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Sovietai privalo pasitraukti iš pavergtųjų valstybių
Sovietinė koegzistencija tėra tik 

propagandinis ir taktinis žygis

SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ.z
Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

PAVERGTOSIOS EUROPOS TAUTOS. — Ir šis pavergtųjų 
seimas, panašiai kaip ir Jungtinės Tautos, gruodžio 10 d. minėjo 
Žmogaus Teisių Deklaracijos devintąsias metines. Tiktai tai įvy
ko skirtingomis nuotaikomis.

Tuo tarpu, kai Jungtinių Tau
tų generalinės asamblėjos prezi
dentas Munroe ir gen. sekreto
rius Dag Hammarksjold tos šven 
tės proga išleistuose pareiški
muose tik bendrai kalbėjo apie 
žmogaus teises, pavergtieji sker
sai gatvę nuo JT esančiose Car- 
negie Endowment patalpose pa
kalbėjo konkrečiai.

Už teisių grąžinimą

Jie gruodžio 10 d. turėjo du 
posėdžius, kurių viename, prieš
pietiniame, kaip tik kalbėjo apie 
žmogaus teises, kurios yra iš
plėštos už geležinės uždangos gy 
venančioms tautoms. Ta proga 
buvo priimta rezoliucija, prime
nant laisvajam pasauliui, kad 
Albanijoje, Bulgarijoje, Čekoslo
vakijoje, Estijoje, Lietuvoje, Lat 
vijoje, Lenkijoje, Rumunijoje ir 
Vengrijoje dar vis tebelaužomos 
žmogaus teisės.

Laisvėje esantieji pavergtųjų 
atstovai pareiškė, jog, norint tai
kos ir saugumo pasaulyje, reikia v? pasiūliusi priimti deklaraciją 
atstatyti Vidurio ir Rytų Euro- Į dėl valstybių taikingo sambūvio, 
pos tautoms nepriklausomybę ir Tame sovietų siūlyme kaip tik 
grąžinti demokratinę santvarką, nurodoma abipusis respektavi- 
kad tie žmonės galėtų pilnai nau mas teritoriniam integralumui ir 
dotis Žmogaus Teisių Deklaraci- suverenumui, nepuolimas, nesi
jos garantuojamomis teisėmis ir
laisvėmis.

Pavergtųjų atstovai laisvajam 
pasauliui priminė, kad kai Žmo-
gaus Teisių Deklaracija yra ta
pusi tarptautiniu įsipareigojimu, 
Jungtinės Tautos privalo žiūrė
ti, kad tos teisės ir būtų įgyven
dinamos. Todėl pavergtųjų sei
mas nurodo, kad visų laisvų JT 
narių pareiga tuos įsipareigoji
mus gerbti ir kartu panaudoti 
savo autoritetą ir įtaką, kad ir 
komunistiniai režimai liautųsi 
tas teises pažeidinėję.

Pavergtųjų atstovai prašo J. 
Tautų ir viso laisvojo pasaulio 
moralinės ir materialinės para
mos, nes kitaip, jie sako, paverg
tieji savo tėvynėse galutinai pra
ras pasitikėjimą Jungtinėmis 
Tautomis ir moralinėmis verty
bėmis, kurias ta tarptautinė or
ganizacija atstovauja.

Dėl taikingo sambūvio
Pavergtųjų seimas antrajame 

— popietiniame savo posėdyje 
priėmė antrą rezoliuciją, kuri 
pareiškia jų nusistatymą ryšium 
su pastaruoju metu sustiprinta 
sovietų vadinamo taikingo sam
būvio akcija.

Nurodę visą eilę priežasčių, 
pavergtųjų atstovai pareiškė, 
jog sovietinė koegzistencija tėra 
tik propagandinis ir taktinis žy
gis, sovietams stengiantis nugin
kluoti laisvąjį pasaulį morali
niai, politiniai ir kariniai. Ape
liuodami į vakarų demokratijų 
vyriausybes, pavergtieji nurodė, 
kad Rytų - Vakarų santykių su- 
normavimas tegali tada įvykti, 
kai visi sovietinės agresijos 
veiksmai, bus atremti ir visi nu
sikaltimai prieš tarptautinius įs
tatymus bus sovietų atitaisyti.

Pavergtųjų atstovai toliau nu
rodo, kad jie visiškai sutinka su 
sovietų „abipusiu teritorinio in
tegralumo ir suverenumo respek
tavimu“, su sąlyga, jei nepriklau Ja, Anglija — savo pinigų (sva- 
somybė ir teritorinis integralu-1 ro sterlingo) sveikata, Vokieti- 
mas bus sugrąžintas pavergto-j ja — savo pramone, prekyba ir 
sioms tautoms. Taipgi pavergtų-' marke.

jų atstovai pareiškia, kad jie 
tvirtai stovi ir už „neagresijos“ 
ir „nesikišimo į kitų vidaus rei
kalus“ principus, lygiagrečiai rei 
kalaudami, kad, laikydamasi tų 
principų, Sovietų Sąjunga pa
klustų JT rezoliucijos, kurioje 
reikalaujama atitraukti jos ka
riuomenę iš Vengrijos, o taip 
pat, kad sovietai atsitrauktų ir 
iš kitų aštuonių Pavergtųjų Sei
me atstovaujamų tautų, taigi ir 
Pabaltijo.

Pabaigai, sovietų siūlomais 
„lygybės ir tarpusavio naudin
gumo
pavergtieji reikalauja, kad So
vietų Sąjunga liautųsi išnaudoti 
pavergtųjų tautų dvasinius ir 
materialinius išteklius.

Smūgis atgal
Šituos reikalavimus pavergtų

jų atstovai suredagavo, turėda
mi galvoje faktą, kad Sovietų 
Sąjunga Jungtinėse Tautose bu

kišimas į vidaus reikalus, lygy-!siūlo šaukti dažnas Rytų ir Va- 
bė ir abipusė nauda ir taikinga 
koegzistencija.

Prieš priimant rezoliucijas hu- 
vo padaryti pranešimai abiem
klausimais ir po to vyko diskusi
jos, kuriose dalyvavo paskirų 
delegacijų kalbėtojai. Iš lietuvių 
priešpietiniame posėdyje, disku
tuojant žmogaus teises, kalbėjo 
dr. Ant. Trimakas, o popietinia
me posėdyje, diskutuojant koeg
zistenciją, kalbėjo Vincas. Ras
tenis.

Pasitraukimas jau vyksta 

iš Vakarų Vokietijos
Specialus Bostono „Monitor“ 

korespondentas iš Londono pra
neša :

Siūlymai Jungtinėms Ameri
kos Valstybėms ir Rusijai atsi
imti karines pajėgas iš Vokieti
jos — nenaujas dalykas. Maty
ti, jis savaime įvyks, tik ne to
kiu naudingu Vakarams keliu, 
kaip gal būtų įvykę, jei būtų siek 
ta susitarti. Prancūzija juk jau 
veik visas savo pajėgas ištraukė 
pasiųsti Alžirijon. Anglai dalį iš
traukė ir ruošiasi likutį atsiimti, 
nes, sako, nenori finansinio ban
kroto. Vokiečiai dar neturi su
organizavę jiems leistų dvylikos 
divizijų ir rangosi apmokėti ka
riuomenių išlaikymo išlaidų. Naš 
ta, reiškia, užkraunama vienai 
Amerikai. Vargu jos piliečiai il
gai norės ją nešti.

i
Negi dingo karo grėsmė...

Atrodo, kad Vakarai Maskvos 
karo grėsmės nebijo, jei Pary
žius, Londonas ir Bonna nesirū
pina karinių jėgų stiprinimu Vo
kietijoj. Kiekvienas kraštas pra
deda rūpintis siaurais tautiniais 
interesais: Prancūzija — Alžiri-

ekonominę sutartį
MASKVA, gruodž. 12. — So

vietų Rusija ir Sirija vakar pa
sirašė ekonominės pagalbos su
tartį. Sirijos premjero pagalbi
ninkas Khaled Azem pasakė: 
ekonominės pagalbos sutartis iš
laisvina Siriją iš užsieninių im
perialistų priklausomybės.

Sutartį pasirašė Azem ir So
vietų Sąjungos premjero pagal
bininkas Joseph Kuzmin Krem
liaus salėje. Sovietų Sąjunga 
duos 300 milionų dolerių ekono
minę pagalbą Sirijai.

Lietuvių bičiulis
paskirtas vyskupu

VATIKANAS, gruodž. 12. — 
Popiežius Pijus XII paskyrė du 
naujus vyskupus ir pagalbinin
ką vyskupą Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse. Prel. Clarence 
G. Inssenman paskirtas Colum-

principais naudodamiesi,1 bus, Ohio diecezijos vyskupu ir
prel. Howard Joseph Carroll — 
Altoona, Pa., vyskupu. Prel. Car
roll nuo 1944 metų buvo NCWC 
generaliniu sekretoriumi ir visą 
laiką rodė lietuviams ir Lietuvai 
daug palankumo.

Popiežius Pijus XII prel. Vic- 
tor Reed paskyrė Oklahoma City 
ir Tulsa vyskupo pagelbininku.

Siūlo Rytų - Vakarų
valstybių konferencijų

OSLO, Norvegija, gruodž. 12. 
— Lester B. Pearson, laimėjęs 
195? m. Nobelio taikos premiją,

karų valstybių konferencijas, 
ypač Jungtinių Amerikos Vals
tybių ir Sovietų Sąjungos, kad 
būtų pašalintas „šaltas karas“.

Lester B. Pearson yra buvęs 
Kanados užsienių reikalų minis- 
teris. ‘

• Kipro saloje tebevyksta de
monstracijos prieš britų režimą. 
233 kipriečiai areštuoti. Mažiau
sia 184 asmenys sužeista.

Karinių pajėgų tikslumu su
abejojo ir žinomas amerikietis 
George F. Kennan savo paskai
toje per Anglijos valstybinį ra
diją. Jis mano, kad pavojus iš 
Maskvos iš tikųjų ne karinis, 
bet ekonominis ir politinis. Pran 
cūzijos, Anglijos ir Vokietijos el
gesys tartum jo mintį paremia, 
nes jos savo tautinius interesus 
pastatė virš bendrojo tikslo gin
tis.

Tokiu būdu Maskva gal visai 
pigiai gaus tai, ko nori. Jei bū
tų iš anksto siekta susitarti, ji 
gal būtų prisuokta kaiką užmo
kėti. Vakarams sauvališkai ka
rines pajėgas iš Vokietijos atsi- 
ėmus, bene ir Maskva supras, 
kad nebėra reikalo pinigų eikvo
ti okupacijai, kuri tik erzina vie
tos gyventojus.

• Kaikurie amerikiečiai ir bri
tai išskrido iš neramios Indone
zijos į Singapūrą.

KALENDORIUS
Gruodžio 13 d.: šv. Liucija; 

lietuviški: Kastytis ir Dulunė.
Saulė teka 7:09, leidžiasi 4:21.

Oras
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje šiandien — šil
čiau.

Prezidentas Eisenhovveris ir valstybės sekretorius Dulles ap
tarė Šiaurės Atlanto Gynybos organizacijos (Nato) konfe
rencijos klausimus. Dulles vakar išskrido į Paryžių. Prezi
dentas Eisenhoweris šiandien skrenda j Nato konferenciją, 
kuri prasidės gruodžio 16 dieną Paryžiuje. (INS)

Viena Alžirijos grupė

pasiūlė taikos derybas
KAIRAS, Egiptas, gruodž. 12. — Alžirijos Išlaisvinimo fron

to štabas Kaire vakar pranešė, jog jis norįs pradėti derybas su 
Prancūzija, kad būtų „taikiu būdu“ išspręsta Alžirijos problema. 

Frontas, viena iš dviejų kovo
jančių grupių (tarp savęs nesu
tariančių) prieš prancūzus Alži- 
rijoje, pareiškė, jog jis priima 
Jungtinių Tautų rezoliuciją, kuri 
siūlo tartis, kad būtų baigtas tre 
jų metų karas.

Alžirijos Išlaisvi’Mmo frontas 
sutinka tartis su Prancūzija 
Jungtinių Tautų chartos dvasio
je ir ’Tunisijos — Maroko jung
tinio pasiūlymo rėmuose. Tunisi- 
ja ir Marokas siūlosi tarpinin
kauti Alžirijos — Prancūzijos 
ginče.

Prancūzija priima Tunisijos ir 
Maroko pagalbą tik karinių 
veiksmų sustabdymui Alžirijoje.

Prancūzijos užsienių reikalų 
ministeris Pineau, grįžęs į Pary
žių iš New Yorko, pasakė: poli
tinis klausimas galimas išspręsti 
tik su Alžirijos rinktais atsto
vais.

DAMASKAS, Sirija, gruodž.
12. — Dešimt sirų teisiami Siri-

„ . . ... *,.... . jos kariniame teisme. Dešimt si-
Ferhat Abbas, Alžirijos Islais-1 ka,tinami kad jie su trimis

įnimn frnntn vartas niroviiaii if i_ ’ _ . .vinimo fronto vadas, pirmiau įti
kinėjo, kąd negali būti kalbos 
dėl karo paliaubų, kol Prancūzi
ja nepripažins nepriklausomos 
Alžirijos.

Vakar dienos pareiškimas atė
jo iš grupės, kuri kovoja prieš 
Alžirijos tautinį sąjūdį ir pran
cūzus.

• Prancūzų pareigūnai vakar 
pranešė: mažiausia 218 sukilėlių 
žuvo užvakar šiaurrytinės Alži
rijos kovose.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ. 
SANTRAUKA

— Prezidentas Eisenhoįvcris, prieš išskrendant į Paryžių, va
kar tarėsi su politiniais ir saugumo vadais Baltuose Rūmuose. 
Buvo apsvarstyta Šiaurės Atlanto Gynybos brganizacijos (Nato) 
programa.

— Maroko prezidentas Burgūiba pareiškė, kad jis palaikąs 
Vakarų politiką.

— AFL—CIO suvažiavimas Atlantic City išmetė kepyklą dar
bininką uniją iš AFL—CIO organizacijos.

— N cm Yorko požeminių traukinių vairuotojai tebetęsia strei
ką. Nem Yorko miesto pareigūnai bando susitarti su vairuotojais, 
kad jie grįžtų prie vairo.

— Britanijos premjeras Maemillan vakar tarėsi su buvusiu 
premjeru Churehilliu. Britanijos premjeras skrenda į Paryžių.

— Siaurės Atlanto Gynybos organizacijos (Nato) augštas 
karinis komitetas Paryžiuje pradėjo dviejų dienų slaptus posė
džius, kad apsvarstytą JAV raketų teikimą Europos sąjunginin
kams. Kaikurios Europos valstybės šaltokai žiūri į raketas.

— Į Paryžių suvažiavo Siaurės Atlanto Gynybos organizaci
jos (Nato) valstybių užsienių reikalą ministeriai aptarti Nato po
litinių klausimų.

— Maskva vakar įspėjo Siaurės Atlanto Gynybos organiza
cijos (Nato) valstybes, kad jos nukentės, jei leis JAV pastatyti 
raketą bazes savo kraštuose. Komunistą Pravda pasakė, jog, 
girdi, Paryžiaus konferencija turi tikslą padidinti šaltą karą ir 
tarptautinį įsitempimą.

Koalicine vyriausybe
krito Pakistane

KARACHI, Pakistanas, gruo
džio 12. — Keturių partijų koa
licija, kuri valdė Pakistaną pas
kutines 55 dienas, vakar suiro, 
kai premjeras Ismail Chundri- 
gar atsistatydino. Prezidentas 
Iskander Mirza tuojau paprašė 
Chundrigarą sudaryti naują vy
riausybę.

Chundrigaro musulmonų lyga 
buvo mažumos partija atsistaty
dinusiame kabinete.

Dešimt sirų teisia
karinis teismas

JAV ambasados pareigūnais są 
mokslavo nuversti dabartinę vy-, 
riausybę. Penki sirai, įskaitant 
buvusį prezidentą Adib Shishak- 
ly, teisiami už akių.

Ištikimybė Maskvai
ROMA, gruodž. 12. — Itali

jos komunistai vėl patvirtino sa 
vo ištikimybę Maskvai pareiški
me, šiandien atspausdintame 
L’Unita.

Artimųjų Rytų naftos

krize kunkuliuoja
LONDONAS, gruodž. 12. — Jungtinės Amerikos Valstybės 

ir Britanija yra perspėtos, jog artinasi nauji sunkumai liečią naf
tos pramonę Artimuose Rytuose.

Perspėjimas atėjo iš The Cha- 
tham House Revievv, kuris yra 
karališkojo instituto tarptauti
niams reikalams organas. Pasak 
šio šaltinio, Irakas, Saudi Ara
bija ir Persijos įlankos salos grei 
tu laiku pareikalaus pakeisti lig
šiolines naftos sutartis.

Ligšiol šios sutartys rėmėsi 
tuo, kad susitariančios šalys pel
nu dalindavosi pusiau. Praėjusią 
vasarą Iranas pasirašė su Itali
jos bendrove sutartį išnaudoti 
naujus naftos laukus. Toje sutar 
tyje jau buvo susitarta ne už 50 
proc., bet tik už 25 proc. Vadi
nasi Iranui liks 75 proc. pelno. 
Irako ligšiolinėje sutartyje yra 
įrašyta, kad Irako valstybė už 
savo naftos laukus gaus tiek, 
kiek ir kitos šalys gauna už savo 
naftos žaliavą — Iranas gaus 75 
proc. Taigi Italijos ir Irano su
tartis automatiškai sudaro nau
jas sąlygas naftos ūkyje.

Klausimas gali pasidaryti 
ypač pavojingas dėl to, kad jis 
vakariečius pastatys prieš tuos 
Artimųjų Rytų kraštus, kurie iki 
šiol yra laikomi vakarietiški. So
vietai tuo tarpu naudojasi kiek
viena proga įkalbėti arabams, 
kad jų interesai yra visiškai skir 
tingi nuo Vakarų.

Naujos komisijos
MASKVA. “Izvestijų” Nr. 281 

praneša apie steigiamas Sovietų 
Sąjungos komisijas, kurios 
veikdamos prie vykdomųjų ko
mitetų (ispolkomų), kontroliuos 
kalėjimus ir arešto namus. Ma
tyt, visuotrnis gyventojų nepa
sitenkinimas dėl žiaurumų kalė
jimuose, privertė sovietus imtis 
naujų priemonių. Tuos komite
tus organizuoja patys ispolko- 
mai iš tarybinių, profes. sąjun
gų, komsomolo organizacijų at
stovu. Komitetams vadovauja 
ispolkomo nariai. Jau iš tos ko
mitetų sudėties matyti, kad jie 
yra ispolkomų ir partijos kontro 
Įėję ir mažai tepakeis pareigū
nų sauvalę ir žiaurumus kalė
jimuose.

Arabų ir japonų
naftos sutartis

KAIRAS, Egiptas, gruodž. 12. 
— Saudi Arabija ir Japonijos 
naftos kompanija pasirašė naf
tos sutartį. Saudi Arabija duoda 
teisę japonų kompanijai gręžti 
naftos šulinius Saudi Arabijos 
pakrantės apylinkėje tarp Saudi 
Arabijos ir Kuwait.

Premjeras prisiekė
YVELLINGTON, N. Zelandija, 

gruodž. 12. — Walter Nash šian
dien prisiekė kaip Naujos Zelan
dijos ministeris pirmininkas. 
Nash, Darbo partijos vadas, lai
mėjo rinkimuose praėjusį mėne
sį.

Pabėgo, bet krito
VVASHBURN, III., gruodž. 12. 

— Herman Rrandt, 60 metų, pa
bėgo iš užsidegusio savo namo, 
bet mirė nuo širdies smūgio, kai 
žiūrėjo į degantį namą. Namą 
gesino savanoriai gaisrininkai.

Būti postuose
JAKARTA, Indonezija, gruo

džio 12. — Indonezijos apsaugos 
ministeris šiandien įsakė visiems 
karininkams ir kareiviams būti 
savo postuose. Indonezijoje labai 
rimta padėtis.

Indonezijos vyriausybė pradė
jo kampaniją prieš olandus, kai 
Olandija atsisakė atiduoti Indo
nezijai vakarinę Naują Gvinėją.

