfield Avė., Chicago 20
Tel. HEmlock 4-8037

Vertimai — Pilietybė — Laiškai 
duoda pamokas. Prieš karį baigęs 
Čikagos universitetą.

1 dol. 25 et. vai. — privačios. 
(S-člaa augštas, durys po kairei, art' 
68-člos gatvfis Ir Callfornla Avė.)

AUDYKLA JUOSTA
Sav. Kazys Prišmantaa 

1805 West 40 Street
Chicago 9, UI.

Telef: LAIsyette S-S0S8
Gamina Juostas, takelius, Juosteles 
pagalves vardinių, gimimo Ir kitą 
progą dovanoms. ____ ‘

I.EWIE & JAN’S 
ITALIAN GARDENS 

Plza ir Itališki Valgiai
Vai. Nuo vidurienio Iki 1 v. r. kas
dien. įskaitant šeštad. ir sekmad. 
Pristatome nuo 5 v. v. iki 1 v. r.

Atdara 7 dienas savaitėje 
Pasitarkite su mumis ruošiant pobū
vius ir banketus.
4945 S. MaJsted AT 5-9887

J. BODY & FENDER SHOP 
4500 S. Pulaskl Rd.

IiA 3-5845 BI 7-0820
Specialistai Body & Fender Patai

symams. Visas darbas garantuoja
mas. Visą laiką dirba ekspertai me
chanikai. Atliekame mechaniškus 
darbus visų modelių automobiliams. 
Atvykite pas mus “tune-up” arba 
kitiems sutvarkymams JOaų. automo
bilio. Mūsų kainos prieinamos.

HOMER MARTIN 
GONE MAD!

Mokėsiu $85 už kiekvieną au
tomobilį atvežtą ar atstumtą 
—turi turėti bateriją, genera
torių ir starterį.

H. MARTIN AUTO PARTS
RET.21 LIBERTYVILLE, ILL. 

Tel. IJb. 2-8148

...
h.

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devodonalai), 
prekės dovanoms.

2646 W. 69th St. RE. 7-1941

Greičiausias Pristatymas
DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ, 

LATVIJĄ, ESTIJĄ IR UKRAINIJĄ

CHICAGO RAYIOLI CO.
INC.

2380 S. Blue Island Avė. 
Vlrginia 7-6459

For real Italian made Ravioli 
and Meat Sauce.

Specialios Vaišės šventėms — 
Ravioli Metės!

CHICAGO RAVIOLI BRANG
"MAMA MADE"

Mes turime ekspertų štabą ir geriausias moderniškas 
priemones supakavimui bei išsiuntimui paketų.

Mes operuojame pagal specialią sutarti su INTOURIST 
M0SC0W ir siunčiame siuntinius TIESIOG į visas U.S.S.R. 
dalis. Kiekvienas siuntinys yra apdraustas, už kiekvieną 
duodamas kvitas su parašu.

PAKETAI IŠSIUNČIAMI KASDIEN
Gavę paketus paštu tuojau atsakome ir sąskaitas už juos 

pasiunčiame tą pačią dieną.
Siųskite jūsų paketus per patikimą firmą, kuri yra pa

sižymėjusi geru patarnavimu per 25 metus.
Siųskite jūsų paketus čia ir per Parcel Department.

GLOBĖ TRAVEL SERVICE
716 Walnut St., Philadelphia 6, Pa. 

LOmb.rd 3 3455 LOmbard 3-6977
Paprašykite mūsų naujo katalogo “D”.

Tai yra. nuoširdus Kalėdų Senelio patarimas, kaip pasirūpinti pi

nigų Kalėdų dovanoms. Jo tas patarimas - receptas yra visiems, 

kad ateinančių metų Kalėdos būtų linksmos.

KALĖDŲ SENELIS 
DUODA PATARIMAI 

DAR NĖRA VĖLU 
ĮSTOTI 

I
KALĖDŲ KLUBĄ 

(Christmas Club) 
DABAR

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Siunčiame dėvėtus ir naujus drabužius, medžiagas, vaistus ir 

maisto produktus.. Senus ir naujus daiktus priimame ofise.
Galima siųsti Ir paštu.

Visi siuntiniai siunčiami su jau apmokėtu muitu ir 
pristatymas garantuojamas 

REIKALAUKITE KATALOGŲ 
Taip pat siunčiame daiktus užsakomus Anglijoje. 

Siuntiniai pristatomi gavėjui 5—6 savaičių bėgyje.

T. KUCZEWSKI & COMPANY
4102 Archer Avė. Tel. FRonfier 6-6399
Ofisas atdaras: Nuo pirmad. iki šeštad., nuo 9 v. ryto iki 8 v. v.

įdedant kiekv. Gausite pradž. 
savaitę per 50 gruodž. mėn. 

savaičių 1958 metų

50 et.
$ 1.00 
$ 2.00 
$ 5.00 
$10.00

$ 25.00 
$ 50.00 
$100.00 
$250.00 
$500.00

2\’/2£ at tflZ
<^£- G Į} znzd

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas

Galima gauti rūgščių kopūstų ir kitų skanių 
lietuviškų valgių. Atidarytas per visą naktį. 

29 metai toje pat vietoje.
1608 W. 47th St., Tel. LA 3-9670

METROPOLITAN 

STATE BANK 
2201 West Cermak Rd 

CHICAGO 8, ILL. 
Telef. Vlrginia 7-6430

ADAM’S RESTAURANT
Our beautiful Dining Room is setback 

, from the Street to provide an ideal
setting for an enjoyable meal.

Complete Chicken, Ducks, 
or Turkey dinner .... $1.50 

Lunches 85c, coffee included.

fPtn ^>ady ® Gve.nfzzi.fi eSivzzt z^odi,
ADAMS RESTAURANT & COFFEE HOUSE

3125 LinccJn Avė. Hours: 8 AM to 8 PM; Mon. & Thurs. to 10 PM

Yra kalbama mieste, kad STEIN TEKTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagos. Taip pat ir paltams medžiagų vy
rams ir moterims.

STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainų;

Geriausios ANGLIŠKOS bei “worsted MEDŽIAGOS kos
tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik ..$4.50

Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas 
ir plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiąue taffeta’’, pa
prastai $1.98, dabar tiktai .............................................................98c.

60 colių vilnonės medžiagos ir **fistulei* * vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai ............................................. $1.89

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
$2.98, tiktai ...................................................................................... $1.39

Grynų spalvų Fortiaan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik .$1.09
Atvykite į STEIN TEKTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek- 

viei.a pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.

Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
..“laces”, satiną, taffetą, “brocadee”, Sbantung. ir t. t. Taip 

pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blokas 1 rytus nuo Halsted St., iy2 bloko į pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
Tel. MOnroe 6-8152.

Ar jieškote saugios vietos dėl savo sunkiai 
sutaupytų pinigų?

... ta vieta yra St. Anthony Bendrovė!

Ar jieškote daugiau uždarbio?

... ta vieta yra St. Anthony Bendrovė!

DYKAI DOVANOS SU SĄSKAITOMS 
KAKLO PAPUOŠALAI

su auskarais su $1,000.00 depositu

Sąskaitos Federaliniai apdraustos iki $10,060.06 
Pradėkite sąskaitą šiandien pas mus.

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 South 49th Court, Cicero 50, Illinois
Telefonai; TOwnhall 3-8131 ir BIshop 2-1397 

Atidarą kasdien iki 5:00 vai.; pirmadieniais iki 8:00 vai. vak. 
JUOZAS GRIBAUSKAS, Sekretorius

■ ■ ■:.... -.......... ....... . ...

>■ ' i ..... ' - .......
£ Padėkime Artimiesiems Lietuvoj ir Sibire

Laikas susirūpinti, kad mūsų artimieji turėtų sotų kalėdinį stalą ir 
tinkamą aprangą. Pasinaudokite mūsų lietuvišku, sąžiningu ir pigiu 
patarnavimu, užsakydami maistą, vaistus, avalynę ir angliškas medžia
gas, ir pasiųsdami savo supakuotus siuntinius iki 19 svarų neto. Išsi
rinkite patinkamus siuntinius, kartu su adresais ir money orderiu pa
siųskite mums, ir Jūsiškiai su dėkingumu minės Jus. (Į Azijos Sibirą 
$1.40 daugiau). Garantuojame 100%.
No. 8 ................. 313.34
20 sv. cukraus
No. 9 ................ $23.00
20 sv. k. taukų
No. 22 .............. $2».fll
2 sv. gr. pupelių kavos
1 av. 2 ozs. šokolado
2 sv. sviesto
4 sv. 7 ozs. ryžių 
2 sv. 3 ozs. bec. lašinių 
4 sv. 7 ozs. K. taukų 
1 sv. kumpio 
1 sv. arbatos 
1 sv. 2 ozs. Sk. muilo

TVo. 50 ........... SI 4.66
20 sv. pirmos rūšies

kvietinių miltų.

No. 31 ............ $18.11
5 sv. kvietinių miltų 
5 s v. cukraus 
5 sv. ryžių
4 sv. 7 uncijos k. taukų
No. SB ......... $31.95
2 sv. kumpio 
2 sv. Salaml dešros 
2 sv. bec. lašinių 
2 sv. 3 ozs. K. taukų 
1 sv. Pupelių kavos

2 sv. sviesto
1 sv. Cukraus 
1 sv. pieno miltelių 
1 sv. šokolado 
1 4 ozs. kokavos 
1 5 ozs. razinkų 
200 cigarečių

Chesterfield

No. 38 .............. $18.17
20 sv. ryžių

No. 40 .............. $20.00
16 sv. bec. lašinių 
5 sv. Salaml dešros

PATRIK GIFT PARCEL COMPANY Tel. CR 7-2126 
3741 W 261h St., Chicago 23, III. Dirbame kasdien nuo 

9 iki 6 vai.

OOOOOOOOOOOOOOOOOC OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

K. G A SIC N AS SIUVIMAS 

MOTERŲ RCBŲ
Priima moteriškų kostiumų Ir paltų užsakymus.
Iš įvairių kailių užsakyti paltai duodami Išmo
kėjimui. Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.

6715 SOUTH MARSHFIELD AVENUE
Chicago 36, Illinois . . . Tel. REpublic 7 - 6329

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Gve.nfzzi.fi


Šeštadienis, gruodžio 22, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO. ILLINOIS

I

Ar ji mirus? ...
(Atkelta iš 6 pe!.)

tojų kadrą. įsteigė eilę knygy
nų Kaune ir provincijoj, pasis
tengė išleisti visą eilę naudingų 
knygų, tarp kitko — popularių 
vadovėlių. Suėmus krūvon, jo 
vaga draugijos dirvoje yra gil’ 
ir svarbi.