TRUMPAI Iš VISUR
Olandai yra investavę l'J bi- 

liono dolerių aštuonerių metų In
donezijos respublikoje. Indone
zijos vyriausybė reikalauja, kad 
Olandija jai atiduotų vakarinę 
Naują Gvinėją. Darbininkai iš
kėlė raudonas vėliavas virš olan 
dų bankų, laivininkystės, planta
cijų ir verslo įstaigų, kurias da
bar tvarko Indonezijos vyriausy
bės komitetai.

• Indonezijos prezidentas Su
kamo pripažino, jog priešolan- 
diška kampanija galbūt pablo
gins ekonominį gyvenimą Indo
nezijoje, bet pareiškė, kad indo- 
nezai neturi prarasti savo revo
liucinės dvasios.

• Sovietų Sąjungos premjeras 
Bulganinas siūlo Vakarų Vokie
tijai išplėsti prekybinius santy
kius su sovietais. Jis taip pat 
siūlo Vak. Vokietijai sudaryti 
didelius pasikeitimus su sovie
tais kultūros, mokslo ir techni
kos laukuose. Bet Bulganinas įs
pėjo kanclerį Adenauerį, kad Va
karų Vokietiją gali ištikti nelai
mė, jei JAV raketos ir atominiai 
ginklai bus Bonnos apsigynimo 
arsenale.

• Nori suardyti Nato valsty
bių vienybę. Sovietų premjeras 
Bulganinas pasiuntė notas ne tik 
Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms, Britanijai, Vakarų Vokie
tijai, Prancūzijai, bet kitoms ma 
žesnėms Šiaurės Atlanto Gyny
bos organizacijos (Nato) valsty
bėms. Maskva savo notomis nori 
suardyti Nato valstybių vieny
bę.

• Raudonųjų pasiūlymas. Ry
tų Vokietijos komunistinė vy
riausybė pakvietė Indonezijos 
studentus dabar esančius Olan
dijoje studijuoti rytinėje Vokie
tijoje.

• Jungtinių Amerikos Vals
tybių vyriausybė praėjusį tre
čiadienį pranešė, kad š. m. lap
kričio mėnesį amerikiečių bedar 
bių buvo daugiau negu betkuria- 
me lapkričio mėn. nuo 1944 m. 
Bedarbių skaičius pakilo 680,- 
000, iki 3,188,000.

• Woonsoeket Kimanis klubas 
Rhode Island valstybėje nutarė 
nerinkti „metų vyrą“ 1957 metų 
premijai. Klubas pasakė, kad nė 
vieno nėra pasižymėjusio.

• Lenkijoje komunistų partija 
turinti vieną milioną Ir 300 tūks 
tančių narių iš 28 milionų gyven
tojų. Komunistai valo savo par
tiją. Oficiali partijos linija lei
džia nariams lankyti bažnyčią, 
bet draudžia palaikyti bažnyčios 
organizuotą veiklą.

• Sovietų mokslininką grupė 
išskrido iš Maskvos į Jungtines 
Amerikos Valstybes dalyvauti fi 
zikų konferencijoje. Konferenci
ja bus Stanford universitete.
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por/o rzvalaa
Redaguoja EDV. ŠILAITIS, 1330 So. 5Ist Avė., Cicero 50. Illinois

PABALTIEČIŲ SPORTO
F EDUKACIJOS VEIKLA

(Faeko pranešimas N r. 16)
1. Tęsiant nepriklausomo gy

venimo laikais pradėtas tradici
jas per sportinį bendravimą puo
selėti ir stiprinti Pabaltijo tau
tų jaunimo tarpusavio draugiš
kumo ryšius, kartu siekiant di
desnio sportinio tobulėjimo, į- 
steigta JAV Pabaltiečių Sporto 
Federacija. Oficialiai PSF įsteig 
ta 1957 m. gegužės 18 d. Cleve- 
lande, dalyvaujant lietuvių ir lat 
vių atstovams. Estai į PSF įsi
jungė rugpjūčio 1 d.

1958 m. balandžio 12 — 13 d. 
Clevelande. Rengia Faskas, tal
kininkaujant Clevelando LSK 
Žaibui.

VIII sportinių žaidynių II ra
tas įvyks 1958 m. liepos 4 — 6 
d. New Yorke. Fasko pavedimu, 
varžybas vykdo Rytų sporto a- 
pygarda.

yra visai nesuprantamas. Be to . ties minėjimo komitetu”, nes ini- 
komitetas jaučiasi minėjimo ren nimas komitetas savo darbą bai
girną ne "padėjęs įgyvendinti”, 
kaip Edv. Bulaitis teigia, bet jį 
įgyvendinęs, daugeliui geros va
lios lietuvių nuoširdžiai pade
dant.

Lietuvos Krepšinio Pergaliu 
20 m. Sukakt. ūiu. K-tas

gė lapkričio 30 d., o be to gruo
džio 5 d. posėdyje dalyvavo tik 
dalis buvusio komiteto narių.

ŠACHMATŲ VADOVO 
PASKYRIMAS

VIEŠAS PAREIŠKIMAS

Lietuvos krepšinio pergalių mi 
nėjimo komiteto nario Edv. Bu
laičio straipsnio, išspausdinto 
to “Draugo” 274 nr. ir pavadin
to "Krepšinio pergalių minėjimo 
atgarsiai”, pabaidoje išreikštos 
mintys yra klaidinančios visuo- i 
menę ir sukalusios paliestųjų as- j 
menų nusistebėjimą bei nepasi-Į
tenkinimą. Komitetas, susirin-į pažindami kiekvienam teisę pa
kęs posėdžio gruodžio 5 d. ir reikšti savo nuomonę, talpiname 
peržiūrėjęs Edv. Šulaičio viena- šį “Viešą pareiškimą”, nors ir 
šališkus pareiškimus, randa rei- jis yra blogai suredaguotas bei 
kalą visuomenei pranešti, kad: Į “papuoštas” išsigalvotu teigi

mu. Bloga jo redakcija pasireiš
kia tame, kad čia yra nepaci
tuotos vietos, kurios "komiteto” 
nuomone, yra “klaidinančios vi-

1. Į komitetą įsijungėme pa
kviesti Vidurio Vakarų sporto 
apygardos vadovo P. Petručio 
arba jo įgaliotų asmenų, bet ne 
komiteto nario Edv. Šulaičio.in-

, , .... , , nco1 spiruoti. Jei minėtas komitetoAtsižvelgiant j tai, kad 1958 r ».
° narvs šiuo reikalu turėjo kokiųm. yra lietuviški olimpiniai me- sumanymų anksčiau, kiek liečia

Faskas, norėdamas daugiau pa I
Sporto „k. roti. PO- ’portinv veiki, bei,

* pakelti sportinį našumą, nutarė
organizuoti paskirų sporto šakų 
komitetus, kurių tikslas yra rū
pintis tų šakų veiklos koordina
vimu, tobulinimu, atstovavimu 
kitataučių tarpe ir pan.

Šie komitetai yra tiesioginėje 
Fasko priklausomybėje ir suda
romi iš atitinkamų sporto šakų 

suomenę” ir "suk'ėlusios palies- Į žinovų. Savo veikloje jie glau- 
tųjų asmenų nusistebėjimą ir ne ) džiai bendradarbiauja su Fasku

TsL REUanos 6-1811
HR WALTER 1 KIRSTUM
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 West 59 Street

Vai. Fu m*u , «.uirad., ketvlrtad. Ii 
jenktail nuo 1—4 p .p. 4:10—8:10 
vai. vak Trečlad Ir šeštad. 1—4 v 
u p -

T«4 ofisu Ir buto OLymplc 2-4164

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. 16th SL. Cicero
Kasdien 1-1 vai. Ir 4 8 vai. vak 

lįsk yrus trečiadienius. 
AeStadlenlals 12 iki 4 popiet

Penktadienis, 1957 gruodžio 13

| P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas Prooad-tas

Aparatai-Procesai, Med. bau 
dalai Huso. pagalba kolom

t Arcb Supporta) Ir t-1. 
Vai.: 0-4 Ir 4-8 Šeštadieniais 0-1 

< HtTHOPKDMOH TECHNIKOM IAB
2850 W. 6Srd St. Chicago 29. III 

Tel. PRospect A-5OH4

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujo* adresas: 4200 H. SSrd St 
Ofiso te*. RKUonoe 5-4410

Reatd. telef. GRovehlil. t-04 H 
Valandos: 1-1 p. m.. 8-8 p. m.

Penktad. tik po pietų. 
Trečlad. Ir šeštad. parai sutarti

pasitenkinimą”, kas yra svar
biausia būtinybė kiekvienoje po-

ir jo padaliniais.
Norėdamas pirmoje eilėje re-.

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, Aauklte KEdzle 1-2848

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG®

4146 S. .Archer Avė.
VAI Kasdien popiet nuo 12-2:80 , 
Vak pirm antr. ketvlrt 4-8:10 i 

Trečlad. tik susttarua

Ofiso tel. OLlffside 4-28#4 
Kc-sldeai"Uos: LAfayette 8-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 4 Iki 9 V. rak
4eštad nuo " Iki 6 vai., lšskyr. sek

lai ir 20 metų sukaktis nuo I kitus komiteto narius, tai buvo i lemikoje. Išsigalvotu teigimu i organizuoti mūsų šachmatininkų
Lietuvių Tautinės Olimpiados, į- grynai atsitiktnumo reikalas, 
vykusios Kaune, VIII žaidynes į 2 Komitete d>bome, norėda-
bus stengiamasi pravesti ko įspū2. PSF vadovybę sudaro vyk-, ...

domasis komitetas, susidedąs iš į Engiau ir piaciau 
6 asmenų — po 2 iš kiekvienos
tautybės, — kuriuos paskiria 
kiekvienos tautybės sporti
nės vadovybės. Vykdomojo ko
miteto kadencija yra 1 metai.
Kiekvienos tautybės atstovai pa
mečiui vadovauja PSF, užimda
mi komiteto pirmininko ir sek
retoriaus pareigas: 1957 m. —

VISUOTINIS SPORTININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Visuotinis Š. Amerikos lietu
vių sportininkų suvažiavimas nu 
matomas sušaukti 1958 m. sau-' 
šio pabaigoje ar vasario pradžio-1 
je. Eina pasitarimai su sporto

mi tinkamai paminėti šį Lietu
vos vardą iškėlusį įvykį, pavesti 
Fasko per Vidurio Vakarų spor
to apygardą. Edv. Šulaičio “su-

tenka pavadinti “komiteto” užuo i veiklą, Faskas nuo š. m. lapkri- 
minas apie komiteto nario... čio 15 d. paskyrė žinomą šach- 
“inspiracijas”, ko minimame matų veikėją Kazį Merkį, Bos- 
straipsnyje nė vienu žodžiu ne- tono L. P. K. šachmatų vado- 
buvo užsiminta. Taip pat keis- vą, gyv. 431 E. 7th Str., So. Bos 
tai skamba “Viešo pareiškimo" ton, Mass., Š. Amerikos Lietuvių

manymo” minties monopolizavi- autorių pasivadinimas "Lietuvos Šachmatų Komiteto vadovu ir 
mas kitiems komiteto nariams krepšinio pergalių 20 m. sukak- jam pavedė sudaryti šį komitetą

DR. IRENA KURAS
'Gydytoju Ir Chlrurg*' 

KŪDIKI V IK VAIKŲ IjIGŲ
SI’ECIALISTf:

1154 South Weetern Arenu*
(MEDICAL BC1LDING) 

Plrmad.. antrad , kf-tv. Ir penktad 
nuo 11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. Ir nuo

'4 v.—8 vai. vakare. Trečlad nuo 
| 11 vai. ryta — 1 v. P- P- Šeštad H
vai ryto Iki 8 vai. popiet

Offl.y. tel RF 7-11 Ak
lies. l«‘l. tVAIbrook 5-37113

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 Nortb Wacker Drlve 
f’lvtc Opera House. karo b 8581

Vai kasd 12—4 
Tel. OEntral 4-2294

5002 West 14th Str.. Cicero 
’al kasdien 6-8, šeštad. 1-1 vai 

Tel. TOwnhaU S-0469 
Kitu laiku Ir trečlad. susitarus 

Reiki tc4. HEmlock 4-7080

bei paruošti veiklos planą.

lietuviai. 1958 m. - latviai, 1959! ’P.VK^do'nK dėl suvaz.av.no vle 
1 tos ir datos.m. — estai ir t.t. I

Dabartinį PSF Vykd. Komite
tą sudaro pirm. dr. Alg. Nasvy- 
tis, sekr. Alg. Bielskus, latvių 
atstovai Viktors Baumanis ir 
Viktorą Vitols ir estų atstovai 
Erneest Roost ir Kalle Velle- 
nurra.

3. JAV PSF, glaudžiai bendra
darbiaudama su Kanados PSF, 
kasmet ruošia įvairių sporto ša
kų piibaltiečių pirmenybes, rei
kalui esant atstovauja Pabalti
jo sportininkus įvairiuose tarp
tautiniuose ar vietiniuose sporti
niuose sambūriuose, konferenci
jose ar pan., informuoja apie 
savo veiklą visų trijų tautybių 
sportines vadovybes ir, siekda
ma ko daugiau suartinti spor
tuojantį pabaltiečių jaunimą, 
Skatina steigti PSF skyrius vi
sose didesnėse pabaltiečių kolo
nijose.

JAV PSF Vykd. Komitetas, 
susitaręs su visų trijų tautybių 
sportinėmis vadovybėmis, priė
mė šį PSF sportinės veiklos pla
ną 1958 metams:

Tolimesnės informacijos suva
žiavimo reikalu bus artimoje at
eityje praneštos sporto klubams 
ir kondensuota forma paskelb
tos spaudoje. Faskas

Sporto kronika
— "Sporto Žinių”, Fasko lei

džiamo lietuvių sporto laikraš
čio, administracija sudaryta Cle
velande. Administratore yra pa
kviesta Stefa Juodvalkytė, 1247 
Bender Str., East Cleveland 12, 
Ohio. Šiuo adresu reikia kreip
tis laikraščio prenumeratų bei 
kitais administraciniais reikalus 
liečiančiais klausimais. Redakci 
niais laikraščio reikalais kreipia
masi į Edv. Bulaitį, 1330 So 51 
Avė., Cicero 50, III.

— "Užuolanka”, išeivijos bui
ties, dailės ir kultūros žurnalas, 
’apkričio numeryje įdėjo 7 nuo
traukas ir aprašymą iš Lietu
vos krepšinio pergalių 20 m. su
kakties minėjimo Chicagoje.

— Albinas Blandis, anksčiau 
žaidęs Neries tinklinio komando- 

a) Balandžio 26 — 27 d. Chi- je jr netuvių futbolo vienuolikė
je, o šiuo metu tarnaująs Dėdės 
Šamo armijoje; sugrįžo atostogų 
į Chicagą. Po jų vyks tolimes
nei tarnybai Vokietijoje.

cagoje rengiamos 1958 m. pabal
tiečių krepšinio, tinklinio ir ko
mandinės ir individaulinės stalo 
teniso pirmenybės — vyrų ir mo 
terų klasėse. Rengėjai — lat
viai.

b) Birželio 21 — 22 d. Chica
goje rengiamos pabaltiečių leng
vosios atletikos pirmenybės vy
rų ir moterų klasėse ir koman
dinės lauko teniso pirmenybės. 
Rengėjai — latviai.

c) Rugpjūčio 9 — 10 d. Det
roite įvyks pabaltiečių plauky
mo ir individualinės lauko teniso 
pirmenybės vyrams ir moterims. 
Rengia latviai.

d) Rugpjūčio 30 — rugsėjo 1
d. Chicagoje rengiamas pabal
tiečių futbolo turnyras. Vykdy
tojas — Faskas. Faskas

VIII Š. AMERIKOS SPORTIN. 
ŽAIDYNES

Faskas praneša, kad VIII Š. 
Amerikos Lietuvių Sportinių

l

LIETUVIŠKI REKORDAI
Po $1.00 vienas

šlama šilko vejas ir Ramu čia gyventi . .Radijo kvartetas “Rūta“ 
Visur tyla ir Tykiai Nemunėlis teka. Solo .. Juozas Babravičius 
Kam šeri žirgelį ir Kai aš turėjau. Duetas:

A. Vanagaitis ir J. Olšauskas 
Našlaitės kapas ir Grivėsių gėlelės .... Pupų Dėdė ir Dėdienė
Tu Lietuva, tu mano ir Dru-Lia ...........Pupų Dėdė ir Dėdienė
Geismai ir svajonės ir Oželis ............... Kvartetas ir orkestras
Vainikas I ir II Dalis ................ .. Lietuviškų melodijų pynės
Gyvenk, juokis ir mylėk ir Dzinguliukai .. Duetas su orkestru
Kur bėga Šešupė ir Draugai į kovą ............................. Choras
Karvelėli ir Jūra ............................................................. Choras

Po $1.50 vienas
Skubink prie Kryžiaus ir Malda. Solo

Jakubauskaitė-Jacikevičienė
Žvakė ir Plaštakė ir Valsas .............. Budriūno Vyrų Kvartetas
Į kovą ir O, Dalele .............................. Budriūno Vyrų Kvartetas
Vežė manę iš namų ir Klumpės .... Budriūno Vyrų Kvartetas
Alutis ir Šauksmas .......................... Budriūno Vyrų Kvartetas
Tėvynei ir Subatos vakarėlį .............. Budriūno Vyrų Kvąrtetas
Linksmą giesmę ir Tyliąją naktį. Solo .. Izabelė Motekaitienė 
Sveikas Jėzau ir Gul šiandieną. Solo .... Izabelė Motekaitienė
Laimutė .ir Palvis ..........’.......................... Choras ir Daina Polka
Sutemo ir Barkarolė. Duetas: .... Motekaitienė ir Kalvaitytė 
Čigonė ir Nokturnas. Duetas: .... Motekaitienė ir Kalvaitytė

Rekordus siunčiame ir paštu į kitus Amerikos miestus ir 
į kitas pasaulio valstybes. Amerikoje pašto ir supakavimo iš
laidoms siųskite ekstra $1.50, Kanadon — $2.50. J kitas vals
tybes proporcingai daugiau. Siųsdami rekordų užsakymus, siųs
kite kartu Money Orderį. COD rekordų nesiunčiame.

KALĖDINĖS spalvotos kortelės su' lietuviškais Kalėdų ir 
Naujųjų Metų sveikinimais, su skirtingais paveikslais ir vokais 
Kaina 12 už $1.00 su prisiuntimu. Galite prisiųsti dolerį paštu 
ir tuojau gausite korteles, tik parašykite savo adresą,

J. F. BUDRIK FURITURE
3241 SOUTH HALSTED STREET 

CHICAGO 8, ILLINOIS

Šiuo laiku eina pasitarimai dėl 
kitų sporto šakų komitetų su
darymo.

MOVI N G
A BENIULIS atlieka ivainih 
lerkraustymus bei pervežimu* 
š tolimų ir artimų atstumų

Tel. BIshop 7-7075
*W*WWWWWWWWWWWWWW^CWWWWWWW»

n» |. ir V AftlJMSKAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

5430 S. Kedzie Avė.
Priima Hgnnis pagal eusltarlma 

'41 valandos skambinti telefonu
HEmlock 4-1662 nuo 2 Iki 9 vaL 
n p. kasdtan tšskvrus trečlad 
*«štad

Res tel flRovehlll 4-540*

Tel. ofiso — HE 4-1302 arba REp 
7-#7OO. Karnų — PR 4-4732

D R. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2454 W. 71 St. (71 Ir Campbell av.)
Valandos: pirmai!., ketvlrtad., šešt.

1 nuo 1 Iki 4 vai. p.p., antrad. Ir 
penktad nuo 5 Iki 8 vai vak

Ofiso HE 4-1M1S, arba HE 7-#7OO 
Rez. PR 4-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ilgos 
2454 Wewt 71st Street

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

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Mlchlgan Avė

mSoT ,8M w 108 ***
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.

Vai.: kasdien nuo 6 v. ▼. Jkt 9 v. vi.. 
Vai,; kasdien nuo 4 v. v. Iki 9 ▼. v.. 

ISsklrus trečlad SeStadlenlais nuo ’iki
Vai. — Plrmad.. antr.. ketv., penkt.
I—4 Ir 6—8: SeStad. 1—4: trečlad.’ 
uždaryta

OR. ANNA BALIUNAS
'KTU, AUSŲ. NOSIES TP 

GERKLES LIGOS 
Pritaiko akinius 

6322 South Weetern Avenae 
ai. kasdien 10-12 vai U 7-9 vai 

vak. šeštadieniais 10-i vai .Trečia 
dieniais uždaryta Kt. laiku susttarur 

Ofiso 'elefonas: PK 8-822*
Res telef. WAlbrook 6-5074

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

■Kampas 47-tos Ir Daman Avė 
Vai kasdien nuo 4—8 vai vak

Seštad 2—4 vai. vak.
Trečlad Ir kitu laiku pagal sutart’ 

Telef. ofiso LAfarette 3-4048 
Re*.: WAlbrook 5-3048

4 vai. popiet
Tel,: Ofiso — PUUman 5-4744

But'i RFverli “ 894*

Ofiso HEmlock 4-581 >
Rez HEmlock 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PIiACCIŲ IB VIDAUS IiIGOt 

2745 Weat 69th Street
priešais Av Kryžiaus ligonine 

V'-llme nagai susitarimą

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

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 Iki 12: 2—8; 7-8. 

leštad 10—12 Trečlad. atdaryta
LAfayette 2-4242.

Namp — GEdarerest 2-7784

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų igosi
Ofisas ir rea.: 6100 S. Western Avė 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 4-557" 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr. 
Treč. Ir Penkt. 4-9 vai. vak., ge&tad 
2-4 vai. popiet Ir sulig susitarimu

Tel. ofiso HE 4-2123, rea. Olb. 8-41#-‘

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

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

Vai.: plrmad. Ir ketvlrtad. 6—9 v. v. 
Antrad. Ir penk. 1—6; šedtad 2—4 
Treč. uždaryta.

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

Specialybe: AKI AEIU.1A Ir MOTERĄ
LIGOS

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

Šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

r’ ofiso PRospect 4-8400
Rczld. PRosp<,ct 5-9400

OR. ONA VAŠKEVI&IUS
(Vaškrvlčlfltč)

GYDYTOJA m CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-8 p. p. ir nuo 4-8 va, 
vak. Aeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
ir kitu laiku tik susitarus

l'el

— Primenama, jog dar galima
užsisakyti nuotraukų iš Lietu
vos krepšinio pergalių 20 metų 
sukakties minėjimo, įvykusio 
lapkričio 9 — 10 d. d. Chicagoje. 
Besidomintieji gali kreiptis šio 
skyriaus redakcijos adresu.

— "Lietuviškasis krepšinis” 
yra smarkiai perkamas, ypačiai 

I prieššventiniame 1 a ikotarpyje. 
Sportininkams ir sporto mėgė
jams šis leidinys yra nebloga 
šventinė dovana, todėl reikia 
paskubėti jį įsigyti dienraščio ad 
minist racijoje ar pas spaudos 
platintojus.

— Paskutiniu metu yra daro
ma žygių pagyvinti Chicagos 
LSK Neries sportinį veikimą. Į 
šio klubo valdybą yra pakviesta 
eilė sporto darbuotojų, kurie 
bandys sportinį veikimą pasuk-

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

Univenal Savlngs and Loan Assodation užtikrina saugumą 
Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytą Valstybių valdžios agentūra ik) 
$10,000.00 kiekvienam Indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusią Ir sąžiningą vedėją pastangos.

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

Dėl paskolą Ir visais flnanrinials reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
Žaidynių I ratas numatomas ti našesne kryptimi.

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE !
Remianti* Chicagr.h Savlngs Bendrovės praeitimi, nuo pat jos Įsikūrimo 
1924 met., jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo Ir divi
dendą našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti 
taupomus pinigus. Pasidėję taupinhis pas mus gausite ne tiktai saugumą 
— ją apdraudimą iki $10,000.90, augštą dividendą, bet ir daugel) kitą pa
tarnavimą veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytoją patogumui Chicago Savlngs Bendrovės įstaiga yra viena 
iš gražiausią ir .moderniausiai įrengtą visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantiej už Chicagos ribą, nežiūrint kurioje Suvienytą 
Valstybią dalyje jie begyventą, gali taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl informaciją. Mūsą turtas $21,000,000.00.

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

Atdara: pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį Ir penktadienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį nuo 9 iki 8.
Trečiadienį uždaryta v Įsą dieną, o šeštadienį nuo 9 iki 2 valandos po piety.

Vėl. ofiso HE. 4-5819, rez HE. 4-2324
DR. PETER T BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street

Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9
Antr. 1-6, treč. Ir šešt. pagal sutartį, 
sekro. uždaryta.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Western Avenue 
Ohl«ago 2S, m 

telefoną* REpnbllo 7-4SOO
Rezidencija: GRovehlil 4-8141

Pasimatymai pagal sutart)

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4107 Archer Avenue 

)fl*o vai.: nuo 1-4 Ir nuo 4-8:84 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniai* pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0034

teL BEverty S-SS41

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-»7<M> 
Rc». RE 7-4S47

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
8pac. akušerija ir moterų lirų 

2464 West 71ot Street
(71-oa ir Campbell Avė. kampa*) 
V&L: kasdien 1—8 ir 4—8 vai. vak. 
Aešadienl&ts 1—4 p. p. Trečiadleniali" 
utždaryta

Tel. ofiso PR 4-8888, rea. RE 7-9189
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
LIRTKVIH GTDTTOJAH
26M Weot 68rd Street

VAL kasdien our, 2 4 p p. Ir T:».
Iki 9 vai Trečlad ir šešt u*daryts

Telefonai ORovshlll 6-1696
0R. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALLSTf 
— PRITAIKO AKINIUS -

Valandos » i. u i . « » page
■usi ta rimą išskyrus trečiadieniu*

2422 W Msrgnetfe Road
Ofiso Ir koto tai. OLympla 2-IOMi

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

1467 8o. 49th Ooart, Cicero
Kasdien 10—12 Ir 4—7 vai. Trečlad 

ir l*4tad. Uk 14—11 vai.

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTO.IAS IR CHIRURGAS

3259 South Halsted Street
Kasdien 8—7 vai. vak. Aeštad. nuo 

1—6 vai. vak.
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarime 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Reeld. >487 
W. 42nd Kt.. tel. Republlc 7-8818.

Ofiso telefonas — Blahop 7-2625
DR. AL RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

(Kampas Kedzie Ir Archer) 
VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 * 
Trečlad. ir sekmad tik susitarus

oflao Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvR 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
Ir nue 4-8 v v Aeštad 1-4 vai. popiet 

TeL ofiso PR. 1-0440, rea. HE.4-816C

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Weet Marąuette Bd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.. 4 Iki 8 v.

TTečlad Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
re*, ofiso CA. 0-0257, rea. PR 4-446* 

Rezld. 4400 8. Arteslsin Avė.
VAL 11 v r. Iki 2 p. p.i 6—7 v v

OR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. CHTRURGrN'68 IB 

ORTOPEDINES LIGOS 
2746 Weet 69th Street 

Priešais Av. Kryžiaus ligonln. 
Telef. REpnbllo 7-2920 

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte Ir nuo 8:00—8:00. 
Aešt. nuo 2:00—4:00. Trečlad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt 

Tikrina akla Ir pritaiko
keičia stiklas Ir 

4466 8. Oalifornia Ava. .YA 7*7331
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad. ui 
larvta). šeštad. 10 ryto Iki 8 v p.p
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Skelbtis “DRAUGE” apaimoka, 
nes jis vra plačiausiai skaitomus 
lietuvių dienraštis, o skelbimų kai- 
vra prienama visiems.
"umiiimanHUMiuiuminmNmmuni

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 26 metų patyrimo
l'el. YArds 7-142* 

Pritaiko akiniu. 
Kreivas aki. 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 Weat S5th Street

/ai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 iki 8, tra 
filad. nuo 10-12, penktad. 10-2 lt 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p.p

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų Įtempimų, kurk 

yra priežastis galvos skaudėjimo be) 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio 
Atitaisau trumparegyste Ir tollregys 
t.p. Prirenku teisingai akintus. Vis' 
egzaminavimai daromi su elektriniai, 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiame 
i mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Ava
Tel. YArds 7-1373

Vai. 10:R0 Iki 7 7 rak. AcAtad. 10:t 
« Vai flU»lrmRri

DRAUGAS
THE LITHUANLAN DAILY FRIEND 

1546 Wost 63rd St., Chicago 29, Illinoia Tel. LUdlow 6-9500

Entered as Seeond-CI-ass Matter March SI, 1916. at Chicago, Illinois 
Under the Act of March 8, 18 79

Member of the Cathollc Press Ass'n 8HB8CRIPTION HATE8
Pubtlshed d a 1 1 y. exept 8undays, >10.00 per year outslde of Chicago 

by the >12.00 per year In Chicago & Cicero
Lithunnlan Cathollc Press Soclety >10.00 per year in Canada

Foreign >12.00 per year
PRENUMERATA: Metams H meto 3 tušo. 1 mšn.
(’hlcagoj ir ClccroJ >12.00 >fi.S0 >3.60 >1 60
Kitur JAV Ir KanailoJ >|O.oo >6.60 >3.00 >1 26
Užsienyje >12.00 >6 60 >8 (.0 >1.40

Redakcija straipsnius taiso savo nuoCIŪra. Nesunaiidotų straipsnių ne
saugo, Juos grųllna tik Iš anksto susitarus Redakcija ut skelhtmų turtai 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos savas

suvaz.av.no
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PER 'ŠJAUDINUKUS' PASAULIN
Patys svarbiausi lietuviškos Kalėdų eglutės papuošalai yra 

vadinamieji “šiaudinukai”. Gal kam ir bus keista, kad mes šioje 
vietoje spausdinamą straipsnį pradedame, rašydami apie juos.

Mes apie juos gal ir nerašytume, jei būtų neįvykę to, kas 
įvyko. Tų “šiaudinukų” dėka, Lietuvos ir lietuvių vardas pate
ko į didžiųjų dienraščių puslapius, į žurnalus ir specialiai išleistą 
puikią knygą apie įvairių tautų kalėdinių eglučių papuošalus, net 
į televiziją.

Lietuviui tikrai buvo džiugu matyti lietuviškąją eglutę te
levizijoje ir ryšium su ja kalėdinę lietuvių programą su dainomis, 
giesmėmis ir lietuviškais šokiais. Džiugu buvo skaityti apie tai 
ir angliškoje spaudoje — dienraščiuose ir žurnaluose. Labiausiai 
buvo dėl to, kad lietuviškieji “šiaudinukai” visur pirmavo. Šiuos 
žodžius rašantis yra girdėjęs daug labai gerų atsiliepimų apie 
lietuvių eglutę ir jos dekoracijas iš pačių vyriausiųjų Chicago3 
pramonės muzėjaus vadovų. Taip pat geri atsiliepimai ir apie 
kalėdinę lietuvių programą. Lietuvių eglutės programa (ją at
liko Alicijos Stephens choristės, Ateities šokėjų grupė ir prog
ramos aiškintoja Juzė Daužvardienė) pateko ir televizijos prog- 
ramon (gruodžio 8 d, 2:30 vai. p. p.) todėl, kad buvo origina
liausia ir gražiausia.

Ta proga ir daugiau gerų žinių apie “šiaudinukus” turime 
pranešti. Bevartydami didžiųjų Crane dirbtuvių prabangingai 
spausdinamą ir labai gausiai iliustruojamą mėnesinį žurnalą 
“Crane World”, š. m. gruodžio mėnesio laidoje randame lietuvių 
eglutės (pramonės muzėjuje) nuotrauką. Prie eglutės stovi gra
ži lietuvaitė margaspalviu lietuvišku kostiumu. Nuotraukai skir
tas visas puslapis. Visas kitas puslapis yra paskirtas eglutės 
aprašymui, kurio autore yra Lucilė Shotas. Be to ji paduoda ir 
keletą kalėdinių 'bei kūčių patiekalų iš J. Daužvardienės knygos 
“Popular Lithuanian Recipes” (išleido “Draugas”). Abu šie pus
lapiai apie lietuviškas Kalėdas daro labai gerą įspūdį. Neabejo
jame, kad ir nelietuvių skaitytojų akį labiausiai patrauks šie du 
puslapiai.

Mūsų dienraščio skiltyse jau buvo rašyta, kad The Bruce 
Publishing Co. išleido prabanginį leidinį — knygą apie kalėdines 
dekoracijas — “The New Look at ChriStmas Decorations”. Ir 
šioje knygoje (atspausdinta 50,000 egzempliorių) lietuvių eglutė 
su visais “šiaudinukais” pirmauja. Ji puošia net patį tos knygos 
viršelį, o jos viduriniuose puslapiuose užima keletą psl. Kny
gos redaktorė yra taip pat lietuvaitė — kazimierietė seselė Gra
cija (Listaitė). Antruoju redaktoriumi yra Nortoert Hildebrand. 
Šią knygą galima nusipirkti “Draugo” knygų skyriuje, papil
dytame naujais leidiniais, kad skaitytojai galėtų jų gauti kalėdi
nėms dovanoms.

Jau keliolika metų, kai pramonės muzėjus Chicagoje rengia 
kalėdines programas puikiame savo teatre ir kviečia tautines gru
pes išstatyti muzėjaus patalpose savo tautines eglutes. Lietu
viai, J. Daužvardienės dėka, vieni pirmųjų pasinaudojo kvietimu. 
Jos talkininkai — seselės kazimierieitės su jų augštesniosios mo
kyklos mokinėmis, dr. Al. M. Račkus ir Rožė M&ziliauakienė — 
labai daug prisidėjo prie lietuvių eglutės iškėlimo į pačias ori
ginalumo viršūnes. Lietuvių eglutė visą laiką pirmavo ir tebe
pirmauja. Paruošiant kalėdines programas J. Daužvardienei yra 
daugiausiai talkininkavę seselės kazimierietės, Alice Stpehens 
choras, Dainavos ansamblis, Ateities šokėjų grupė. Lietuvos Vy
čių choras ir kt.

Taigi, matot, lietuviškoji kalėdinė eglutė su savo “šiaudinu
kais” ir kitokiomis dekoracijomis plačiai garsina mūsų tautos 
vardą. Tai parodo, ką galima padaryti panaudojant lietuvišką 

.iniciatyvą, sumanumą, kruopštumą ir “žemaitišką (Daužvardie
nės) užsispyrimą”.

Ir per “šiaudinukus” galima išplaukti į platesnį pasaulį.

ŽEMĖS PALYDOVĄ PERMĄSTANT
J. KIZMIONIS, Didž. Britanija

Kai aprimo pirmoji nustebimo bės pranešimą, lėktuvą išrado 
banga, palydėjusi sovietų paleis- i rusų mokslininkas Aleksandras 
tąjį žemės palydovą, nevienas,
permąstydamas turimas žinias, 
pradėjo kelti abejojimų. Kai aną 
dieną buvau mažame lietuvių bū
relyje, vienas tylus žmogelis pa
stebėjo: ‘O kas žino, kaip buvo 
su tu,o ‘sputniku’. Sovietai mo
ka meluoti” ...

Nei ten buvę, nei aš pats ne
kreipėme rimto dėmesio į tą pa
sakymą: juk dauj kas kalbama 
ir sakoma. Tačiau neperseniai 
anglų “The Times” dienraštyje 
ne koks eilinis žmogelis, bet Cam 
bridge karališkosios kolegijos 
profesorius Sir Bryan Matthews 
štai ką pastebėjo:

Mes turime pakankamai patir
ties, kuri liudija, kad visos ofi
cialios informacijos sklindan
čios iš Rusijos, pirmiausiai turi 
patarnauti propagandai” ...

Permąstant pirmuosius įspū
džius, galima šalčiau galvoti.
Kas žino. gal netrukus bus kelia
mas klausimas, ar tik šis “sput- 
niko” reikalas nėra naujas so
vietų pasistūmėjimas “šaltojoje 
strategijoje”? Jei taip, “sputni- 
kas” reikštų ne tiek mokslo ir 
technikos, kiek sovietų propagan 
dos triumfą.

Možaiskis, kuris esą “skrendantį 
projektą” išmėginęs 1882 metų 
vasarą. Deja tokios “žinios” nei 
1882 m., nei vėliau niekas ne
girdėjo ir niekas negalėjo pa
tikrinti.

Taigi nieko nuostabaus, kad 
įsibėgėjusi sovietų propaganda 
nori truks plis įrodyti, kad Rusi
ja pirmaujanti betkokių išradi
mų srityje.

Propagandos sumetimais so
vietai skelbė apie 1882 m. “iš
rastą” lėktuvą. Ar ne tos pačios 
propagandos sumetimais jie ir 
dabar tvirtina, kad jie į erdves 
paleido žemės palydovą ir pirmą 
gyvą būtybe? Juk niekas iš ne
šališkų liudininkų nematė kaip 
palydovas buvo paleistas erdvėn 
ir niekas nematys, kad jis kada 
grįžtų žemė-n.

Kai spaudoje buvo paleista 
gandų, kad šunelis galįs grįžti 
žemėn, vienas išmintingas ang
lų kunigas juokdamasis pasakė: 
Prašykime Dievą, kad tas sutvė
rimas nukristų kur į jūrą, bet ne 
prie Maskvos, nes, jei jis nusileis 
tų prie Kremliaus, mums nebelik 
tų žemėje vietos”.

Deja šunelis nenukrito nei į

*

PRIEŠ ATAKĄ

t
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Atsiminkime kad visos žinios jūrą, nei į Kremliąus tvirtovę.

1

Komuniste Fatunoje
. Viena komunistė Portugalijo
je paskelbė, kad net Fatimos 
šventovės mieste komunistai bu 
vo įrengę savo propagandos 
centrą ir ji ten buvo pasiųsta 
darbuotis, tačiau, iš arčiau ste
bėdama Fatimos įvykius, ta ko
munistų propagandiste atsiver
tė ir įstojo į vienuolyną.

a /r

DĖKINGUMAS
I

Naujausiame Lietuvos Vyčių Į 
organizacijos leidžiamo žurnalo 
“Vytis” numeryje (lapkričio 
mėnesio), str. “širdis už širdį” 
Alfa Sušinskas rašo apie dėkin
gumą.

Straipsnio autorius apie jį 
taip sako:

“Dėkingumas yra žmonišku
mo dalis. Jis taip pat yra viena 
iš artimo meilės išraiškų.

Dėkingas žmogus nesileidžia 
užkrečiamas kito nedėkingumu: 
jis visada yra pirmasis padėko
ti, nė kiek nelaukdamas, kol ki
tas jam dėkingumą parodo.

Dėkingumas yra taurios ir 
kilnios širdies išraiška. Jis trau
kia žmogų prie žmogaus, dažnai 
paskatina į didelius darbus ir 
praskaidrina žmonių santykius.

Dėkingumu žmogus daugiau 
pasiekia, negu vien reikalavi
mu, pasipūtimu, kietu, dirbtiniu 
savo pranašumo ir autoriteto 
pabrėžimu.”
PAMINĖS ŠV. KAZIMIERĄ
“Vyties” Nr. 11 praneša, jog 

1958 metų šio žurnalo kovo mė
nesio numeris bus pašvęstas 
L. Vyčių organizacijos patrono, 
Šv. Kazimiero 500 metų gimi
mo sukakčiai paminėti. Visa 
šiam numeriui skirta medžiaga 
žurnalo. redakciją turi pasiekti 
iki 1957 m. gruodžio mėn. 15 
d. Šio numerio bus išspausdin
ta didesnis kiekis ir vyčiai ją 
platins lietuvių visuomenei prie 

. bažnyčių durų, bei visokiais ki
tais būdais.

Lietuvos Vyčiai šv. Kazimie
ro sukaktį rengiasi paminėti ir 
kitais būdais: minėjimais ir pan. 
Reikia manyti, jog jų žygius pa
rems ir kitos lietuviškosios or
ganizacijos.