Kaip iš patrankos, tik ne 
žudomai

Ilgokai ir vaisingai dalyvavo 
Draugijos valdyboj k3n. prof. 
Mečys Sandanavičius ir kun 
prof. Morkus Morkelis, abu gal
voti, nusiausvyros pilni, praktiš
ki akmenys. Dalyvavo netrum
pai ir kan. prof. Pranas Kurai
tis, nedaugžodžiaująs, bet ką 
tariąs, tai tariąs. Nuostabu, net 
vienas didžiausiųjų tautininkų 
šulų buvo davęsis įtraukiamas 
į draugijos valdybą ir jos posė
džiuose gana reguliariai dalyva

vo — kun. Vladas Mironas, het- 
moniška išvaizda. gana sarkas
tišku šypsniu, kritiškai tylįs, 
bet kai tariąs žodį, tai kaip iš 
patrankos, tik ne žudomai, o ku 
riamai. Jis Sv. Aazimiero drau- ( 
gijai nemaža gero padarė, gin
damas jos reikalus augštose sfe 

irose. Na, labai trumpam, kaip 
' skaistur meteoras, buvo pasiro
dęs dro’jgijos valdybos horizon 
te ir ielasis kun. prof. Stasys 
Yla, tik veiki--*- pasitraukė. 
Šviesios gaivos, karštos širdys

Iš pasauiionių draugijos val
dyboje buvo kurį laiką, be ano f 
minėte jo Vaitkev? ‘aus, dar vi
sur esąs (nūn net Sibire) ir vis
ką darąs gabusis Vytautas Bi
čiūnas. ir, jei atmintis manęs 
neapgauna, kalbininkas vertė
jas, kurį laiką “Vienybės” re- 

j daktorius Jurgis Talmantas. Įdo 
! mus ir Mielas buvo, tik, deja.
Į trumpuos, valdyboj nabuvoji- 
1 mas gabiojo, taktingojo, knygų

bei laikraščių reikaluose gera 
nusimanančiojo prof. Juozo Am 
brazevičiaus. Ilgiau už jį pabuvo 
ir gilią vagą išarė “Židinio” re
daktorius dr. Ignas SkrupsKelis, 
šviesi galva, karšta širdis, atvi
ras drąsus žodis, energingas ope 
ratoriaus kritiko ryžtas. Kad 
ne bolševikai, jis būtų draugijoj 
daug nulėmęs ir naudos atne
šęs.

(Dus daugiau)

TIKTAI MCSŲ FIRMA ŠVEDIJOJE GALI TAIP PIGIAI 
PASIŲSTI PAKIBTUS. PALYGINKITE TIK 

KELETU SIUNTINIŲ:
•Siuntiniai garantuotai pasieks adresatus Lietuvoje per 5—6 savaites

N r.
Nr.

1.
2

20
20 $17.50” ryžių ...........................

N r. 3. 20 ’’ cukraus ........................ $13.00
Nr. 5 10 svarų cukraus

10 taukų ......................... .. . . . . $20.50
N r. c 5 svar. cukraus

“ taukų

“ jautienos ................................ . . . $23.00

MES TAIP PAT SIUNČIAME JŪSŲ PARUOŠTUS SIUNTINIUS 
UŽ PIGESNES KAINAS NEGU KITUR 

Galite atvykti asmeniškai arba užsakymus pasiųsti paštu:

ATLANTIC GIFT SERVICE CO.
1824 YYEST CHICAGO AVĖ., CHICAGO 22, ILL. 

Telef. EVerglade 4-5220

Dabar jūs galite pirkti BABUSKA BRAND FARM STYLE 
CHEESE-SURf čia pat Chicagoje. Pagamintas senovišku budū 
“taip, kaip bobutė kad gamindavo.” Gaunamas jūsų apylinkės 
krautuvėje arba reikalaukite, kad jo parūpintų tuojau pat.

KRONIKA

• Lietuvaičių mokytojų laik
raštis. Prieš Kalėdas Lietuvai
čių Seserų institutas pradėjo 
leisti savo laikraštį — LSI Vė
liava — LSI Banner. Informaci
jos duodamos lietuvių ir anglų 
kalbomis. Leidinyje daug vie
tos skiriama lituanistiniams rei
kalams: augštai vertinama tė
vynės meilė, keliamas lietuviškų 
vasarinių stovyklų organizavi
mas, rūpinamasi mokytojoms 
ruošti kursus apie Lietuvą, ska
tinamos mokslus baigusios se
serys mokytojos versti ir kurti 
lietuviškus vadovėlius, mokyti 
tata pabrėžia, kad patriotizmas 
tai nėra tik dainavimaes, liau ! 
dies šokių šokimas, žinojimas 
tautos istorijos ir literatūros. 
Patriotizmas tai įkūnijimas tų 
vidaus savybių ir dorybių, dė’. 
kurių praeities ir dabarties lie
tuviai kovojo ir mirė: atsidavi
mo Dievui ir savo kraštui, mei
lės laisvei ir nepriklausomybei 

! šeimos taurumo išlaikymas, 
augštas dorovingumas, kuklu
mas, intelektualinių ir organi
zacinių tikslų siekimas.