O. URBONUI 65 METAI

Pasaulio lietuvių karių — ve
teranų mėnesiniame žurnale 
“Karys” lapkričio mėn. nume
ryje paminėtas šio žurnalo ir 
lietuvių Enciklopedijos bendra
darbio pik. O. Urbono 65 metų 
amžiaus sukaktis. Jubiliatas yra 
gimęs 1892 m. kovo mėn. 31 d. 
Ašmintos dvare, Marijampolės 
apskr.

O. Urbonas yra baigęs Kons
tantino artilerijos mokyklą Pe
trapilyje, gaudamas karininko 
laipsnį. Tarnaudamas rusų ka
riuomenėje daug kartų pasižy
mėjo drąsa ir sumanumu už ką 
gavo nemaža1 ordinų, jų tarpe 
šv. Jurgio IV-to laipsnio ordi
ną ir šv. Jurgio kardą. Sugrį
žęs į Lietuvą, sukaktuvininkas 
tuojau stojo Lietuvos kariuo
menėn ir čia ėjo atsakomingas 
pareigas.

1944 metais sukaktuvininkas 
nacių buvo suimtas ir patalpin
tas į Stutthofo koncentracijos 
stovyklą, kurioje išbuvo iki ka
ro pabaigos, šiuo metu dirba 
švedų karo muzėjuje ir čia įieš
ko Lietuvą liečiančios karinės 
medžiagos., Edv. š.

apie palydovo paleidimą yra vie
našališkos: jas pateikia tik so
vietai. Niekas negali patikrinti, 
kaip ten buvo su raketa, šunimi 
ir pačiu palydovu, nes, jei jie pa
kilo į viršų, niekad jie nenusileis 
ant žemės.

Kaip anglų publicistas George 
Glasgovv pažymi, šalia papsėji- 
mo (kuris taip pat reikalauja iš
aiškinimo) vis dar yra neitiki- 
kinančių keistumų apie visą šį 
reikalą.

Tačiau, anot jo, niekas negali 
abejoti, kad sovietai pataiko pui 
kiai pameluoti. Jų materialistinė 
filosofija ta;p laviruoja, kad tie
są nuo melo skiria ne moralė, 
bet įvairūs strateginiai reikalai.

Paskutinio karo metu visų bu
vo pastebėta, kad sovietu karo 
pranešimai buvo nepatikimi. 
Pvz. jų komunikato
apie vokiečių belaisvius jokiu 
būdu negalėjo atitiktf tiesos, 
nes, norint patvirtinti sovie
tų skelbiamus pranešimus, būtų 
reikėję paimti į nelaisvę visus 
vokiečius — net moteris ir vai
kus.

Kartą Sovietų Rusijos amba
sadorius Londone paklaustas, 
kuo jis gali pagrįsti jų agentū
ros skelbiamas žinias, atsakė:

— Pagrįsti? Kam jie turi bū
ti pagrįsti? Kas tiki, kad karo 
metu skelbiami laimėjimai būtų 
tikri? Jie yra karo veiksmai ir, 
jei ką nors įtikina, jie savo už
davinį atlieka.

Tiktai 1909 m. pavyko Blerio- 
tui iš Calais nuskristi į Doverį. 
Primityvus lėktuvas nepajėgė 
paimti daugiau skystos medžia
gos, kaip tik 20 mylių.

Po kurio laiko, kai bolševikai j 
įsigalėjo Rusijoje, jie paskelbė,1 
kad lėktuvą išrado . . . rusai. Pa' 
gal tuometinės sovietų vyriausy-

Jei tai propaganda, koks bū
tų ios tikslas?

Visi galvoją žmonės prieina 
bendrą išvadą, kad, jei kiltų nau

Verčiau yra būti nugalėtais, 
negu nugalėtojais prieš savo są
žinę.

Indonezijos prezidentas Sukamo kalbasi su mokiniais Ja- 
hartos pradžios mokykloje. Keletą minučių po to šios nuo
traukos padarymo pasikesintojai numetė j jj keturias gra
natas. Sukamo išliko gyvas, bet 9 asmenys žuvo ir 150 sužeis
ta. (INS)

jas karas, jis būtų pasaulio sa- noma, visa tai neliečia mūsų san
vižudystė, taigi — reikia siekti 
nusiginklavimo.

Nusiginklavimas gali ir glūdė
ti tos propagandos mašinoje, nes 
tik jis gali išgelbėti žemę. Karo 
atveju gali nebūti nei laimėtojų 
nei pralaimėtojų. Ne be pras
mės apie galimo karo baisumus 
taip atkakliai paskutiniu metu 
kalba Chruščevas, ypač nepa
miršdamas pagąsdinti amerikie
čių.

tykių su kitataučiais. Juos rei
kia sveikinti jiems įprastu ir su
prantamu būdu.

Balys Vitkus.

Kas gi įsikirtęs į savimeilės 
virves laikysis savo sielos ir, 
visko bijodamasis, nežinos, kaip 
ją saugoti, pražudys savo sielą, 
liksis vienas sau gulėti, kaip 
anas sudžiūvęs grūdas.

Ark. J Matulaitis

Gera knyga įeina į tuos na
mus, kur negali įeiti dvasiškis. 
Ją pasilaiko taipgi blogieji, 
kaip atmintį arba kaip dovaną. 
Ji ten pribūdama — nenuraus- 
ta, palikta — nesiskundžia, 
skaitoma — primena tiesą, pa
niekinta — neįsižeidžia ir pa
lieka sąžinės prikaišiojimą; o 
kartais sukelia norą pažinti tie
są. Padengta dulkėmis gal daž
nai guli ant stalo ar bibliote
koje. Niekam ji galvos nekvar
šina. Bet kai ateina susirūpini
mo, skausmo valanda, noras iš
siblaškyti iš nuobodumo ar iš 
reikalo, tas ištikimas draugas 
nupurto dulkes, atskleidžia sa
vo puslapius ir tokiu būdu pa
sikartoja stebuklai, įvykę su 
šv. Augustinu ir su šv. Ignaci
jumi.

Varnui savieji varniukai, 
nors ir biauriausi, atrodo auksi- 

— Indų išmintis

ŠVENTĖMS ARTĖJANT

Netoli Kalėdos ir Nauji Me
tai. Yra įprasta savo gimines 
bei artimuosius pasveikinti šia 
proga, pasiunčiant jiems specia
liai tam paruoštą kortelę. Tai 
yra plačiai pasaulyje praktikuo
jamas sveikinimų bei linkėjimų 
būdas, tačiau, mano nuomone,

širdies. Ne paslaptis, kad šian
dien labai yra reikalingi lėšų ir 
Altas, ir Vlikas, ir Balfas kurio 
parama jau siekia ne tik oku
puotą Lietuvą, bet ir tolimąjį Si
birą, ir taip pat visa eilė kitų 
mums svarbių organizacijų.

Iš kitos pusės, mes labai mėgs-
jis daugiau tinka normaliems tame kalbėti apie mūsų jaunimą
laikams ir normaliose sąlygose 
gyvenančioms tautoms. Atro
do, jog mums šiuo metu labiau
siai tiktų antras jau kaikieno 
kukliai praktikuojamas bū- 

pranešimai das — Kalėdų bei Naujųjų Me
tų sveikinimo vietoje aukoti ku
riam gražiam lietuviškam rei
kalui.

Juk mes turime visą eilę labai 
mums svarbių organizacijų, ku
rios negali plačiau pasireikšti 
vien dėl lėšų stokos. Švenčių me 
tu yra graži proga jas paremti, 
ypač šiemet, kai mes rengiamės 
iškilmingai paminėti Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo 40 
metų sukaktį.

Kiekvienas aukotojas gali šia 
proga pasirinkti tokią organiza
ciją, kuri jam yra arčiausiai prie

ir raginame jį siekti mokslų. 
Yra įkurti fondai, turį tikslą pa
gelbėti gabiems, bet neturtin
giems jaunuoliams juos eiti, bet 
ar daug mes juos remiame. Jei
gu atsirastų daugiau geros va
lios lietuvių, kurie šia proga, ka 
ledinių sveikinimų vietoje, pa
aukotų tiems fondams, tai per | 
porą metų mes juos pastatytu
me ant tvirtų kojų.

Aš asmeniškai ir šiais metais 
sveikinimų vietoje aukoju po 10 I 
dol. Ateitininkų Šalpos ir Stu-, 
dentų Šalpos fondams. Tikiuosi, 
kad mano artimieji neįsižeis, jei 
ir šiais metais negaus iš manęs j 
blizgančios sveikinimo kortelės. 
Būčiau labai laimingas jei šiais 
metais panašiai pasielgtų dides
nis mūsų tautiečių skaičius. Ži-

KAINOS SU NUOLAIDA 
PERKANT KALĖDOMS

Duokite dovaną. kuria visa šeima 
galės pasidžiaugti. Kainos labai nu
žemintos ant visų namų reikmenų o 
pristatymas iki Kalėdų garantuotas! 
Vertė daiktų tokia gera, tad kad tu
rėtumėt gerą pasirinkimą pirkite 
anksti!

' T. V. Kėdės reg. *70.50,
dabar *48.00.

llasMM-ks i-eg. *8.19 ir augšelau, pasi
rinkite dabar už 04.KO.

Pustoni made Sofa & Fotelis reg.
*200.50. dabar *100.00.

Stalinis Radijo reg. *20.05,
*18.00.

Atsilošiania Kėde, visa Nylon, 
linini Tablės - staliukai, gei-os 

reg. *40.05, dabar *28.88.

O

dalmr

reg. $00.50, dabar *00.50. 
kokybės, raudonmedžio arba šviesūs

Visas prekes turime tik-prieš išpardavimą

ASSOCIATED VVHOLESALE 
FURNITURE CO.

3424-28 W. 63rd St. HEmlock 4-3351
• ATDARA KIEKVIENĄ VAKARĄ IKI KAEftl>U *

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

ir tolimų distancijų. Saukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, 

Telefonas — FRontler 6 1882

SMB"'TOr

BRIGHTON BAKERY
(buv. Preikšas Bakery)

2457 W. 46th Place TeJef. Vlrginia 7-1250
Savininkai: Dūkštas ir Mackevičius. Kepa šventėms tortus, medau- 
ninkus ir kitus kalėdinius kepsnius ir visų rūšių ruginę duoną.

__________  __ I ____

-SPALVOTO VOKIŠKO KRISTALO 
Galima gauti pas —

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

9lli(« inaėtaė
7

Vertė A. LEITISKIS

(TĘSINYS)

— Jūs, ponas, jau turbūt iš valsčiaus kokiu rei
kalu? Paties nėra namie... Be jo aš nieko, nieko neži
nau. Kai jau tvarko, jis pats visa tvarko ir žino...

— Man nieko nereikia... Įėjau tik taip sau... tik 
atsigerti.

Ji linksmai pakėlė galvą.
— Juziuk, bėk, atnešti vandens stiklą.
— Kur pats šeimininkas? — Andrius norėjo kaip 

nors pradėti kalbėti.
— Nuvežė akmenų vežimą.
— Ant vieškelio.
— Ne. Į miestą parduoti. Porą latų gaus.
Andrius norėjo sakyti, kad neapsimoka vežti ak

menų vežimo dvidešimt kilometrų į miestą už du latu. 
Per egzaminus pas profesorių kitokio atsakymo nedrįs
tų duoti, bet čia pagalvojo, daug ką prisiminė iš to me- 

; to, kada lankė gimnaziją — ką tik jo tėvas nebuvo ve- 
| žęs parduoti ? Čia žmonės, kad gautų latą, ne tai par
davė, kas apsimokėjo, bet tai, kas buvo ko parduoti.

— Druska reikalinga, cukrus reikalingas, žibalas 
reikalingas — viekas reikalinga... Kaip tu išsiversi? 
Nuvežk tą patį akmenų vežimą ir gausi ką nors... — ji 
pasakojo tarsi savo vyrą teisindama.

— Taip, taip yra, — sakė Andrius, atsikėlė ir ėjo, 
nes iš tiesų jis nežinojo ką kalbėti, ką sakyti.

Iki vakaro jis dar aplankė kokius septynis namus. 
Du iš jų buvo turtingesni, nes, kaip patys šeimininkai 
sakė, jie dar turėjo nebrauktų praeitų metų linų.

Trijuose iš trisdešimt dviejų aplankytų namų jis 
rado vieną kitą gimnazistą.

Pagal Andriaus nuomonę, čia pakenčiamos są
lygos buvo tik dviejuose iš dešimt namų.

Bet likusieji?
Jaunasis agronomas užmerkė akis, tarsi jos skau

dėtų ir papurtė galvą.
Eidamas pavasario prieblandoje į savo naująją 

gyvenimo vietą, Andrius galvojo apie atsitikimą jo 
gimnazijos lankymo metais, kada jo tėvas nusivilko 
paskutiniuosius geresnius marškinius, kaip jo sudirb
tos, sustyrusios rankos tada užkliuvo marškinių ranko
vėse, ir kaip jis ilgai stovėjo į savo paskutiniuosius 
marškinius įstrigęs ir nulenkta galva...

— Imk sūnau. Tau ten mokykloje geresni reika
lingi.,. — taip jis tada sakė.

Buvo taip pat prieblanda, kaip ir šiandien, tik ta
da buvo ruduo. Andrius tada išbėgo iš trobos, ėjo tėvo 
laukais ir verkė.

Tai buvo prieš kokius septynerius metus.
— Nežinia, kodėl man kaip tik šiandien šis juodas

prisiminimas atėjo į galvą? — klausė Andrius savęs ir 
tuoj atsakė: — Galbūt todėl, kad aš per vieną dieną 
lankydamas šiuos namus esu tiek daug matęs iš to pa
ties gyvenimo, koks buvo mano tėvo namuose prieš 
keletą metų...

Skambėjo pavasario vakaras... Raštuotoje pievo
je dejavo pempės. Toli ir arti languose' švietė žiburiai. 
Kažkur kalbėjo, juokėsi. Šūkavo vaikai. Maurojo kar
vės, žvengė arkliai, lojo šunys.

Jaunasis agronomas sėdėjo kažkokių dirvų pa
kraštyje ant akmens, tylėjo ir klausėsi.

Buvo gražu ir jauku.
Po šio lankymosi po apylinkės namus jis jautėsi 

taip, tarsi būtų prisisėmę.* kažko tokio, kas jo neaplei
do. Buvo tiek daug pergyventa, matyta, pajusta.

Kažkas spaudė, kankino, plėšė. Buvo taip, lyg no
rėjosi save kažkur padėti, norėjosi lyg išsiverkti, lyg 
visus apkabinti, arba rėkti ir šaukti taip, kad visų apy
linkių namų langai drebėtų ir išbyrėtų, kad išeitų žmo
nės ir klaustų:

— Kas ten toks pasiutęs?
— Aš tas esu! — jis sakytų.
— Kodėl tu šėlsti? — jie klaustų.
— Todėl, kad jūs mane išgirstumėt, — jis sakytų.
Ir tada jis pradėtų kalbėti į visus šiuos žmones:
— Dirbti, dirbti, dirbti!
Andrius atsikėlė ir klausėsi, kaip apačioje čiurle

no upelis ir už jo dainavo jaunimas.

(Bus daugiau)
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POLITINIAI IR KULTŪRINIAI 
ĮVAIRUMAI

JONAS MIŠKINIS *

Gyvenimas ir politika yra ne- kyklos buvo išlaikomos valsty-
pastovūs dalykai. Niekad vie- bes lėšomis.
toj nestovi ir dažnai keičiasi. . ....................

. i o * v Skaitant tokius blankius san-Kas prieš 1—2 metus buvo pa- . ,
šauliui įdomu, aktualu, o, 410- P"**™™, darosi k.ek keisto- 
rėk, kartais kiek vėliau pasida- ka' gallkas <*7“ ,‘r ralka’ 
ro banaliu dalyku. Todėl ir ne- lau“’ kad v,esose JAV mokyk' 
nuostabu, kad po II Pasaulinio osa bu,tų da8toma lietuVlb kal’ 
karo daug kas nesidomi politi- ba? V,sal kas k,ta’ **,kalba’ 
niu gyvenimu. O kas jį seka aP,c Platinės mokyklas, 
ir kartais per spaudą pareiškia Juk bevc,k Pne kiekvienos Ue- 
vienokiu ar kitokiu klausimu t,uv'ikos ParaP*Jos veikia pra- 
nuomone, ypač neigiamą, dėl 114108 mokykla' Pa{"» t4vW lešo- 
buvusios arba dabar vedamos mis '««koma. Jeigu lietuvis-
politikos linijos, tai tučtuojau ka ParaP'X tal turetb b“« lr 
atsiranda gynėju, kurie dažnai Saviška mokykla. Joje Su
visai nesąmoningais argumen- lia *'*"» ka,bos tur8t1' būti ir 
tais bando užginčyti politinio lietuv”» kalba dėstoma. O ar 
gyvenimo raidos padarytas klai aalP yra '

Niekas negali ginčyti, kad 
senieji ateiviai lietuviai neprisi
dėjo prie lietuviškos sąmonės 
kėlimo darbe, šiandien ta en- 
tuziastinė veikla, ypač mažes
nėse lietuvių kolonijose, žymiai 
yra pasikeitusi lietuvybės išlai
kymo požiūriu. Svarbu būtų, 
kad ir šio laikotarpio lietuviš
kame kultūriniame gyvenime 
dalyvautų visi lietuviai, kam 
tik krūtinėje plaka lietuviška 
širdis. Lietuvių Bendruomenė
je turime dalyvauti visi: senie
ji ir jaunieji, šalin pavydas ir 
kritika!

Kodėl gi senųjų ateivių vai
kai nemoka lietuviškai skaityti 

rime apsčiai politikų, bet iš jų ir rašyti? Ar gali tokie lietu-, 
tik vienas ryškiai išsiskiria. Jei viškus laikraščius prenumeruo- 
kas tik bando pakritikuoti JAV ti? Kas dėl to kaltas? Ar tik 
politikos raidą, tai šis “politi- ne tie, kurie sako, jog susirin
kąs” (pavardės neminėsiu) kimuose nereikia kalbėti apie 
tuojau ima ginti ir niekinti lietuvybės išlaikymą, parapinė- 
tuos, kurie drįsta savo nuomo- j se mokyklose nereikalauti lietu- 
nę reikšti dėl politikos. Begin-1 vįų kalbos bei istorijos dėsty
damas remiasi visos eilės poli- mo. Su savo vaikais namie 
tiku bei mokslininkų pavardė-1 kalbėti tik angliškai. Kas taip 
mis ir jų citatomis, kurios daž- daro, tai pats tą šaką kerta, 
nai neturi nieko bendro su po- ant kurios sėdi.
litika. Jo gynimo išvados tiks- . ... A x , _i * m ,-ą-, . , Ar ir kitos tautybės tokialas: Amerikos politika buvo ir t ,,., x llga senga? Anaiptolyra ideali ir dėl to jos negali-1 r
ma kritikuoti. Anot jo, komu-1 Gyvenu didelėje lenkų kolo- 
nizrpas ir be karo bus sudoro- i nij°je- Lenkai šiame mieste 
tas. Karo norį tik jo kurstyto- turi dvi dideles parapijas. Prie 
jai. ir naujieji ateiviai. i abiejų parapijų veikia 8 metų

Atrodo, kad gynėjas daug Pradi“8s "‘Okyklos. Per ištisus
gilinasi į JAV ir Europos poli- ® metua'salla anglų kalbos, vai- 

kams dėstoma lenkų kalba.

das. Tas dažnai kartojasi lie
tuviškoje spaudoje. Tiesa, tu-

tinęs problemas, o mažai tenu
simano apie Jaltos klastingus 
nutarimus, kuriais pavergtoms 
tautoms padarytos žaizdos am
žiais neužgis ir juos istorija nei
giamai vertins. O kas tų klai
dų kaltininkas?

Lietuvybė

Neseniai viename studentų 
suvažiavime kalbėtojas kiek 
smulkiau palietė lietuvybės iš
laikymo reikalą atsidūrusiems 
svetur. Jis priminė dr. V. Ku
dirkos gyvenimo kryžiaus ke
lius ir pažymėjo, kad pradžioj 
jaunystės ir dr. Kudirka buvo 
išmuštas iš pusiausvyros ir 
pradėjęs eiti nutautėjimo ke
liu, toldamas nuo savo gimtojo 
tautinio kamieno. Tačiau, pa
žadintas “Aušros”, jis greit pa
sijuto sąmoningas lietuvis, į- 
stojo į kultūrinio gyvenimo sri
tį ir per 15 metų atliko tokius 
darbus, kurie lietuvių tautai bu
vo ir bus pavyzdžiu.

Kalbėtojo tikslas buvo pri
minti kolegoms studentams 
tvirtai laikytis ant lietuviškojo 
tautos kamieno ir nepasiduoti 
jokiai svetimai įtakai.

Po keleto dienų viename sa
vaitraštyje N, turįs monopolį 
tame laikraštyje, pasidžiaugęs 
gausiu studentų suvažiavimu, 
apgailestavo, kad nevertėjo nu- 
tautinimo klausimo kelti ir ly- 1 rei a lnga • 
ginti su dr. V. Kudirkos laikais.
Girdi, anais laikais rusai ir len 
kai prievarta daug nutautino, o 
JAV niekas to nedaro.

Didelė klaida, sako minimasis 
asmuo toliau, daroma kažkurių 
asmenų, kurie organizacijų su
sirinkimuose ar spaudoje reika-

Vaikai, baigę šias mokyklas, ne 
tik išmoksta gerai lenkiškai 
kalbėti, bet ir taisyklingai ra
šyti.

Juos moko taip pat seselės 
vienuolės, kaip ir prie lietuviš
kų parapijų mokyklose.

Guodžiamės šeštadieninėmis 
mokyklomis. Tačiau jose pil
nai tikslas nepasiekiamas. Vai
kai jose jaučiasi dvasiniai pri
slėgti. Jie žino, kad jų viešo
sios mokyklos draugai šeštadie
nį nesimoko, bet naudojasi įvai
riomis pramogomis ir žaidimais. 
Todėl daugelis mokosi be noro 
ir dažnai pamokas praleisdinė- 
ja. Tėvai išleidžia mokyklon, 
o jie atsiduria kine ar kitur. 

Lietuvių Bendruomenė
Amerikos Lietuvių Bendruo

menės vadovybė deda daug pa
stangų šios garbingos organiza
cijos veikimui išplėsti ir tą vei
klą planingai suaktyvinti. Va
dovybė nori, kad šioj organiza
cijoj visi lietuviai sutilptų. Per 
trumpą gyvavimo laikotarpį 
Liet. Bendruomenė daug yra 
nuveikusi kultūros/ baruose. 
Nors ir ryžtingai vadovybė dir
ba, bet visvien daug kam ši or
ganizacija ne prie širdies. To
kie vis dar bando šią organi
zaciją ignoruoti. Girdi, kam ji 

Koks jos tikslas?
Ir kodėl ją reikia kurti, kada 
čia, Amerikoje, jau yra tiek 
daug senų organizacijų? Va
dinasi, pagal jų išvedžiojimus, 
Lietuvių Bendruomenė neberei
kalinga. Dėl organizacijų gau
sumo niekas neginčija. Bet irgi 
faktas, kad tokių organiza-

KATftS MOKO

Visur, bet ypač Amerikoj, 
gausu su uleeriu ligonių, kurių 
ne vienas baigia dienas vėžiu. 
Amerikietis dr. William C. Glen- 
ney šį reiškinį sekė gyvuliuose. 
Pasirodo, kad Amerikoje šunes 
uleeriu serga ne mažiau, kaip 
žmonės, o katės — visiškai ne. 
Daktaras, bejieškodamas prie
žasčių, priėjo išvados, kad šu
nes jautresni moderniško gyve
nimo visokiam triukšmui ir nuo 
to suserga “žmoniškom” ligom. 
Katės, priešingai, mokančios 
“releksintis” kojas ištempusios. 
Tai patariama ir žmonėms da
ryti.

PASITIKĖJIMAS

Dantų gydytojas pasakė pa
cientui, kad reikia traukti dan
tį ir reikia dėl to duoti narko
zę, apmarinti. Pacientas pasa
kė gerai ir išsitraukė piniginę. 
Gydytojas: “Apsimokėsite pas
kui, kai sąskaitą atsiųsiu”. Pa
cientas: “Bet aš noriu susiskai- 
tyti pinigus.”
AR APLINKA DARO ĮTAKĄ?

Jonas visada susimąstydavo 
ir imdavo filosofuoti, kai tik 
daugiau nugerdavo. “Sakyk, 
drauguži, ar ir tu manai, kad 
žmogui daro įtakos aplinka, ku
rioje jis gyvena?” Draugužis: 
“Ne visada, Jonai, ne visada. 
Aš turėjau kaimyną, kuris per 
dvylika metų išvežiodavo po 
miestą pieną, o visdėlto jis mi
rė nuo alkoholio.”

Tūkstančiai automobilių artinasi prie Brooklyn-Battery tu
nelio veždami ju savininkus į Manhattan darbui, kurio, dėl 
New Yorko požeminių traukinių streiko, kitaip negalima 

pasiekti. (iNš)

Mokyklinis rašinys -j- .-eia*?

Mokykloje uždavė parašyti PARAPACK INSTITUTAS 
rašinį: “šuns nauda žmonėm.’’! i.ocnnitiu pH.-inonA p,i,s artiu-itis 
Vytukas šitaip nurašė: , skambinti _

— Šuo yra plaukuotas gyvu-1__s'halai skas

lys. Turi kojas, ausis, akis,' 
vieną uodegą ir daug dantų, su | 
kuriais jis kanda. Kaimynas i
irgi turi sunj, kuris perkandoJ kietu visk. gailino stoti* fr auto 
jų vaikui koją. Aš nuėjau jo | taisymas
aplankyti ir pantialijau: “Ot ge-

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

6759 8 WE8TERfl AVĖ. PK 8-9683

rai, kad tau įkando! Nereikia 
bent į mokyklą eiti.” Tai tokia 
yra nauda iš šunų.

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 80. TROY 8T. 

Telef. WAlbrook 5-7670 h 
Olbson 8-4938

• tie ne raita koutrak torius nau 
)ų namų statybai, Įvairiems re
montams Ir namų pertvarky 
mama • Turime uldelj patyri 
mą namų statyboje. • Patys 
atitekame cemento lr in«<lžln 
darbus. • Apkalnavlmal neinu 
kainai

t

i

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

l’HELIN PHOTO STUDIO
(Lncorporated J

EDVARDAS ULIS, sav.
4058 Areher Avenue 

Telefonas Vlrgirūa ,7*2481

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

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

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

— Vokietijoj, kur įsikūrę 
Volkswagen automobilių fabri
kai ir aplinkui išaugę tirštai 
darbininkų gyvenami kaimai, 
pastatyta antroji katalikų baž
nyčia. Gyventojų ketvirtadalis, 
apie 50,000, yra katalikai.

. .. ,_ cijų, kurios apimtų visų lietu-lauia, kad Amerikos mokyklose •J ’ t i viskų kolonijų kultunni gyve-hūtų įvestas lietukų kalbos dės- kadaise or-
tvmas Taip kalbėdami tarsi lm*> "era. Tiesa kadaise or 
lyniaa. i .... ganizacijų buvo daug, kuriose

reiškėsi aktyviųjų narių kupi
ni norai, pasiryžimas, ištvermė, 
kurių dėka daugely kolonijų 
daug buvo nuveikta ir sulaukta 
gražių vaisių. Senieji tų orga
nizacijų veikėjai išmirė, jauno
ji karta nepasekė tėvų pėdomis 
ir apsčiai tų -organizacijų likvi
davosi. Prie kiekvienos para
pijos yra katalikiškų organiza
cijų, bet ar tiems, kurie igno
ruoja Lietuvių Bendruomenę, 
tos organizacijos yra pakeliui? 
BALFAs yra šalpos organiza-

nežiną, jog čia Amerika, bet ne 
Lietuva. Anot jo, kas gi būtų, 
jei JAV 100 gyvenančių tautų 
kiekviena pareikalautų savo kai 
bos dėstymo mokyklose. Lie
tuvoje mokyklas lankė žydukai, 
lenkučiai, vokietukai, rusiukai 
ir jie visi buvę mokomi vieno
dai, kaip ir lietuvių vaikai.

Bet ar yra tam autoriui ži
noma, kad Lietuvoje žydai, len
kai ir kiti turėjo savo mokyk
las, kuriose vaikams visi daly
kai buvo dėstomi jųjū gimtąja 
kaljia? Beveik visos tokios mo cjja ALTAS — politinė.

Kalėdų pirkiniams 
T E R R O J E

• Įvairiaspalvis kristalas, gražiau
si vokiečių, Švedų ir čekoslova- 
kų kristalo dirbiniai; bavarų por 
celanas, keramika ir stalui si
dabras,

• Tautiniais motyvais audiniai, me 
džio drožiniai, odos dirbiniai-al- 
bumai, piniginės, manikiuriniai 
setai ir kt., gintaro papuošalai,

• šveicariški laikrodžiai, kaip ge
riausiųjų firmų, taip ir pigieji, 
kultūriniai perlai - karoliai, apy
rankės, auskarai ir žiedai, įvai
riausi papuošalai, kaip apyran
kės, auskarai, žiedai, etc. su 
brangiaisiais akmenimis ir be jų,

• Lietuviškosios ir klasikinės mu
zikos plokštelės: operos, simfo
nijos, visi žymiausiųjų kompozi
torių, vokalistų, instrumentalis
tų ir orkestrų išpildyti muzikos 
kūriniai,

• Amžinos plunksnos, stalui am
žinų plunksnų setai, puošnūs mo 
terims šukuotis setai nuo 3 iki 
7 gabalų kiekvienas, visokiau
sios peleninės, cigaretinės, Ham- 
mel ir kitos meniškosios figū
ros, paveikslai, etc.,

• Visos lietuviškosios knygos, kaip 
Terros, taip ir kitų leidyklų lei- 
Terros, taip ir kitų leidyklų lei
diniai, kalėdiniai ir kitoki svei-Į 
kintmų atvirukai ir daug daug 
kt. gražių daiktų dovanoms ir 
namų išpuošimui.
Šių prekių rinkiniai Terroje di

deli ir įvairūs, pasirinkimas geras, 
kainos žmoniškos. Porcelanas ir 
stalui sidabras iki Kalėdų su 20% 
nuolaidos nuo reguliarių kainu.

Užeikit J Terra ir pasižiūrėkit, 
kas Jums reikalinga patiems ir 
kas dovanoms.
Mūsų adresas: TERRA, 3333 So. 
Halsted St., Chleago 3, III., telef. 
LA S-0427.

, KALĖDŲ ŠVENTĖS JAU ČIA PAT!

šeimininkėms ateina i pagalbą

MARQUETTE RAKERY
Telef. WAIbrook 5-3471 2616 West 69th St.

Be pagarsėjusio ir visų mėgiamo Raguolio-Bau,mkuchen jie 
kepa ir visų lietuvių mėgiamus tortus: kaip “NPOLEONĄ”, rie
šutinius ir kitus Kalėdų Šventėms kepa “MOZŪRĄ”, šližikus, me- 
diuninkus ir kitus. Taip pat baltą ir juodą duoną be jokių chemi
nių priemaišų. Duokite užsakymus išanksto, kad būtumėt ramūs 
Kalėdų šventėms. Atvykite asmeniniai ar pašaukite telefonu.

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

mokėsite sekančiais metais lengvais išmokėjimais.

KALĖDINIŲ PREKIŲ
IŠPARDAVIMAS

Svečių kambario baldai, didžiausias'pasirinkimas, 
'58 m. model., Nylon ar vilnos viršum tik $ “| 85-^0

Kilimai 9x12 ar nuo sienos iki sienos Bigelow, A. 
Smith, Magee ir kiti nuo $49-00

Rašomieji stalai ąžuolo ar riešuto medžio, ir kny
gom spintos stiklo stumdomom durim, puiki dovana 
moksleiviams, pas mus $29-00

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

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

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

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

Traveler $ 1 49 $2OO 00
Didžiausias pasirinkimas radijo, phonografų gar

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

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

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

dokite kitiems švenčių reikalams.

Furnitūra Center, Ine.
3224 SO. HALSTED STREET 

Tel. VIctory 2-4226

v:

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

JUSTAS LTEPONTS 
STANLEY KRUKAS

'iitKirni utį
J. G. TELEVISION CO. • 2512 W. 47th Str. • FRentier 6-1998 

RADIJAI, PATEFONAI, TELEVIZIJOS, III I I

DOVANOMS
Radijai nuo $12.00, Patefonai nuo $15.90,

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

1

pįvidendą

MOVINC

MIDLAND
1

Savings and Loan „ 
Associa+ion

. SINSDRED

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

,pelningia0sia 
TAUPYMO

«F NDROVf

4038 Archer Avenue Tai 1x2-471* 

AUGUSI SAIOUKAS Pr.xia.r»»

” 15 TOLI IR ARTI
NAUJI orneu TPOKAI-NAUJAUSI KMUSTnno (PANK7AJ

NStį N!ETŲ PATYRINIAS - PIGUS IR SĄŽININGAS AATARNAMNAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 w. 69St. CHICAGO 36, ILL Tel. U/Albrook 5-9209

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR1
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 — 

ir Paskolos Duodamos Namu įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
4559 So. Paulina St., Chicagn 9,111., YArds 7-0145

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

DISTRICT SAVINGS t TOAN ASSn7 
3430 S. Halsted St.. Chicago 8, 111.

ST. ANTHONY SAVINGS t LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt„ Cicero 50.111., tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS S LOCN ASSIL
1800 S. Halsted St. Chicago 8. III

PASIRUOŠKIT KALĖDŲ ŠVENTĖMS!
Moderniai atremontuotose patalpose rasite (lidžiausj pasi

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

-m

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

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Rooscvelt Road Tek SEeley 3-4711

Krautuvė atidaryta sekmadieniąis nuo 11 iki 4:30
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DTENRASTTS draugas, chtcago, tlltnotsPenktadienis, 1957 gruodžio 13

klebonas neatstumia, visus mie
lai kviečia, net ragina galimai 

j gyviau reikštis lietuviškame ve), 
i kime

pijoje lietuviškos mokyklos rei- gražių pastatų nepakanka, reikia sys grynai nuo musų visų susi- viškas pamaldas sekmadieniais 
10 vai., gausiai lankykime lietu
viškus parengimus ir parodyki- 

(Nukelta į 7 psl.)

kal i ilgumo mintį ir dėjo pastan 
gų, kad toji mokykla būtų įsteig 
ta. Dideliu atsidavimu kuopos 
valdyba dirba, kad ko greičiau

, - _ turėtume savo mokyklos ir sa- besikuriančios lietuviškos para-
e a aznycios statyba ir atei- lės pastatus, kurių trūkumas da pijos tolimesnis likimas priklau

sant) pavasarį bus pradėti sta- bar taip labai jaučiamas. Vien' __________________________
• tyti mokyklos bei salės pasta- tik pastarųjų dviejų metų eigo- ’------------------------
j tai Jei tik visi mūsų žmonės je kuopa iš savo parengimų sta- 
mokėtų parodyti daugiau nuo-jtybos fondui davė 3,000 dolerių.

.yirdaus bendruomeninio susipra- r.
timo, čia greitu laiku turėtume Pats nauJausias žingsnis į lie- 
labai st iprią ir gražią lietuvių t tuviškum° stiprėjimą šioje pa- 
koloniją. lapijoje yra lituanistinės mokyk

los įsteigimas. Apie jos inicia-

i........ Palyginti per gana trum-
| pą laiką išmokėta sena didelė 
parapijos skola, pilnai jau išmo-

Paaiškinimas Čiurlion5o ansamblio namų reikalu
“Draugo” gruodžio 5 d. nume- viau pasiekiamas negu dabartinė' 

ryje Clevelando korespondentas, lietuvių sale. 
aprašydamas Čiurlionio ansamb- Čiurlionio ansamblis užpirko 
lio perkamus namus, sąmonin- šiuos namus po ilgo kelerių me-

Dideli džiaugsmą pergyveno
me, kai šiais metais iš Akrono

torius ir organizavimo pradžią 
buvo rašyta šiame dienraštyje

..... .. ....................„___ . pavasarį. Kolkas mokykloje dar
painformavo “Draugo” skaity- kojinio, kurioje miesto dalyje, (',PVP,andieeiams gerai pažįsta- bas vyksta su trimis grupėmis, 
tojus, sudarydamas įspūdį, kad kurtis. Reikėtų daug vietos ap- ™as \r.v’sų pylimas kun. dr. K. Malonu pažymėti, kad mokiniai 
namai perkami juodųjų rajone rašyti visiems argumentams, ko ‘ irva>tis. Jo asmenyje turime mokyklą lanko stropiai ir paro- 
ir yra toli nuo lietuvių apgyven- dėl tie namai ir toje vietoje yra
tų kvartalų. užpirkti. Kas kartais dabar yra

gai ar nesąmoninigai klaidingai tų studijavimo ir išsamaus jieš- * mns0 parapiją buvo atkeltas

_ ... • keliama su visomis problemomis
Magno la Dr. gatvėje, kur per- „jjjau nPSusipažinusių asmenų, 

kami ansamblio namai, iš viso mūsų išnagrinėta daugelyje 
nėra juodiesiems priklausančių ( -džjy jr patikrinta atitinka- 
namų. 42 šios gatvės namai yra mosc miesto jr universiteto j. 
)vairių stilių rūmai, anksčiau pn stai„ose Mes esame pilnai įsi. 
klausę turtingiesiems Clevelan- tjkine jr un5versiteto plėtimo pla 
do piliečiams, šiandien daugiau vykdytoių užtikrinti kad ra-

tikrai nuoširdų patriotą lietuvį do didelį norą gražiai lietuviš- 
kunigą. kai išmokti.

Plačią vagą šios parapijos lie

žmonių. Kitataučiai deda visas pratimo. Daug pastangų ir savo 
pastangas, kad išstumtų lietu- patogumų atsižadėjimo čia ne
vius ir užgniaužtų visą lietuviš
kumą. Taigi visas šios gražiai

reikia. Gausiai lankykime lietu

PARAMA “DRAUGUI"
“Drauge” apaudon reikalam* at- 
<duntė šie almėtum:

P. Balčiūnas .............. $1.00
Petras četkauskas 
Juozas Stagminas

Ačiū spaudos bičiuliams.
“Draugo” administracija

kaip pusė jų priklauso įvairioms 
kultūrinėms organizacijoms, stu ■ 
dentų korporacijoms ir universi- Į 
teto mokslo įstaigoms. Api° ket 
virtadalis priklauso dar senie

jonas, kuriame namus užpirko- 
me. neturės pasikeitimų mums 

, nepageidaujama prasme, bet at- 
| virkščiai. Netolimoje ateityje,
j pa’^al Western Reserve univer- 

siems savininkams, o likusieji -j sjteto prezidento pareiškimą.
niekur pasaulyje nebus tokio 
mokslinio ir kultūrinio centro,

kitiems privatiems asmenims, 
jų tarpe dviems lietuviams.

Čiurlionio ansamblio užpirktų 
namų kaimynai yra kvakerio or
ganizacijos kultūriniai namai, 
vienos studentų korporacijos bu
veinė ir Ohio istorinės draugijos 
muzfėjus.

Prie universiteto rajono tik iš! Pavojaus jaunimui baimė^yra 
šiaurinės pusės prieina juodųjų tikrai perdėta. Vad. senajame 
gyvenamieji kvartalai — iš vi ”-x—- - 1 -

kokį turės Clevelandas. Čiurlio
nio ansamblis jaučiasi tikrai lai
mingu, turėdamas galimybes įsi
kurti šio kultūrinio centro ri
bose.

lietuvių rajone, kuris yra juodų
jų ranka pasiekiamai ansuptas 
iš visų pusiu, tas pavojus yra 
tikrai didesnis (pagal statistikos 
duomenis). Lygiu būdu argu-

sų kitų pusių gyvena baltieji.
Juodųjų apgyventa riba čia nė
ra pajudėjusi per paskutinius 
penkerius metus.