! Išsiuntinėjant šį laikraštį pri- 
! dėtas ir sąrašas skleist'nų lietu- 
j viškų leidinių bei Eglutės plati

nimo priminimas. Laikraščio lei 
dejas — Liet. Seserų institutas, 
kurį sudaro Šv. Kazimiero, Šv. 
Pranciškaus, Nukryžiuotojo Jė
zaus ir Nekalto Prasidėjimo lie- 
vaikus poterius lietuviškai, ug
dyti lietuviškas religines tradi
cijas. Nemažai skiriama vietos 
apie lituanistinius kursus Pitts- 
burghe, kuriuose dalyvavo 162
seselės mokytojos.

Ir angliškoje dalyje visi pus
lapiai pripildyti informacijomis 
lietuviškomis temomis. Pirmame 
puslapyje vysk. V. Brizgio ci- 
tuvaitės seserys. 1956-1957 me
tais laikraštį globoja Šv. Pran
ciškaus seserys. Redaguoja mo
tina M. Aloyza, o menišką sritį 

, tvarko se3Uo M. Viktorija.
® Kaip Vtikas paaliko ryšį su 

kraštu arba kas yra Vliko ra
dijo tarnyba, šitokia antrašte

brošiūrėlė neseniai išleista New 
Yorke. Čia Vliko prezidiumas 
ir Tautos fondo valdyba krei
piasi į lietuvius, prašydami pa
dėti išlaikyti Vliko radijo tar
nybą, kuri duoda žinias į Lietu
vą per Madrido, Vatikano ir Ro
mos radiją. Iš tų trijų stočių 
Lietuvą gali pasiekti necenzū
ruojamos Vliko parūpinamos ži
nios. Vliko radijo tarnyboje vei 
kia šie skyriai:

1. Monitoringo — nuo 5 vai. 
ryto iki 11 vai. nakties kasdien 
klausoma Vilniaus radijo pra
nešimų ir žodis į žodį užrašoma. 
Ypatingais atvejais klausoma 
per visą naktį. Pranešimai už- 
rekorduojami, o paskiau perra
šomi mašinėle. Kasdien susidaro 
apie 24 puslapius. Pagaminus

12 nuorašų išsiunčiama reika
lingoms įstaigoms.

2. Per Madrido, Vatikano, Ro 
mos radiją kasdien duodamos 
žinios apie lietuvių gyvenimą 
laisvajame pasaulyje, apie or
ganizacijas, bendrą veiklą, per
duodamos žinios iš laisvojo pa
saulio (politika, ūkis, religija, 
kultūra), painformuojama apie 
tarptautinius įvykius, atremia
mi bolševikų skleidžiami melai.

3. Radijo Tarnybos centras 
tvarko visus reikalus, susijusius 
su monitoringu ir su radijo va
landėlėmis. Jis aprūpina radijo 
vaalndėles medžiaga. Kasdien 
reikia parūpinti medžiagos ,50 
minučių transliacijoms, kiekvie-l 
nai iš tų trijų stočių vis kitokią Į 
medžiagą. Į centrą ateina žinios 
iš monitoringo, laikraščiai iš Lie

tuvos, žinios iš įvairių asmenų 
apklausinėjimo. Viskas panau-i 
dojama. Vlikas reiškia dėkingu
mą Ispanijai, Šv. Sostui-Vatika- 
nuo ir Italijai, kad leidžia savo 
iadiją panaudoti transliacijoms 
į Lietuvą.

Išpučiama armijos palapine
JAV kariuomenės inžinieriai 

išrado guminę palapinę, sverian
čią 160 svarų, kuri išpučiama 
pasikelia iki 9 pėdų augščio. Vie 
nas žmogus ją gali išpūsti per 
3 minutes. Joje galima apnak
vinti 30 karių.

Spalvotas radaras
Israstas spalvotas radaras, ku 

ris galės išsaugoti nuo daugelio 
laivininkystės nelaimių, nes jo 
pagalba specialiame ekrane leng 
viau išskirti laivus audrai šėls
tant jūroje.

GOZXUSKŲ
fAFRLl GBLINYCIa
Ft-iadHloB gMfts d«l vestuvių, banke 

u laidotuvių Ir kitų papuošimų.

1443 WltST «»RD sTKk'.UT 
i eL FKoapect »-Ot»SS ir PK S-OSS;

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
106 W. 7th flve., Gary, Indiana, Tel. TD 5-9435

Įstaiga atdara kasdien nuo 11:00 iki 7:00 p. m.
2130 W. Cermak Rd., Chicago 8, III. FR 6-0433

Įstaiga atdara kasdien nuo 9:30 iki 5:30. Pirmadieniais ir 
ketvirtadieniais iki 8:30 p. m.

Foreign Parcel Service — T. Jedrzejak & Company
Sunčtamc dėvėtus ir naujus drabužius, medžiagas, vaistus ir 

maisto produktus. Senus ir naujus daiktus priimame ofise.
Visi siuntiniai siunčiami su jau apmokėtu muitu ir pristatymas 

garantuojamas. REIKALAUKITE KATALOGU.
Kiekvienas siunčiamas paketus yra pilnai apdraustas. .Svoris riboja

mas iki 32 svari, paprastu paStu arba oro paštu. Pristatymo laikas oro 
paštu — 2-3 savaitės. Paprastu pa.štu — 2-3 niėn.