Šiais metais Clevelando univer montuojant būtų galima šaky-
siteto rajonui plėsti ir tobulinti ti, kad dėl to paties pavojaus 
yra paskelbtas ir patvirtintas jaunimas negali lankyti Western 
175 milionų dolerių apimties pla- Reserve universiteto, nė Seve-
nas, kuris jau pradėtas vykdyti. 
Pagal jį visi Magnolia gatvės 
privatūs namai bus išpirkti, taip

ranee Hali garsiųjų koncertų ar 
Clevelando meno muzėjaus. Ką 
ir bekalbėti apie studentes, kurių

pat universiteto rajonas bus pra- bendrabutis yra už dviejų namų 
plėstas keleto dabar juodųjų ap-j nuo mūsų užpirktųjų. Bet svar- 
gyventų gatvių sąškaiton, kur blausias argumentas yra, kad 

universiteto šiuo metu Amerikos didmies
čiuose iš viso nėra saugių vietų. 

Tikimės, kad šie keli žodžiai 
lietuvių gyvenamųjų išsklaidys Clevelando korespon- 
Nuo lietuvių salės ji dento straipsnio kai kam gal su-

numatomi namai 
personalui.

Magnolia gatvė yra visai ne
toli nuo 
kvartalų

NAUJI GftRIMAI LIETUVIŠKAM SKONIUI!

LEMON-ICE LIKERIS
Reyal Bitters Likeris,, Kolniseh Bitters

Abtei Likeris (V-Benediktinas)
PnKiinilnU ift importuotų oudžiagų ift Vokietijon pagal vokiečių 

ekupertų fornmlt'H
(IcijaiiKla kokybfi. . hlealtiH Hkonin

GA1NAMI: Sklp’s IJųum- Store, 5511 So. lininei) Avė.
Steponavičiaus Liipior Stori“, 1131 Archer Avė.
Mažeikos l.iipior Stori“, 2515 \V. Ilttth si.
Lite I .lipini- Store, 3234 So. Ilnlsleil M.

tuviško darbo bare varo L. R. K. 
Moterų S-gos 36 kuopa. Jai pri
klauso gražus būrys moterų — 
senųjų ir naujųjų ateivių — ku
rios nesistengia garsiai rekla
muotis, bet moka nuoširdžiai ir 
sutartinai dirbti, todėl padaro 
daug daugiau, ne?u kas, iš ša
lies stebėdamas galėtų manyti. 
Jau dveji metai šiai kuopai va
dovauja organizaciniame darbe 
tikrai didelį patyrimą turinti O. 
Jokūbaitienė, kuri sugebėjo kuo
pą išvesti iš grynai parapinių rei 
kalų į platesnę lietuviškos veik-j 
los sritį, ypač kreipdama dėme
sį į lietuviško jaunimo likimą. Ji 
pirmoji viešai iškėlė šioje para-

Belieka tik paprašyti, kad vi
si Clevelando lietuviai, ypač šios 
parapijos ribose gyvenantieji, 
jaustų pareigą pridėti savo dale
lę prie šios lietuviškumo tvirto
vės stiprinimo ir išlaikymo. Vien

DAILYDS - KARPENTER
Dirbu jvniriŲN pataisymus ir per

tvarkymų dftrmiH, naujus garažu h. 
Taip pat dažymo darbus.

JONAS PAPELIUČKA 
4552 So. Western Avė. 

LAfavette 3-4526

AUKOS UŽ KALEPDORIŲ
Už “Draugo” kalendorių atsiunti 
šie aameny*:

Paul Skirka .............. $1.50
Petras Norbutas .......... 1.00
R. Sobut ...................... 1.00
Pranas Kudzma .......... 1.00
Jonas Jurkšas .............. 1.00
M. Verbickienė . ..........  1.00
V. Goldbergas . ............ 1.00
Simon Bacvinskas .... 1.00 
Ačiū geradariams.

‘Draugo” administracija

SKIP’S 
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
ALL PHONES _ WALBROOK 5-8202

DRCKMKKK-GKtIOD. 12, 13, 14 d. d.

S E L F 
SERVICE

MARTELE THREK STAR COC.NAC Fifth

BISųiJIT THREE STAR COC.NAC

IMPORTED FRENCII BRANDY

Fifth

Fifth

$4-98

$4.69

$3-29

l.KAIN ALCOHOL 1*M» PROOF U.S.P. Fifth $4 89

>000-00-00000000O OOOOOOOOOOOC

KALĖDINĖS
A S I R I N K I T E 
T S I L A N K Ę |

•Dfiinfl
TCLCVISIOn

DOVANOS

Snv. inž. A. SF.MF:\AS 
3321 S. Ilnlsted — (l.irrsiilc |-5ti(l5
Atdara kasdien nuo 9—9 vai. vak 1 

Sekmadieniais — 10—5 v. v.
H5OOOO0OO0OOO0OO0-0O0OOOOOOC

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

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

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

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

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

STEINHAGEN (URQUELL) C.IN

BENAI LiųUElIR OR
BENAI LiųilEITR AND BRANDY

MYER’S IMPORTED DARK RDM

Fifth

Fifth

Fifth

IMPORTED FRENCH CIIAMPAGNE Fifth

VODKA, 80 Proof

CINZANO VERMOUTH 
Dry or Svveet

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ
PRISTATOM f VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

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

Fifth

$3.98

$3.89

$4.69

$3.49

$2.59

Fifth $-|39

%

pasiekiama automobiliu per 5 keltas abejones mūsų užpirktų 
minutes, autobusu — per 10 mi- namų tinkamumu. Ta pačia pro 
nučių (maždaug pusantros my- ga norėtume paprašyti visos mū 
lios). Ji yra arti ir nuo 118 — sų visuomenės paramos Čiurlio- 
120 gatvių rajonų kur dabar nio ansamblio kultūriniams na- 
koneentruojasi lietuviai, juodųjų mams įsigyti. Jie tikrai ne tik 
išstumti iš senųjų kvartalų. Uni- ansambliui, bet ir visoms kitoms 
versiteto rajonas yra centrinė- lietuviškoms organizacijoms bus 
je miesto dalyje prie pagrindi- naudingi.
nių susisiekimo linijų ir iš bet Jaunutis P. Nasvytis,
kurios miesto dalies jis leng- Čiurlionio ansamblio pirm.

Veikli naujoji parapija
Nepaprastai darbštaus ir su- 

4 manaus klebono kun. J. Ange
laičio rūpesčiu ir pastangomis 
turime naują labai gražią mū
rinę bažnyčią, pašvęstą Švč. M. 
Marijos, kaip Nepaliaujančios 
Pagalbos Motinos, garbei. Ši Ma 
rijos šventovė vis plačiau gar

paveikslais ir vitražais. Tad kas 
čia randama nelietuviško? Tik
rai ši Marijos šventovė visiems

NAUJIENA SPORTO 
MĖGĖJAMS! I

šiame prieškalėdiniame laikotar
pyje nėra geresnės dovanos spor
tininkui ar sporto mėgėjui kaip

EDVARDO ŠULAIČIO
redaguota knyga

LIETUVIŠKASIS KREPŠINIS
, kuri yra pirmutinis šios rūšies lei
dinys išeivijoje.

Joje telpa nemaža medžiagos a- 
pie lietuviškąjį krepšinį Lietuvo
je bei įvairiuose pasaulio kraštuo
se, o taip pat yra 63 įvairios nuo
traukos iš krepšinio gyvenimo.

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

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

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

Leidinio kaina 1 dol. Jis gauna
mas DRAUGE, 4545 W. 63rd St.,

, .. , .. : Chicago 29, UI. ir pas lietuviškos iClevelando lietuviams, Marijos . spa„dos Dlatintnj,lsP 
žemės vaikams, turėtų būti ne
tik mėgstamiausia lankyti baž
nyčia, bet tiesiog pasididžiavi
mas prieš kitataučius. Klebono 

sėja kitataučių tarpe ir sušilau- ir yra didžiausias troškimas, 
kia gausių maldininkų ekskursi- kad ko daugiau lietuvių priklau-

8TATVBAI 
IR NAMU

jų iš kitų, net tolimų, parapijų. Į sytų šiai parapijai ir ją vispusiš- PATAISYMUI
Todėl liūdna, kad mūsų žmonės kai stiprintų. Nė vieno lietuvio 
permažai domisi šia bažnyčia, o - 
atsiranda net ir tokių, kurie dėl 
menkų asmeniškų patogumų mie 
liau lanko arčiau gyvenamosios 
vietos esančias svetimas bažny-' 
čias. Taip pat labai neteisingos 
yra kaikurių mūsų žmonių kal
bos, kad ši parapija nesanti ir 
nebūsianti lietuviška. Tokias 
kalbas gali padiktuoti tik pikta 
valia arba noras pateisinti savo 
paties apsileidimą ir nesusipra
timą.

Niekas kitas, o tik lietuviai 
yra pirmieji šios parapijos stei
gėjai. Pirmasis klebonas buvo 
lietuvis, o taip pat niekas negali 
drįsti prikišti lietuviškumo trū
kumą ir dabartiniam klebonui.
Naujosios bažnyčios projektas 
yra darytas visiems gerai žino
mo architekto Stasio Kudoko, o 
statybos darbai vykdyti inž. J.
Augustinavičiaus. Lietuviai dai
lininkai išpuošė bažnyčios vi
dų Milingu altoriumi, gražiais 1

<‘|f | could only

skute
liks olbtr kitb

u not enongh!

Join
THE

MARCH 
OF DIMES

PRISTATOM 
Vlaoldų Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOOOY 
LUMBER CO

STASYS IJTWTNAS. Pr«*
3039 So. Halsted St.

Tol. Vlctory 2-1272

Apkainavimą ’ir Prekių Pristatę 
mą Teikiame Nemokamai

Raštinė atidarą kasdien noi.
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
fteštadienais iki 3 vai vakaro

(A ARTI IR TOLI BA±iDŲ
PFRKRAUSTVMAS
Nauja* sperlaln- dideli*- 

annkvežlmla m pilna ap
draudė Plgna Ir aąžininga* 
natarnavlma*.

R. S E R Ė NA S
•■1041 W R7Ol PI. ChlOMP*

III U AIbrooU 5-8063

DĖMESIO!
GALIMA DABAR Į LIETUVA IR SIBIRĄ SIŲSTI TIK 

NAUJUS ROBUS IR MEDŽIAGAS. GERIAUSIA YRA 
SIŲSTI MEDŽIAGAS, KAD GAVUSIEJI GALĖTŲ

JAS TINKAMAI SUNAUDOTI.
DABAR PATS LAIKAS APSIRŪPINTI IMPORTUOTO
MIS IR VIETINĖMIS VILNONĖMIS MEDŽIAGOMIS. 
KAD JAS GAUTŲ DAR PRIEŠ DIDŽIUOSIUS ŠALČIUS.

CRANESAVINGS
2S6S WEST 47th STREET LAfayette S-1088

B. R. Pletklewlcx, prez.; E. R. PIetWewlct, selu-. Ir advokatas
aukštus dividendus. Keičiame Aekbia. Parduodame ir perkame 

ralatybSa bonus. Taupytoioma patarnavimai aemokamal.
PradAkite taupyti atidarydami HOMkait* šiandien. Apdrausta iki *10,000.

Darbo valandom: pirmad. Ir ketvirtad. nuo 9 Iki 8 vai. vakaro: 
aatr. Ir penk. 9 Iki 6; treč. uždaryta, o kežt nuo 9 llri vidurdieni"

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

namų reikmenys, vandentiekio įrengimai- 
ir elektriniai reikmenys.

1901 West 47th St. TeL LA 3-4139

PIRKITE TEN. KUR PERKA JŪSŲ DRAUGAI 
IR KAIMYNAI

Didžiausias pasirinkimas vilnonių impor- 

tuotų ir vietinių medžiagų! Moterų sukne

lėms, kostiumams ir paltams

ARONSON BROTHERS
IMPORTININKAI IR RANGOVAI

224 W. Van Buren Street, Telef. WEbster 9-2588 

CHICAGO 7. ILLINOIS
Atdara kasdien nuo 8:30 vai. ryto iki 5:45 vai. vak. 

šefitad. nuo 8:30 vai. ryto iki 4:30 vai. vak.
Sekimui uždaryta.

INSUR1D |
UPTO-/ |La
FEOERRL
5BVING5

Jei reikia paskolos
pirkimui namo 

ateik į
k

Mutual Federal Savinas-
gausi greitų patarnavimų

2202 W. CERMAK ROAD,

• CHICAGO 8. ILL.

Vlrginia 7-7747
AND I/)AN ASft’N.

JOHN J. KAZANAIJSKAS, 
President
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L. B. MOKSLEIVIŲ 
TAUTINIAI ANSAMBLIAI

A. OINTNKRIS, Chicago, III. 

Ansamblių pradžia

CLASSIFIED ANO HELP WANTED AD VERT1SEMEN TS
REAL ESTATE REAL ESTATE REAL ESTATE

Prieš keletą metų Bridgepor- 
to lietuvių kolonijoje mokyk
los bičiuliai suorganizavo moks
leivių tautinį ansamblį, kurio 
tikslas buvo iš mažens vaikus 
pratinti prie lietuviškų dainų, 
tautinių šokių, kanklių ir lie
tuviškų papročių. Ansamblis 
augo ir stiprėjo. Motinos dienos 
ir Kalėdų eglutės progomis tu
rėjo keletą pasirodymų, kurie 
lietuviškos visuomenės buvo 
šiltai sutikti. Jo pirmasai me
no vadovas buvo ,B. Pakštas. 
Vėliau jį perėmė tvarkyti lan
kančių tėvų komitetas, visoke
riopai remiamas LB Bridgepor- 
to apylinkės valdybos. Aišku, 
kad ansamblis negalėjo apimti 
visos Chicagos priaugančio jau
nimo ne tiktai dėl savo didu
mo, bet ir perdidelių Chicagos 
atstumų. Daug kas iš Marque- 
tte Parko ir kitų vietovių prie 
geriausių norų vienus mažus 
vaikus negalėjo leisti vykti į 
repeticijas Brid'geportan. Už tat 
šį pavasarį LB Chicagos apy
gardos valdyboje kilo sumany
mas organizuoti atskirus an
samblius visose Chicagos dides
nėse kolonijose prie LB apylin
kių. Ir jau šiandien Chicagoje 
yra suorganizuoti keturi moks
leivių tautiniai ansambliai: 
Bridgeporto — meno vadovas 
A. Skridulis, Marąuette Parko 
— Mačiulis, Brighton Parko — 
Jauniškis ir Cicero — Remys. 

Ansamblių reikšmė
Jei plačiau kalbėti apie tokių 

ansamolių reikšmę, tai reikė
tų visiems priminti, kad jie yra 
kaip tik ta didžiausia atspara 
prieš nutautėjimą, kuris ateina 
iš nelietuviškos aplinkos, mo
kyklų ir t. t. Lietuviška daina, 
tautiniai šokiai, muzika, mūsų

nių dalykų. Vieni laiko stoka, 
kiti akcento sugadinimu, treti 
gailisi dolerio išleidimui, kiti 
nuotolio priežastimi ir daug ki
tokių turi pasiteisinimo priemo
nių. Tačiau jos visos neturi 
rimto pagrindo ir
tiktai savęs pateisinimui

U kamb., 3 inieg., garažas. f 13,700 
U kam b. mūr., 3 luleg. gar. >15.500 
5 kaiub., mūrinio nnujaa. >18,500. 
3 |H) 4 kamb., mūr., dld. ak. >33,000. 
l'iirlme Ir daugiau uuiuų pasirinkimui
S.A. AGLINSKAS Real Estate
3439 W. 80 St. HE. 4-800B

ARTI NABISCO
U kaiub. 10 metų mūr. iiuihuh. šil

dymas alyva. Dvigubi alium. langai
SUgalvot'OS ir dur>'B. - karų garažais. >22,600. A. 

b 1 Katilius.
2x4 IR I>Alt 1 BUTAS 

NEĮRENGTAS
Nuomos už 2 butu >200 j mėn.

Kurfttu vandenlu-alyvos šildymus. 32 
pėdų sklypas. Vaisiniai medžiai. Ne
toli Marų. Pk. >21,000. A. Sirutis.

30 AKRŲ MIŠKO PRIE EŽERO
Gražus 7 kamb. (6 miegamųjų) 

mūro namas. Rūsys. Dvigubas mūro 
garažas. Prie US 6 kelio, apie 140 Iro susisiekimo. Įnešti tik >3,000.

Meno vieneto papildymas
Jei mes gėrimės Dainavos,

Čiurlionio ansambliais, Pirmyn,
Stephens moterų choru, Varpo 
ir Vyrų chorais, šokėjų grupė
mis, tai manau, kad mes pir
miausiai turime galvoti ir apie 
tų vienetų ateitį. Tuoj kyla 
klausimas, kas juos galės pa
pildyti? Jų papildymas kaip tik
turėtų ateiti iš tų mažųjų daini- 20 ,kamb
ninku ir šokėjų ansamblių. Jei pajamų $12,880. Pilna kaina —

mylių Į Rytus nuo Čikagos. >17,000. 
A. Rėklaitis.

P. LEON A S
REAL ERTATE 

2785 West 71st Street 
Visi telefonai: WAlbrook 5-6015

jaunimas iš* pat mažens susigy- 
ypns su jais, tai jis nuo jų ne
atsiskirs ir užaugęs pirma pro
ga papildys suaugusiųjų ansanp 
blius ir šokėjų grupes. Džiugu 
pažymėti, kad jau ir dabar ne
mažas skaičius iš LB Bridge
porto moksleivių tautinio an
samblio jau yra papildęs suau
gusių meno vienetus. Stebime 
čia gimusių ir augusių chorus 
ir šokėjus, kurie jau dabartiniu 
laiku gerokai “paaugėję” ir tu
ri ne vienas žilą plauką, bet jų 
neatsisako ir kartu dalyvauja 
su naujai priaugančia karta. 
Manau, kad čia ir yra jaunystės 
dienų susigyvenimas, priprati
mas ir meilė dainai ir šokiui. 
Tokių pavyzdžių turime labai 
daug. Juos gali duoti ateityje 
tik moksleivių tautiniai ansam
bliai.

Bendro darbo programa
Dabar, jau esant keturiems 

ansambliams Chicagoje, lietuvių 
bendruomenei būtų pats lai
kas pagalvoti apie bendros pro-

papročiai vaidinimai. Vien tik I gramos sudarymą. Ansamblių 
lietuviukų bendravimas ir suda- meno vadovai ir pirmininkai tu
ro tą užtvarą prieš gresianti Į retų susirinkti ir aptarti ben- 
jaunimo nutautėjimą. Žinoma, droš programos reikalą. Būtų 
yra ir daugiau veiksnių, kurie labai gražu, kad pavasarį visi 
mūsų jaunimui turi įtakos būti ansambliai kartu pasirodytų su 
gerais lietuviais: tai šeima, lie- i turiningu pasirodymu — jauni- 
tuviškos jaunimo organizacijos mo švente.
ir lituanistikos mokyklos. Bet Sėkmingesnėm ansamblio 
visų šių veiksnių niekuomet ne- darbui įvykdyti būtų pageidau-
bus perdaug svetimtaučių ap
linkumoje. Kaip yra skaudu, 
kad nemažas skaičius tėvų to
kių ansamblių reikšmės nesu
pranta ir neranda reikalo leisti 
ir raginti savo vaikus juos lan
kyti arba paremti materiališ
kai ir morališkai. Daugelis mū 
sų, važiuodami į šį kraštą, pri
siekinėjo būti gerais ir pavyz
dingais lietuviais, lietuvybės ne
išduoti ir savo vaikus auklėti 
lietuviškoje dvasioje. Daugelis

jama, kad prie kiekvieno būtų 
sudarytas komitetas, kuris rū
pintųsi ansambliui sutelkti lė
šų vieneto veikimui paremti, 
kaip jau yra padariusi LB 
Bridgeporto apylinkės valdyba.

Baigiant norisi priminti lie
tuvių bendruomenei, kad moks
leivių tautiniai ansambliai, li
tuanistinis švietimas yra vieni 
iš pirmųjų ir svarbiausių jos 
darbų. Jei sugebėsime šį už-

atvažiavusių tuojau išmetinėjo Į davinį tinkamai atlikti, tai tu- 
senesnės kartos lietuviams už rėsime ir lietuvišką jaunimą, o 
jų vaikų nutautėjimą, o kas LB centro valdybos būtų parei- 
dabar darosi su vaikais tų, ku-i Sa, kad tokie ansambliai būtų 
rie taip neseniai atvyko į šitą Į įsteigti ne tiktai Chicagoje, bet 
kraštą ?