Jūsų giminės Lietuvoje gaus siuntinius absoliutiškai be jokių 
primokėjimų. GALIMA SIUSTI IR FAŠTU.
Neteikiu tartis dėl atvykimo. SEKMADIENIAIS UŽDARYTA

Krautuvėje “MARGINIAI” 
adresu: 2511 YV. 69th Str., Chi

cago 9, UI., galima gauti gra
žiausi liaudies meno išdirbi
niai, knygos, žurnalai, taip pat 
galanterija.

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS

Lyginimas, dažymas, taisomi ir reguliuojami (tune up) 
motorai, stabdžiai, transmisijos Ir t.t. Alyva, baterijos Ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus įdedu veltuL

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ....................... $8.25 Murcerv 49-51 .............. $8.95
Chev. Ali 1937-53 ........... 8.25 Olds, 6 cyl. 41-50 ...... 8.20
Chevrolet 54-55 ............... 9.95 Plymouth 42-56 ............ 9.95
Chrysler 6. 42-52 ............. 9.91 Pontlac 37-54 ...................... 8.95
Dodge 6, 42-56 ................. 9.93Bulck 37-52 .......................... 12.00

Ir taip pat čia neišvardintiema automobiliams. Išmeti
mo paipą irgi įdedama veltui, jeigu perkama kartu su duslintuvu.

Darbas atliekamas patyrusių mechanikų. Dirbtuvė atidary
ta: nuo 8 v. ryto iki 9 vai. vak. Sek. uždaryta,

M. CESAS
1934 West 59th Street Tel. GR 6-9136

•- - S
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Nauji tietuviški Rekordai
- PO $1.50 VIENAS

Tyliąją Naktį ir Sveikas Jėzau. Kalėdų giesmės. Solo Izabele 
Motekaitienė

Gul šiandieną ir Liksmą Giesmę. Kalėdų Giesmės. Solo Izabelė 
Motekaitienė.

Palvas Arklys ir Kikilis. Švedo Ansamblis.
Žemaitiška Liaudies daina ir Subatos Vakarėlį, švedo Ansamblis 
Alutis i? Šauksmas. Budriūno Vyrų kvartetas.
Klumpės ir Vežė Mane iš Namų. Budriūno Vyrų Kvartetas.
Į Kovą ir Gyvenimo Aidų ir Subatos Vakarėlį. Budriūno V. Kvart. 
Valsas ir Žvakė ir Plaštakė. Budriūno Vyrų Kvartetas.
Tėvynei ir Subatos Vakarėlį. Budriūno Vyrų Kvartetas.
Barkarolė ir Sutemo. Duetas, Motekaitienė ir Kalvaitytė.

Žvaigždelės ir Temeta Dienelė. Duetai. Motekaitienė ir
Kalvaitytė. ,

Čigonės ir Nokturnas. Duetai. Motekaitienė ir Kalvaitytė.
Aviža Prašė ir Nudavė Dukrelę. Solo Marijcšius.
Laimutė ir Mano Palvis.

PO $1.00 VIENAS:
Ramu Čia Gyventi ir šlama Šilko Vėjas. Radio Moterų Kvar 

tetas "Rūta”.
Pakirsiu Berželį ir Žygis į Vilnių. Vyrų Oktetas “Aidai”.
Kur Bėga Šešupė ir Draugai į Kovą. Choras.
Karvelėlis ir Jūra. Choras.
Liksmų Laikų Polka ir Koja, Koja. Orkestras.
Paskutinis Sekmadienis - Tango ir Vyrai Užkim - Fokstrotas.

Solo Šabaniauskas.
Nutilk, Širdie - Tango ir Kanarkų Fokstrotas. Solo Šabaniauskas. 
Visur Tyla ir Tykiai Nemunėlis Teka. Solo Babravičius. 
Našlaitės Kapas ir Griovėsių Gėlelė. Duetas: Pupų Dėdė ir

Dėdienė.
Tu, Lietuva ir Drulia. Ppuų Dėdė ir Dėdienė.
Kai ,Aš Turėjau ir Kam šeri Žirgelį ? Duetas. Vanagaitis ir

Olšauskas.
Marcinkonių Polka ir Virginijos Polka. Orkestras.
Jonelio Polka ir Dariau Lyseles. Solo šaukevičius.
Vainikas Į irjll dalis. Lietuviškų melodijų rinkinys.
Geismai ir Svajonės ir Oželis. Kvartetas su Orkestru.
Gyvenk, Juokis ir Mylėk ir Dzinguliukai. Duetas su Orkestru.

Rekordus siunčiamo ir paštu į kitus Amerikos miestus ir į 
kitas pasaulio valstybes. Amerikoje pašto ir supakavimo iš
laidoms siuskite ekstra $1.50, Kanadon — $2.50. Į kitas pasaulio 
valstybes proporcingai daugiau. Siųsdami rekordų užsakymus, 
siųskite ir Money orderį “kartu. COD rekordu" nesiunčiame.Y

Naujos Lietuviškos Kalėdinės atvirutės po 10c. viena. Už 
$1.00 gausite 12 Kalėdinių atviručių su prisiuntimu.

JOS. F. BIDRIK FURNITURE, INC
3241 So. Halsted Str. Chicago 8, Illinois

Iki Kalėdų krautuvė atdara kiekvieną dieną 
nuo 9 vai. ryto iki 9:30 vai. vakaro.

Sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. p. p.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

VianM blokas nuo kalinių.

Oidžiausias Paminklams Plauų 
Pasirinkimas mieste!

Telef. — CEdarcrest 3-6335

LIŪDĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. YVestern Avė. Air Condltloned koplyčia 
REpubllo 7-8600 — 7-8601 Automobiliam* vieta

Tiems, kurie gyvena kitos* miesto dalyse; gausim* 
koplyčių arčiau Jūsų namų.

Mi'jap. jin

>

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0 IVEŠTERN AVĖ. C4S0 S0. SGth AVĖ.
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

Telefonai — GRovchiil 6-2345 arba
T0wnhall 3-2109

JOHN F. EUDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOJ
M>05 07 South Hermitage Avenu»

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-985)

4330 34 South California Avenu*
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AJMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AND LOAN ASS’N

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...
< ■

• Įsteigta Chicrgoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karus, 

ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir 

savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutau

pytą dolerį.

"•k

• Augštus dividendus išmokėjo visada be per

sto jim o.

• Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei atne

šite savo banko knygutę.

• Pinigams padėti nereikia važinėti.

l'ios galite pasiųsti paštu.

Hes apmokėsime pašto išlaidas.

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN !

2202 W. Cermak Rd., Chicago C, Iii. 
Phone VI 7-7747

Chartered A Supert KAZANAUSKA8, Pr**.bj tbe u. S. UoTcrnment R2sBBEsbW «■

Obartsrsd Ir 8np«rvt*od by ths United States Govenunmt
Įstaigos VALANDOS: Kasdiee nno B-toi ryto iki 6 -si. po pietų. Rstvirtadioniais šuo 9-to* valandos 
ryto iki 8 vai. vakaro, šeštadieniai* nno 9 vai ryto iki 1 vai. po pietų. Trečiadieniai* visai asabdaroin*

Ambulansų patarna
vimas dieną ir .nak
tį, Reikale šaukite 

i mus.

Mes turime koplyčias, 
visose Chicagos ir

g Roselando dalyse ir 
tuojau patarnaujame

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

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

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREEET 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
1146 S. 50th AVĖ., CICERO, III. Tel. OLympic 2-1003

- ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 YV. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAW!CZ
2424 YV. 69tli STREET RlCpublie 7-1213
2314 YV. 23rd I’LACE VIrginia 7-6672
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ti operuojamos mo^rų, o ne po-j Kancleris kaltino miesto tar- Vandens valytuvas 
ht |TU 7rUjU. • ; nautojus, jog jie pašvenčia per- Clayton Marks bendrovė E-
, . Va,n El!u1, ’• **• SheP* daug laiko, kad jų partija lai- vanstone, III., išrado įtaisą, va- 
t y, kalbtudrons > kt.tij klube . (lininrifl. Surpclor kuriuo tirnvinSt Lou'r mkrir ,n./nn mėtų rinkimuose :• todėl jie ne- ain3mą .ec,or.ku,luo 1provin’ . . . . m,c**tc» u..,.no, kad cijoje esančios šeimos galės ap
vytai įtikintų savo žmonas per- sugeba pilnai tarnauti miesto valyti savo vandeni vartojant
imti miesto vadovybe. I , .J gerovei. chloriną.

Dan. Mitkienė

Kū \Z

c
Baltos ir šviesios gruodžio tos naktys, 
Po aksomine sniego danga,
Kai paša lėliai baigia sudegti,
Ir kai nurimsta marių banga.

Tuip ilgai lauktas vakaras Kūčių 
Jau ne už kalnų — jau pas duris. 
Pilsto aguonas mama rieškučiom — 
SliUkams pieną saldų darys.

Šienas, lyg rūtos, kvepia Joninėm — 
Lyg pusė metų grįžtų atgal. .. 
Dešimtanytė staltiesė lino 
Apdengia kūčiai ruošiamą stalą.

Baltą plotkelę, trapią ir šventą,
Jie, pasimeldę, pasidalins,

vakaras

Kud kitais metais taikiai gyventų, 
Ir kad žemelė būtų derli.

Anksti sukilę važiuos Rarotų; 
Gimusiam Kristui jie nusilenks; 
Jam gerą valią, širdį ir protą,
Jam - Sutvėrėjui savo palenlcs.

Geras Senelis rogėsna sėdas — 
Pėsčiam persunkus nešti krepšiai. 
Šaltos, bet puikios buvo Kalėdos, 
Būdavo džiaugsmo jose apsčiai!...

Baltas, bet nykus vakaras Kūčių .. 
Pirkios kertelėj sėdi mama — 
Ašaras, vargą samsto rieškučiom, 
Grįžtant vaikelių belaukdama .. .

Ramybes nešeja j šeimą
ALDONA ŠIMAITIENE, Chicago, III.

Kai artėja šventas Kūčių va
karas, mes vis dažniau aplan
kom Betliejaus Kūtelę ir pro 
šventiškos ruošos skubėjimą ban 
dem truputi susikaupti. Ramy- 
bė apgaubia mus. ji sklinda iš 
angelų giesmės, iš mūsų visų 
Motinos švelnios globos ir iš Kū 
dikio šypsnio.