Tautinių vertybių 
nebranginimas

Yra naujai atvykusio jauni
mo, kuris ne tik nelanko ansam
blio ir lituanistikos mokyklų, 
bet jau sunkiai arba visai ne
kalba lietuviškai. O kaip pa
galvoji, kiek mūsų inteligentija 
ir visi profesionalai, išėję moks
lus ir daugelis gavę stipendijas 
Lietuvoje, yra skolingi Lietu
vai, tai pasidaro dar liūdniau 
ir norisi pasakyti: kaip greit 
mes ištižome, pamiršome savo 
pareigas tautai, kasdieniniame 
gyvenime labai susmulkėjome 
ir užmiršome tėvynės pirmųjų 
žadintojų ir savanorių atkovo
tą nepriklausomą Lietuvą. Pa
našus pavyzdys yra ir su litu
anistikos mokyklomis, kur ne
mažas skaičius naujai atvyku
sių į šį kraštą jų nebrangina ir 
dažnai jieško priežasčių patei
sinti save, kodėl negali savo

1 ir. Detroite, Clevelande, New 
Yorke, Bostone ir kitose dides
nėse lietuvių kolonijose.

MAKQCKTTK PARKU. 2 mūriniai c« “• ~ “400
namai po 2 augštu. l-as namas 2 bu- i į »*•**“*• & S' ~
lai po G kamb. ir 2-as namas 2 bu- ' į * *'” *:*?*?’ — 15,1100
tai po 5 kamb. Prie abiejų nanių | T ?.“‘“J*“’. li<L *°U POtlal.
- autom, garažai. Namai ge.aiųe | nu™'»
stovyje. Reikalinga pamatyti, kail Ai BUDRECKASi RGdltV 
galėtumėt Įvertinti. ------ - *

Marųuette Parke 5 kamb. mūrinis 
bungalow. Centralinis šildymas ap
kūrenamas alyva. Virtuvė išklota 
plytelėmis (Tile kltchen). 2 autom, 
garažas. Pilna kaina tik >16,600.
Įmokėti reikia nedaug.

Mūrinis 4 kambarių — evpandable. j BRIGHTON PARKE:
G metų senumo. Virtuvė ir vonia iš- j Mūr. 2 po 4, centr. šildymas, arti 
klotos koklinėmis plytelėmis. 2 au- I susisiekimo. Nebrangus.
tomobilių garažas su ivaižavimu Iš GAGU PARKE:
šono. Namas atrodo visai kaip nau- Mūr. 6 butai, po 4 kamb. centr. 
jas. Įnešti tik >4,000. 1 šildymas, gražiai atrodo iš lauko,

G kamb. namas, i H vonios. Pasta- i modern. Įrengti butai. Geros paja- 
tytas ant didelio sklypo. Automatinis
karštu vandeniu apšildymas. Arti ge-

4081 Archer Avė.. LA 8-8884
MARQUETTE PARKE:

Mūr. bung. 6 kamb. arti parko, 
centr. gazu šildym. .reikia parduoti 
šių savaitę.

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

Jei norite parduoti savo namų, mes 
jums mielai patarnausime: turime 
klijentų, norinčių pirkti. Prašome 
kreiptis Į mūsų raštinę —

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

mos.
Turime visokio dydžio namų Ir 

jvair. biznių. Parūpiname paskolas 
lengv. aųlyg.

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

$39,900: įmokėti $15,000. SVOBO- I „ Kampinis mūr. narnas ir krautuvė.“ ’ ’ c _ _ (lomi i.;. .-i. 4 n... t»,. ..i.r»A T7V) W 9fith St LAwndale 'Oerai einantis biznis Brighton Park ^AW Ua , centre. Prie kraut. 4 k. butae.
1-7038.

PAJIESKOJIMAI

Med. 2 a. 3 hut., šilti. rad„ alyva. 
Pajamų >210 mėn.
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. šlld.. sklyp 
31 pėdų. garažas. >28.000.

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, Jū
sų laukia greitas ir teisingas pa ta r 
navlmas

NORVILĄ
K1.A1, ESTATE SALES 

2800 W. 5Wtli St. Tel. PRospect g-5454

__ REAL ESTATE

000<h><x>0<XXXX>0<KKK><XKK><XXK) 

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

kūpėto valui, šiluma. 2 mašinų mūr. 
garažas. Kilimai. Arti mokyklos ir 
baž. >28,400.

2-jų augštų mūr. 3Jų butū — 
6. 5 ir 3 k. Alyvos šiluma. Modern. 
įrengimai. Naujas garažas. >30,900.

Prie Marųuette Parko 5 kambarių 
mūr. bungalow (galimybė padaryti 
3 miegamus). Plieno balkiai. Apsau
ga nuo potvynių. Geras pirkinys — 
paskubėkite. >16,900.

GAGE PARKE
Gražus 6 kamb. mūr. bungalow su 

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

KITPR: 4 butų mūr. 1—5 k. ir 
3—4 k. Metinės pajamos >2,160. Pil
na kaina >18,000.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše Ir Įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS*Real l’jstate — Insurance _ Rentals 
Notary Public

5916 So. Westem Avė. 
Pltosp. 8-2234

<>O<XXX><XX><>O<X><XXXXXX><XX><XK>

MISCELLAN EOIJS

ŠILDYMAS
A. Stanėlauskao instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
Ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atliek* 
visus skardos darbus
1546 S. 49th Court, Cicero
Te*. OLympic 6-4)775 nuo 8 vaL 

ryto iki 6 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 6 vai. vakaro: 

OLympio 2-8752

LIKT APUKAllkis AliENTtKA
Visų ralių apdrauao*! Aulouiobi 

hų finansa vlinas Notarlataa Valaty 
bSt> patvirtinus kainos

Prie* darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRvaiTlH 
WAlbrook

INTERSTATE INSURANCE AUENCY 
• 1OS S. Ashland Avė.. Chicago 38, Ilt

M. ŠIMKUS
R E A U ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
J ieškomas ZIGMAS DULEVI- 

ČIUS, s. Stepono, gim. 1910 m. 
vasario 7 d. Raseinių apskr., Be
tygalos vals., Mockūnų dv. Jieško 
jo žmona iš Lietuvos. Jei kas ži
no kur jis gyvena, arba turi žinių Prješ pirkdami ar parduodami na- 
apie jo likimą prašom prenešti — mus, biznius, sklypus ar ūkius 
J. Urbeliui, 1649 N. Broadway, , atlankykite mus.
Melrose Park, lUMs. J KUTRA-NORKUS REALTY

REAL ESTATE-INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

2405 W. 51 St.

Tel. Cliiffside 4-7450; lies.
7-2048

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

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpubUc 7-9400

J ieškomi ANTANAS ir JONAS 
KNISTAUTAJ, kilimo iš Kadagi
nės km., Kalnujų parap., Raseinių 
apskr. Amerikon atvykę prieš I-jj 
karą. Jieško brolis Kazimieras iš 
Lietuvos. Jie patys, giminės ar ži
nantieji prašomi pranešti: G. Mik- 
ševičiūtė Kasperavičienė, 56, Pine 
Crest Rd„ Toronto, Ont., Canada.

Jieškomi DANIELIUS ANTA
NAS, sūn. Jono, ir DANIELYTE 
STASE EIDRIGEVICIENE. Abu 
apie 60 metų. Gyv. Chicagoj. Jieš
ko giminės iš Lietuvos. Prašome 
juos ar ką nors žinančius apie juos 
atsiliepti šiuo adresu — A. šerep- 
kienė, 7114 S. Richmond St., Chi- 
eago 29, III. Tel. PR 8-3799.

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

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

PR 8-6040 arba RE 7-8534

BUILDING & REMODELING

tJ’SSSSSSSSSSSSSKSSSSSMSSS^^
Nauji namai, garažai, įvairūj pataisy
mo, pertvarkymo (remodeling) darbai

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR v 

(1936 So. MaphnvtMMl Av„ Chicago® 
Tel. HE 4-7482 arba CU 4-7450 j

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OON7TBACTOB 

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

Namų tel Blshop 7-SS4O 
2787 West 43rd Street

ISNUOMUOJAM.A — FOR RENI

NAŠTŲ SAVININKAI!
Tn'pininkanjame batų išnuorriavi 

mui. Patarnavimas veltui Turime 

, laukiančiųjų surašą.

VARPAS Real Estate 
5018 So. VYesp'm. Pltospei-t 8-2234

PROGOS — OPPORTUNITIES

wY\ Albrook (5-5030 oiz ii_i — j*
PRospect 8-3579 (vak. ir sekm.) I oKelbkites aien. Drauge .

Naujasis Testamentas- 
Šventas Raštas

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida. Iš-

ISIGYK1TE DABAR
itiimiiiiimiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit

KAM SENATVE JAU ATĖJO, 
PENSIJŲ KNYGELE PADĖJO!

Neseniai išleistoje knygelėje —
PENSIJOS IR PAŠALPOS — at

Namų statyba, (vairūs pataisymai 
ir pardavimas. Jei ncrlte pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai 1S- 
planuotas, patogus, gražus Ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErmlnal 0-5531 

nuo 6 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515
N oi ton, \Villow Springs, nu

TAVERNA & PACKAGE GOODS.
Parduodama su viskuo taip kaip 
stovi. Gyv. patalpa. Verčiami par
duoti dėl ligos. Kaina $2,000 Tel. 

OLympic 2-057S

Parduoda,ma batų ir dry goods 
krautuvė ir namas, 1735 S. Halsted 
St., Chic., III. Teirauti asmeniškai. 
IŠNUOM. 4 kamb. butas su centr. 
anšildvmu. 931 W. 33rd Plac-e, tel. 
FRontiei 6-2248.

GROCERY and DELICATESEN
In Marųuette Purk: living ųuartei-H; 
ideal small fainily or retired couple: 
misc. furn. included: sac. because of 
health: >1.500.

PRospecj 8-9324

leido LUX' 1947 m. Štutgarte 3,*. , c \ p -
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunam* spausdintas Socialines apdraudos

•DRAUGAS” 4545 W. 63rd St 
GHICAGO 29. ILlMRS BUŽIENE ROZALIJA, pir 

miau gyvenusi 4347 So. Mozart, 
vra prašoma atsiliepti, arba api-e 
ią žinantieji pranešti telefonu LA lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliniin  
3-5640 A. Rūgytei. 4340 So. Ar- KNYGA, KURI VISADA J DOMI 
tesian Avė. Pajieško giminės iš jp NESENSTA
Lietuvos.

ilimMHiiiiiiiiiiiiiiiimilinnnnnnininiiiiiiiiiiiMilliiiiHlininnmilililllllllIllliiiiiniiiiliiniiiniiiiiiii

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

iiiiiiiiiiiiiimniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN

Tai Juozo Švaisto

(Sočiai Security) įstatymas su 
naujausiais papildymais: 1) mo
terims pensijos mokėjimas nuo 
62 metų amžiaus, 2) nedarbin
giems asmenims pensijos mokėji
mas nuo 50 metų amžiaus. Be to 
čia telpa Nelaimingų atsitikimų 
įstatymas su nurodymais kokias 
pašalpas gali gauti susižeidęs as
muo. Knygelės kaina .80 centu 

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

4545 W. 63 St., .Chicago 29, III. 
'iiliiilllllllllllllllllllllllllllllllliliililiun

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

Statome nanjns namus ir garažus 

Atliekame visokių trobesių ir patai 
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai

įmikite llAnube 8-2703 nuo 0 vai 
ryto Iki 7 vai. vakaro

T«-l. OI,yinple 2-5121 nuo 8 vai 
nl.nro lt< l< v». .akaro

STANKUS
CONSTRUCTION C0.

Kiškučio Vardines
STASYS DŽIUGAS

Tai gražiausia dovanaŠioje knygoje gražios mūsų žmo- Tai gražiausia dovana musų 
nių pasakos, su paveikslais. Jas mažiesiems skaitytojams. Meilė 
mielai skaito ir suaugę ir jaunieji, tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
Labai tinka lietuvių kalbos pamo- dail. VI. Stančikaitės gražios iliu-

Pavojus iš antibiotikais 
penimų gyvulių

Chicagoje vykstančiame o- 
dos ligų specialistų suvažiavime 
kalbėjo New Yorko dr. Fr. C. 
Combes, atkreipdamas dėmesį, 
kad kaikurie paukščių ir gyvu
lių augintojai dabar jiems duo- i 
da antibiotikus ir hormonus, ir 
tai gali būti pavojinga kaiku- 
riems jautriems, alergiškiems 
žmonėms. Kelia mintį, jog vy
riausybė turėtų į šį reikalą įsi
kišti. Jau buvo pastebėta dėl

A A

JURGIS PUP1NIK
Gyveno Mlchigani-. Mirė 

gruod. 11 d., 1957, 2:45 vai.
popiet, sulaukęs 46 m. amžiaus. 

Gimė Hazelton. Pa.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Bernice. 2 dukterys: 
Ann Marie ir Thcresa. motina 
Rože Videckis, 3 broliai: Stan
ley, Anthony, brolienė Jean: 
ir Bruno Videckis, brolienė 
Ruth, 2 seserys: Mary Barlick, 
Svogeris Henry; ir Helen Pu- 
pinik, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas Kacharski 
koplyčioje 1 735 Wabansia Avė.

Laidotuvės Įvyks šeftt. gruęd. 
14 d.. iŠ koplyčios 8:30 vai. ry
to bus, atlydėtas į šv. Mykolo 
parapijos bažnyėlę, kurioje )- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldi, bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: žmona, <liikterys,
motina, broliai, seserys ir kiti 
giminės.

I^ild. direkt. S. Haehurski, 
Tel. BR 8-2535.

koms. Iš viso 73 pasakos. Kaina 
$2.50 Platintojams didelė nuolai
da.

Užsakymus kartu su pinigais 
siųskite:

Galima gauti “DRAUGO” 
Administ racijoje

4545 W. 63rd, St., UMc&go 29, UI
<lb din

"Perskaitęs šią knyga, nesijausi 
praleidęs veltui laiką,, bet su švie
siu prisiminimu širdyje jieškosi 
ko nors panašaus” — išsireiškė 
vienas skaitytojas.

R. Spalio

Didžiosios atgailos
Novelių rinkinys.

yra kaip tik tokia knyga, kurią 
skaitydamas džiaugsiesi sodriu, 
savitu ir nepakartojamu stiliumi, 
savo kontrastais intriguojančia į- 
vykių eiga, nepaprastai gyvenimiš 
kais nutikimais. R. Spalis yra au
torius romanų “Gatvės berniuko 
nuotykių” ir “Ant ribos”, kurie

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

į Užsakymus kartu su pinigais 
I siųskite

DRAUGAS

4545 W. 63rd Street 
Chicago 29. III.

Atlieka planavimo ir statybos 
darbus gydytojų ofisų, gyvena
mųjų ir prekybos pastatų. Jū
sų pasirinkimui turime virš 300 
įvairių standartinių projektų. 
Ofiso telefonas ir namų

l’ltosiH-ct 8-2013 

7103 SO. WESTEKN AVĖ. 

Chicago 30, III.

PARDAVIMUI

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 
ĮVAIRIOMS PROGOMS

“Drauge” galima gauti NAUJŲ 
GRAŽIŲ LIETUVIŠKŲ ATVIRU
KŲ. Atvirukai yra kelių spalvų ir 
atspausti rankomis šilk skreen bū
du. VARDADIENIO, GIMTADIE
NIO. PADĖKOS. UŽUOJAUTOS, 
VESTUVIŲ, SVEIKINIMAI MO
TINOS DIENOJE, VESTUVIŲ SU
KAKTUVIŲ SVEIKINIMAI ir PA
DĖKA UŽ UŽUOJAUTĄ. 1Q AT
VIRUKŲ SU VOKAIS $1.00.

Užsakymus su pinigais siuskite:

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

Chicagd 29, III.
| Platintojams duodama nuolaida

DĖMESIO!

NUO UŽSISENftJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

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

VIRŲ IR SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 

miegoti nes Jų užsisenėjuslos žaidos 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
ru ir skaudžių Saldų uždėkite 
LEGUI.O Ointnient Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite jų tapgi nuo skau
džiu nudegimų. Ji tappgi pašalina

skaitytojų buvo sutikti su dideliu , niežėjimų ligos vadinamos psoria- 
entuziazmu ir prielankumu. 'sis Taipgi pašalina peršėjimų ligos

vadinamos ATHLETE’S FOOT su-

jas pulk. P. A. Campbell. Kal
bėdamas apie galimybes žmo
gui skristi į erdves, jisai pri-- 
minė, kad kapt. Ivan Kincheloe 
lėktuvu Bell X-2 buvo pakilęs

. . j ,1 u 126,200 pėdų, tuo būdu pakilto susirgimų odos liga, o gali
būti ir žymiai sunkesnių atvejų, damas augščiau 99.6% visos

fti novelių rinkinį galit įsigyti 
Drauge. Kaina $3.50. Užsakymus 
ir pinigus siųskit:

stabdo džiovinimų odos Ir perplyšlmų 
tarppiršCIų Yra tinkama vartoti nuo 
žžtflstančlos suskiltos odos dedlr- 
vlnių odos išbėrimų' Ir t t taipgi 

DRAUGAS, 4545 w.63rd St. St., tinkama varotl vaikučlams.kada pa 
si rodo skaudus Išbėrimas nuo vysty-

Chicago 29, III.

komplikuotesnių atakų. atmosferos. Kadangi skridime 
į erdves pagrindinę problemą 
sudaro buvimas ar nebuvimas 
atmosferos, tai minėto lakūno

Žmogus gali išgyventi 
kilimą į erdves ,

Gydytojų suvažiavime Chiea- > patyrimas rodo, kad žmogus 
vaikų leisti mokytis lituanisti-1 gOje kalbėjo aviacijos gydyto- 'turi galimybių skristi į erdves.

klų JI yra gera gyduolė nuo 1* 
vlrštnių odos ligų. L«*-

_______________________________________ gulo Olntment. yra
— parduodama — po 75 

Gcentų, >1.15 ir >3.50.

S 0 P H I E BARČUS
RADIJO VALANDA Mllwnukee, Wls., Ga-

, ry. Ind. Ir Detrolt Ml- 
IS stoties WOES 1390 k. kasdlenų, .. s ,n&vut.p
nuo pirmadienio Iki šeštadienio nuo i * ’
8:30 iki 9:15 v. ryte, ir kas pirma- ) lr atsiųskit Money Or- 
dienį nuo 7 iki 8 vakare. . deri į —

HKKMADIKNĮ iš radijo stottes I _
WOPA I4rt<» k. Ir KM 102-3 MG. I
K:30 iki 9:30 ryte. LEGULO, Department D.,

Tel. Hlmbsk 4-2413
7ir.» Ho. MmiiIi'w<mmI A»e.. chicago 20 5618 W. Fddy St., Chicago 84, III

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Telef. — HEmloek 4-5881

YEARS OF 
SERVICE

FIGHT
INFANTILE
PARALYSIS

MARCH 0F DIMES

HELP WANTED - MALĖ

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

IIAS OPEMMiS FOR THE FOLLOVVING COMPETENT STAFF:
MAURE D ” 
CAPTAINS 
BARTENDERS

COOKS 
WAITERS 
STE WARDS

THOSE ACCEPTED W0ULD BE ENGAOED IMMEDIATELY
APPLY l!i:T\VEE\’ 2—4 P. M. MONDAY TUKU PIUDAY 

OI! \VRITE RY LETTER T() PERSO\\eL OFFICE

MAYFAIR HOTEL
H0(> St. Charles St. St. Louis, Mo.

Perskaitę ilicn. "liraii^", duokite ji kitiems.
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CLEVELANDO ŽINIOS
I»AS STI'D. ATEITININKUS

Praėjusį sekmadienį Clevelan- 
do studentai at-kai praleido gy
voje ateitininkiškoje nuotaikoje. 
Po bendros Šv. Komunijos susi
rinkta bendriems pusryčiams ko 
legės A. Orintaitės bute, kur šei
myniškoje nuotaikoje praleista 
graži valanda.