Mums pasidaro lengviau, ma
žiau juntame kasdieninių rūpes
čių naštą. Mes tarsi stabtelim 
if bandom įsigilinti į šventės 
prasmę, bandom suvokti Die
viško Kūdikio ir Jo Motinos san 
tykius. Ir suprantame, k?d Bet
liejaus Kūdikis buvo lainrngas 
savo neturte, nes J j siautė Mo
tinos globa, žemiškom gėrybėm 
neįvertinama, stebuklus galinti. 
Motinos ir moters paskirtis že
mėje sušvinta prieš mūsų akis 
gražiausiom spalvom ir tobuliau 
šią pavyzdį matome Marijoje. 
Tada atsigrįžtam j save, į tas 
dovanas, kurias Kūrėjas įdiegė 
i kiekvienos moters širdį ir pa
klausiame savęs, ar mes tinka
mai jas išnaudojame. Ar nega
lėtume įnešti žymiai didesnę ir 
gražesnę moteriškumo dalį j mo 
dėmaus žmogaus gyvenimą j

Ta proga dar pagalvojame, 
kad Amerikos didmiesčio šven-

psichologai pakartotinai pabrė
žia triukšmo, skubėjimo ir nuo
latinio įtempimo žalą, daromą 
mūsų vidaus pasauliui.

Grąžinkime ramybę į namus,

čių pasiruošime perdaug triukš
mo, skubėjimo, blizgėjimo, gal 
permaža šventiškos nuotaikos, 
rimties. Juk kaip brangus Ka
lėdų Senis bebūtų, negerai, jei
jis nustelbia Dieviškąjį Kūdikį.'.į geimą, į šventes. Ypač Kalė- 
Negerai, jei besirūpindamos do-1 aos tebūna tikra taikos ir ra- 
vanomis, namų papuošimu, vai-' mybės šventė! Ramybės, kuri 
šėmis, mes kartais tarsi pamirš liejasi iš angelų giesmės, iš var
tams pačią šventės prasmę. j gonų tylios muzikos ir iš pat 

Šventasis Tėvas ir įvairūs mūsų sielos gelmių.

TRADICINĖ KŪČIŲ VAKARIENĖ
STEF. STASIENE, Cleveland, Ohio

Kiekviena šeimininkė stengia
si savo sugebėjimu p t įvairinti 
Kūčių vakarienę. Kūčios jau 
nuo senovės mūsų tautoje pali
ko gražias tradicijas. Ypač ryš
kūs yra Kūčių valgiai, kurie, 
kaip tradicija, eina iš kartos į 
kartą. Nors Kūčių valgiai gau
sūs ir įvairūs, tačiau tikslas — 
baigiant advento pasniką — ne- 
prisivalgyti, o grynai tradicinis 
— surištas su įvairiomis legen
domis. Kas iš mūsų neprisime
na močiutės pasakojimų, kaip iš 
kanapių varškę gamindavo, kaip 
avižinį ir spanguolių kisielių vir
davo, kaip grybus paruošdavo, 
preskučius (sližikus) kepdavo 
ir visus kitus dvyliką valgių...

Prie lietuviškos eglutės
Juzė Dnužvardicnė; Mokslo ir Pramonės muzėjuje Chicagoje

Kalėdos Romoje
Romos gyventojai, kaip pap

rastai, taip ir šiais metais, sa
vo kelėdiniais pirkiniais bei do
vanomis apsirūpina paskutinę 
minutę, kai šeimos galva atne
ša iš darbo kalėdinį atlyginimą.

Krautuvių languose iš anksto 
nesimato šv. Kalėdoms skirtų 
prekių ii- jaučiasi bendra nuo
taika, kad šiais metais šventės 
bus labai kuklios, nes pinigų tu
rima daug mažiau, negu papras
tai. Tarptautinės komplikacijos 
nepaprastai pakėlė visas kainas 
ir namų šeimininkėms tikrai sun 
ku suvesti šeimos biudžetą.

Didžiausios iškabos ant seno
vinių sienų reklamuoja “panet- 
tone” ir “torrone”, du tradici
nius kalėdinius saldumynus, ku
rie turi būti ant kiekvienos ita
lų šeimos, net ir neturtingiau
sios, stalo.

Piemenys nusileido nuo kalvų 
ir klaidžioja gatvėmis, grodami 
gailias melodijas ant savo “zam 
pogne”, primityvios formos dū
dos.

Popularioji kalėdinė mugė 
Piazza Navohoje atsidarė laiku, 
mažųjų ir suaugusių džiaugs
mui.

Kaip išsaugot Kalėdų 
eglutes

H. D. Campbell bendrovė Ro- 
chelle, III., išrado specialų skie
dinį, kuris ilgesnį laiką apsaugo 
eglutes, kad jos vis atrodytų 
lyg neseniai iš miško, kad ne
kristų jų spygliai ir sumažėtų 
gaisro pavojus. Skiedinys vadi
nasi “Gro-Green”, parduodamas 
vienos uncijos buteliukuose, ku
rių užtenka vidutinę 8 pėdų eg
lutę išsaugoti visam Kalėdų se-

Todėl ir šiandien, norėdami, 
kad ši graži mūsų tautos tradi
cija liktų gyva, stengiamės Kū
čių vakarienę pagaminti pagal 
senuosius papročius. Aišku, vi
sus tradicinius valgius šiandien 
gal ir neįmanoma Kūčiom pa-1 zonui. Skiedinys duoda maistą 
tiekti, tačiau vienu kitu ypatin- eglutės medienai ir tai apsaugo 
gesniu patiekalu galime Kūčių nuo spalvos ęakeitimo, spyglių 
stalą paįvairinti. metimo sumažina ugnies pavo

žtai, prisiminkime, kaip ga- JU išlaikant medelio spyglius ir 
mindavo silkes Valančiaus lai- šakutes drėgnus. Tą buteliuką 
kais. Silkes truputį numirkyda- tenka supilti j galioną vandens, 
vo. išimdavo vidurius, nusausin-
davo, pašlakstydavo actu ir pa
merkdavo į karštą, bet never
dantį vandenį 10-čiai minučių. 
Po to jas išgriebdavo ir pabars- 
tydavo tarkuotais krienais. Val
gydavo su virtomis bulvėmis.

Tačiau keičiantis gyvenimui, 
keičiasi ir žmonių skonis, viskas 
tobulėja ir mūsų valgiai jau vi
sai, kito skonio. Žtai, kad ir tos 
pačios silkės, grybai bei kitkas...

Marinuotos silkės
Imti 3 silkes, % valg. šk. gars 

vyčių, ’/o svogūno, >/2 obuolio, 
1 raugintą agurką, pipirų.

Silkes paruošti — išmirkyti, 
pad’lyti išilgai pusiau, išimti j 
kaulus. Obuolį labai mažyčiais j 
keturkampiais gabalėliais su
pjaustyti, svogūną smulkiai su
kapoti, o agurką supjaustyti, 
pailgais ruoželiais.

Silkes ištepti garsvyčiomis, pa 
barstyti truputį pipirais, svogū
nais, rb- lia's ir agurku ruože
liais. Atsargiai ruvynioti ir su
smeigti gvazdikėliais. Taip pa
ruoštas silkes sudėti į pailgą 
pusbliūdj ir užpilti ?cto mari
natu ar rūgščia grietine.

Pildytos grybų p"lv'’tės
Šių šviežių grybų galime vi

sur pirkti. Atrinkti didesnes gal 
vutes, nuplauti, nuimti kotelius, 
nusaus'nti ir, sudėjus į keptu
vę, su trupučia alvvos prideng
tus lengvai p3troškinti (pridėti 
druskos ir pipirų pagal skonį).

Kotelius ir keletą mažų gal
vučių smulkiai sukapoti, pridėti 
truputį pjaustytų petrvškų la- 

■ pelių, alyvos, druskos, pipirų ir 
j lengvai troškinti. Galop dadėti 
| keletą lašų citrinos ir truputį 
, rūgščios grietinės. Atšaldžius 
į pripildyti grybų galvutes. Pa
puošti citrinos žievelėmis — pa- 

1 darant kašutes.

Washingtono universiteto 
kancleris pareiškė, kad didžių
jų miestų vadovybės turėtų bū-

Siunčiame pinigus j 
LIETUVA 

ir visas kifas šalis.
Turime tiesioginį ryšį te
legramų ar oro paštu.

Pristatymas pilnai garan
tuotas, ir jums persiunčia
me kvitą su asmens pa 
rašų.

Dėl pilnesnių informacijų 
rašykite arba telefuonuo- 
kite — Foreign Depart
ment FRANKUN 2-4100.

AMALGAMATED TRUST
& SAVINGS BANK 

III So. Dearborn Street
Chicago, Illinois

Pintu IR SATOLAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJI. ir. 1A TOLIAU

K. EIDUKONIS
iru jaują Urtei) aunitveiJm. 

lt apdraudaa
W Ulrt St. Ohleaso, Ūl 
Tel. PRaaeott 9-87S1

I

MAN GARBE DĖKOTI
I

Draugams, pažįstamiems ir visiems, kurie per šiuos ir 

pereitus metus, pirkdami ir parduodami Nuosavybes•f1
per šią įstaigą išreiškė man pasitikėjimą;

IR PALINKĖTI
DZAUGSMINGŲ ŠV. KALĖDŲ IR 

LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲJŲ METU

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

6817 SOUTH OAKLEY AVENUE, CHICAGO 36, ILLIHOIS

VISI TELEF.: REPUBLIC 7-9400

/
Nebrangiai ir expertiškaj pildau Income Tax’us, išrūpinu automobiliams

leidimus, notarizuoju dokumentus

M

CHARLES P. KAL

Sveikinu klientus ir visus lietuvius, lin 

kėdamas sulaukti Šv. Kalėdų ir laimingu 

bei linksmų Naujųjų Metų!

Chicagos lietuviai, sulaukę Šv. Kalėdų, 

nebus visi linksmus, kadangi šimtai ir tūk

stančiai brolių ir seserų lietuvių yra išvary

ti iš savo gimtinės Lietuvos.

i
Daugelis lietuvių tremtinių nežino, ar 

jų tėvai, broliai ir seserys yra gyvi už geleži

nės raudonųjų uždangos, ar mirę.

Kai sulauksime Naujųjų Metų, kiek

vienas lietuvis ir lietuvaitė, gyv. Amerikoje, 

pareikš savo pasižadėjimą ir pasiryžimą, 

kad nenustos vieningai kovoti, iki Lietuva 

bus vėl Nepriklausoma ir Laisva valstybė.