3 vai. p. p. vėl visi rinkosi su- 
sirinkiman kolegų Aldonos ir Vy 
to Kamantų bute. Į susirinkimą 
atsilankė keletas svečių iš sen
draugių tarpo ir newyorkietis 
kun. Cekavičius, kuris tuo metu 
viešėjo Clevelande. Draugovės 
kapelionas kun. dr. K. Širvaitis 
kalbėjo Marijos Nekalto Prasi
dėjimo šventės proga, sukelda
mas įdomių klausimų dalyvių 
tarpe. A. Barzdukaitė pateikė 
išsamų pranešimą iš studentų

kaip 2 dol. vertės. Nepraleiąki- 
me šios malonios progos mūsų Į 
mažiesiems.

— JAV IJB Tarybos rinkimai
įvyks sekančiais metais. Galės 
rinkti tik tie, kurie bus užmo
kėję nario mokestį. Todėl LB 
Clevelando apylinkės valdyba 
prašo visus sumokėti solidaru
mo mokestį per seniūnus, valdy
bos narius ar Spaudos kioske.

— Balto rinkliava artėja prie 
pabaigos. Visi rinkėjai maloniai 
prašomi aukų lapus sugrąžinti šį 
sekmadienį ir atsiskaityti su 
Balfo skyrių valdybomis. Dar 
neturima duomenų, kiek surink
ta, bet kurie savo aukos nea- 
tidaVėte, prašomi tai padaryti šį 
sekmadienį šv. Jurgio parapijos 
salėje. Yra žmonių, nuoširdžiai 
parėmusių sunkią mūsų brolių

at-kų draugovių valdybų ir ko-i dalią Europoje: dr. J. Skrins- 
respondentų suvažiavimo. Bu-i ka $50, Juozas ir Marija Mi- 
vo diskutuoti “Ateities” platini-' Joniai — $25, V. Steponavi- 
mo būdai. I č*us — P. ir N. Bieliniai —

1 $10, dr. J. Stankaitis — $15; po i 
Šį savaitgalį, gruodžio 14 — 10 dol. yra aukoję P. Aleksand-1

PAGAVO METIKĄ

New York Yankees metikas Don Larsen drauge su jaunaja 
Corrine Bruen pjauna vestuvinį tortą Benson, Min. (INS)

linės numeriu pavadinęs organiza
cijos vardą, Lietuvos ir lietuvių 
neišgarsinsi. Clevelande yra tik 
lietuviai budžiui. Lietuviai budžiui 
nėra vandens sporto klubas, kaip 
klaidingai parašyta, bet lietuvių 
jaunimo auklėjimo organizacija 
(Dievui, tėvynei ir artimui) ir ši 
organizacija yra registruota ne 
svetimtaučių organizacijoje, kur 
lietuvybę naikina, bet 1. budžiui

t
A. A.

yra registruoti valdžios įstaigoje, žodžius, kurie yra mūsų visų ir vi- 
kuri lietuvybei nekenkia. Balti ak- sos lietuvių tautos turtas ir jais 
selbantai niekam nepakenkė — jais gali naudotis kas nori, nes tie žo- 
naudojasi ir kitos organizacijos, džiai nėra užpatentuoti ar mono- 
Organizaeijos pavadinimas “Lietu- polizuoti kieno nors nuosavybėje, 
viai budžiai” turi abu lietuviškus Lietuviai budžiui

15 dienomis, įvyks Clevelando 
studentų at-kų susikaupimo die
nos, vadovaujamos kun. Širvai
čio. šeštadienį 1 vai. p. p. visi 
renkasi Nepaliaujančios Pagal
bos bažnyčion, kur rožinio kal
bėjimu bus pradėtos susikaupi
mo dienos. Po to parapijos sa
lėje vyks grupinės diskusijos te
ma “Malda — santykis su Die
vu”. 5 vai. bus bendra vakarie
nė. Po to vyks apvalaus stalo 
diskusijos tema “Dievas, Jo bu
vimas esmė ir savybės”. 7:30 
vai. bus klausomos išpažintys. 
Sekmadienį, gruodžio 15 d., — 
šv. mišios ir bendra Šv. Komu
nija toje pačioje naujosios pa
rapijos bažnyčioje. Po to — a- 
gapė ir užbaigiamoji konferenci
ja. D. K.

“KAI DU STOS ..

PATIKSLINIMAS zacijas ir tampame lyg kitų trąša,
. .... , „ nes mūsą sąskaiton jos bujoja, o

Kazickas, Balbotas ir daugelis'2 nUS' 7,šoma ° anie Cl«Sdo «ŪSU lietuvybė tenai randa mirti, 
vu-ii „ i u P.1. «F soina ,apit Clevelando Nepaslaptis, kad kaikurie namaikitų. Sudarius aukotojų sąra- budžių asaras; sakoma jog is lie- atvvkę lietuviai j šį kraštą pralen. 
sus, jie bus paskelbti spaudoje. tuvid budz>4 veiklos kurioje be kia senįau atvykusius lietuvius, 

... savęs paglostymo, atlikus dideli jokjos lietuviškos spaudos neskai-
— Ciurliuniečiai praėjusį šeš- Lietuvos išgarsinimo darbą, nepel- j į0 <paj įau pergrejtas lietuvių tau-

tadienį atliko dalį “Old Country' ESSo^am ".aE wti ^‘‘m^SkloS'’Smonį’
Show televizijos programoje, ■ sporto klubui ir kurie nenešioja miB turime maži„ti lietuviu tautos 
vadovaujant muz. Alf. Mikuls- baltū akselbantų. Toliau rašoma, nykimo tempą Tai šitas buvo tukini. Kaip ir anksčiau, šioje pro kad tik skautP organizacija turi X omenri^ ralant apie stoR- 
______ . daug jaunimo ir ji vienintele ne- mą mŪ3ų jaunimo j svetimas or

ganizacijae, bet jokiu būdu neuž- j 
gavimas Lietuvių Skautų brolijos. I

Nėra Clevelando budžių, kaip Į 
samblis buvo viena įdomiausių T. . . ,,, . , ... , . korespondencijoje minima: Cleve-,
programos dalių. Pranešėja A. EarSnK7organai,a'^Tug „u™. taSktl'.
Orintaite savo simpatingu balsu pelniusi jaunimo auklėjime, musu ______ ~ ______________
ir puikia laikysena atkreipė tele- 'nėra užgauta š. m. rugpjiūčio 28

ravičius, Staniškiai, S. Rudokas,Į

URŠULE BARTKUS
Gyveno 4332 S. Talman Avė.

Mirė gruodžio 12 d., 1957, 
B vai. ryto, sulaukus pusės am
žiaus. Giuiė Lietuvoje; kilo Iš 
Raseinių apskr.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

giminės: Mary Kissel, jos vyras 
Krank, jų vaikai Paniel ir Mar- 
garet; Magdalena Rimkus su 
šeima, gyv. Dolton, 111., kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Liet. Ūkininkų 
Draugijai.

Kūnas pašarvotus Petro Bie
liūno koplyčioje, 4348 S. Cali- 
fornia Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
gruodžio 1.4 d., iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėta į Švenč. 
P. M. Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę Gi-MINRS

Ijaidotuvių direktorius Pet- , 
ras Bieliūnas. Tel. LAfayette 
3-3572.

UŽ GERESNĮ PASAULĮ
Knyga idomi, kaip jaunimui, taip ir suaugusiems. 
136 pusi.

Paruošė KUN. PRANAS DAUKNYS, M.l C. 

Kaina $1.50

Atspausdinta Londone 1957 met. ir dabar jau gau
nama “Drauge' 4545 West 63rd Str., Chicago 29 III.

gramoje pasirodžiusi tautinių šioja uniformą. Taigi ir šis ne- 
šokių grupė vadovaujama Liu- pamatuotas įžeidimas taikomas ne
d.o Sagio. taip ir Ciuriionio an-'fa™ k!tam' bet tik Uetuvio Skau- 

tu brolijai.
Lietuvių Skautų brolija, kaip

vizijos stoties vadovybės dėme
sį ir jai pasiūlyta pranešėjos vie
ta. Praėjusio šeštadienio prog
rama per 5 stotį buvo atlikta 
nuo 10:30 iki 11:30 vai. Laikas

d. “Draugo” 5 pusi. Tenai tik pa
minėta, gaila, kad daug mūsų jau
nimo įstojo į svetimas organizaci
jas ir, nešiodamos jų uniformas 
ir ženklus, negali garsinti Lietuvos 
vardo. Iš to pasakymo jokiu būdu 
negalima padaryti klaidingas iš
vadas ir aiškinti, kad čia grynai ' 
liečia tik Lietuvių S. broliją ir ji 
jau užgauta ir įžeista. Taip nėra. 

Tikrumoje yra priešinga padė-

1

+

, nelabai patogus, be to pakeiti- 
JAV Lietuvių Bendruomenės mas buvo praneštas pervėlai, to- 

Clevelando apylinkės valdyboje dėi daugelis negalėjo tos progra
yra kilęs gražus sumanymas mos sekti. Paprastai ši “Old tis. Lietuviai budžiai su skautais i
ateinančiais metais surengti vi- Country Show” būdavo nuo 2 30 draugauja nuoširdžioje dvasioje, 
so Clevelando jaunimo vakarą. Į jųj 3 30 va] p p
Tam vakarui aptarti, nustatyti,
datą ir gauti naujų pasiūlymų' Antanas 1 amulionis yra 
šį šeštadienį, gruodžio 14 d., 6 Kazimiero Kolegijos įgalioti 
vai. vakare “Dirvos” patalpose,
1272 E. 71 Str., yra šaukiamas 
visų jaunimo organizacijų pasi
tarimas. Pasitarimą organizuo
ja LB Clevelando apylinkės val
dybos jaunimo vadovas. Visos 
jaunimo organizacijos maloniai 
prašomas dalyvauti. Atskiri 
pranešimai nebus siuntinėjami. 
Vadovo telefoniniai pasikalbėji
mai ir spaudos pranešimai yra 
malonus pakvietimas.

Gausus mūsų jaunimas yra iš
siilgęs gražių, jų širdžiai ma
lonių parengimų ir kultūringų 
pramogų. Ir šio vakaro metu 
programa turėtų būti atliekama 
mūsų jaunųjų meno mėgėjų. 
Šios įdomios ir jaunimui pritaiky 
tos programos apjungimas būtų 
pavestas patyrusiam mūsų sce
nos menininkui.

Puikus orkestras — jaunimo 
svajonė. Toks orkestras grotų 
visą jaunimo valkarą, švelni mu
zika apimtų visą lietuvių salę. 
Šokių pertraukų metu būtų at
liekami lietuviški žaidimai ir ki
tokios pramogos.

Clevelando apylinkės jaunimo

, Skautai atėję pas lietuvius bū
džius, “Palangos" laivu paplau- 
kioja, o mes, budžiai, .atsilankome 
skautų parengimuose ir gatvėje 
susitikę draugiškai pasikalba.m, 

nis Clevelande ir kartu su Petru | Raip lietuviškam jaunimui pridera.
Turime daug daugiau rašyti apieZigmantu renka aukas šios ko

legijos išlaikymui. Ši laisvaja
me pasaulyje esanti lietuvių dva 
sininkams ruošti institucija yra 
reikalinga visų mūsų nuoširdžios 
paramos. A. Tamulionis šį sek
madienį priims aukas Šv. Jurgio 
parapijos salėje.

— Dail. K. Žilinsko nuotaikin
gų lietuviškų gamtovaizdžių bu
vo išstatyta Spaudos kioske, ir 
du ju buvo nupirkti. Norintieji 
Kalėdų proga įsigyti jo paveiks
lų prašomi užsukti į Spaudos 
kioską. S. G.

Veikli parapija
(Atkelta iš 5 psl.)

me, kad mes čia šeimininkai, o 
ne svečiai. Neilgai išsilaikys lie
tuviškumas, jei kaikurių pavyz
džiu bėgsime nuo parapijos, ir 
steigsime naujus klubus, visuo
menės pinigais pirkdami jiems 
namus ir skaldysimės mažomis 
grupelėmis. Jau praeitis mums
parodo, kiek daug lietuvybės iš- 

vadovas Liudas Sagys yra įro-, laikyme turi svarbos tikrai lietu-
dęs savo sugebėjimus oTganizuo 
jant tautinių šokių grupes, įvai
rius parengimus ir iškylas. Jo 
nuoširdus, daug laiko ir energi
jos atimąs darbas yra visų augš 
čiausiai įvertinamas. Neveltui 
todėl jam reiškiama daug pa
garbos ir dėmesio. Ir ši mintis 
yra kilusi jo planuose ir, jei bus 
nutarta vykdyti, jis didele mei
le tai darytu ir garantuotų pa
sisekimą. Tad visa, kokia tik 
busOprašoma, pagalba vienokiu 
ar kitokiu būdu turėtų būti ne
delsiant jam suteikta. Pasita
rimų pasekmės bus praneštos 
šiose skiltyse Vėliau.

TRUMPAI 
— Kalėdų eglutė šiemet ren- Į

giama lituanistinės mokyklos į- 
vyks gruodžio 29 d. Šv. Jurgio 
parapijos salėje. Tėvų komite
tas prašo 'nedelsti ir registruoti 
savo vaikus, nupirkti jiems do
vanėles. įpakuoti ir įteikti tėvų 
komitetui parapijos salėje. Do
vanėlės turi būti ne didesnės

viška parapija. Gražus lietuviš
kumo centras galėtų būti ir nau
joji parapija, jei visi to norėtu
me. J. D

Dievo akivaizdoje gyvenantis 
nuolatos progresuoja ir ne
klumpa.

savo tautos nelaime, ypač tada, ka 
da dešimtimis tūkstančių įmūsų lie 
tuviu, jaunimo priklauso svetim
taučių organizacijoms ir kaikųrios 
iš jų turi uniformas, vėliavas ir 
visokius ženklelius. Mes tenai nu
ėję, sustipriname svetimas organi-

GU2AUSKU
BF.VERLY MILLS GBLINYilS
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2143 VV'est 63rd Street 
Telef PR 8-0833 Ir PR 8-0834

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas — Lietuviš- l 
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Petvtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50.
Gaunama “Drauge”, 4545 W. 63rd 
St.. Chicago 29. III.

Pradėkite taupyti šiandien; turėsite rytui!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!

Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

BRIGHTON SAVINOS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEK1IS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
f! Pirmad.,, antrad.,, penktad. ir Trečiad. 9 vai. ryto iki 12 vai. 

šeštad 9 vai. ryto iki 4:30 p. p. Ketkvirtad, 9 vai, iki 8 v. v.

PIRKITE DABAR TIESIOG N00 

MR. NELSOH,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Tel. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

KAZIMIERA BUTĄ
Gyveno 100 — 15th Avė. 

Melrose Parke, 111. Tel. Kl 
5-33 K L

Mirė grūod. II d., 1957, II
vai. ryto, sulaukus 74 m. am
žiaus.

Ginte Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Jonas, 2' sunūs: Anlliony, 
mari i Kelty Jean; John, marti 
Eileen: duktė Ann i’ollins, žen
tas George, 10 anūką, kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Bormanu 
koplyčioje 1 6th Avė. and Lake 
St., Melrose I’ark, Iii.

laidotuves Įvyks fteftt. gruod. 
14 d., iš koplyčios 9:30 vai. ry
to bus atlydėta į Sacred Heart 
parapijos bažnyčią, Melrose 
I’ark, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldi; bus nulydėta į Queen 
of Heaven kapines.

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

Gėlių prašome nesiųsti.
Nuliūdę: Vyrais, sūnūs, duk

tė, marčios, žentas ir anūkai.
laidotuvių direktorius .Bor

manu Tel. i‘'llhnore 4-0714.

* *
KENKI K BAlRIMlIM k 11)1 LNK 

(l’t I.EIkAITfc)
Gyveno 4321 S. Talman Avė. 

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

vai. ryto, sulaukus pusės amž. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Taura
gės apskr., šališkės parap., Kve- 
dainių kaimo.

Amerikoje išgyveno 56 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Jonus, marti Lucille bu 
šeima, 5 dukterys: Lulijona 
Kudis su šeima, Bessie Zarem
ba', žentas Raymond, ir jų šei
ma, Josephine (x>wry ir šeima, 
l’uleheria Kinner, žentas Tbe- 
odore ir jų šeiniu, Pauline. 
Nuebert, žentas William ir jų 
šeimn. viso 14 anūkų ir 7 pro- 
anūkai. Sesers vaikai: Phyllis, 
Kale ir Joąeph Kučinski, kiti 
giminės ir draugai.

Priklausė šv. Kazimiero Vie
nuolyno Rėmėjų Draug., Apaš
talystės Maldos Draug., Seserų 
Gildai, ir buvo amžina narė 
Tėvų Marijonų Rėmėjų ir Tė
vų Pranciškonų Rėmėjų Draug.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje 4348 S. Call- 
t'ornia Avė.

Laidotuvės įvyks šešt. gruod. 
14 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėta į Švenč. P. M. 
Nekalto Prasidėjimo para'pijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velioniea 
sielą. r*o pamaldų bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, dukterys,
marti, žentai, anūkai ir |>r<>- 
anūkai.

Laidotuvių direktorius Petras 
Bieliūnas. Tel., LA 3-3572.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330-34 South California Avenue

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

LIODĖS1O VALANDOJ 
šiukšle

MAŽEIKA » EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. VVestern Avė. Air ContHtioned koplyčia 
REpublic 7-8600 <— 7*8601 Automobiliams vieta

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

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 501h AVĖ.

CHICAGO, ILL CICERO, ILL

Telefonai: GRovehill 6-2345 arba <

T0wnhall 3-2108, 3-2109

Pranešu liūdną žinią savo pažįstamiems ir gi
minėms, kad mano brangus brolis

A t A
MARIJONAS ČHMIELIAUSKAS 

mirė tragiška mirtimi š. m. lapkričio 6 dieną,, su
laukęs 47 metus, Vilniuje ir ten pat lapkričio 11 
dieną palaidotas.

Nuliūdęs brolis Algirdas

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 

LAIIKKTUVIV DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

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

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CAJJFORN1A AVĖ LAfayette 8-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Tel Y Arda 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 WEST 18TH STREET Ttel. SEeley 8-5711

3354 S. HALSTED STREI7T
POVILAS J. RIDIKAS

Tel. Y Arda 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICIIKiAN AVĖ. Tel. COmnunlore 4-2228

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50T1I AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
F, 1646 W. 46TB STREET Tel. A Arda 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Ttel. REpublic 7-1218
2314 W. 23RD PLACE Tel. Vlrglnia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50T.H 4VE. OLympic 2-5245 Ir TOunhalI 3-9687
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X Ralfo Chicagos apskrities 
vadovybės nariai darbuojasi 
prie išsiuntimo kelių tūkstančių 
laiškų lietuviams, prašant Ka
lėdų proga sušelpti esančius 
tautiečius Sibire, Lietuvoje ir 
kitur pasaulyje, kuriems yra 
reikalinga pagalba vaistais, rū
bais ar maistu. Ir šiemet aukos 
siunčiamos j einamąją sąskaitą 
Balfo vardu, adresuojant: Stan
dard Federal Savings and Loan 
Association, 4192 Archer Avė. 
Siųskite kad ir mažą auką,, jei 
didesnės negalite. Iš mažų^su
mų pasidaro didelės pajamos, 
jei tik visi paremtų vargšus.

X Balio Sruogos vakaro kon
certinę dalį atliks solistė Salo
mėja Valiukienė, padainuoda
ma arijų iš B. Sruogos operos 
Radvila Perkūnas ir kitų dainų, 
solistas Vladas Baltrušaitis pa
dainuos Vydūno ir Beethoveno 
dainų, o smuikininkas Alfonsas 
Paukštys pasmuikuos Čiurlio
nio, Korsakovo ir Ysaye kūri
nių. Akompanuos prof. VI. Ja- 
kubėnas. Vakarą-koncertą ren
gia Lietuvių Rašytojų Dr-ja ši 
sekmadienį, gruodžio 15 d., 4 v. 
Jaunimo centre, 5620 So. Cla- 
remont Avė.

X Tautinių šokių šventės ko
mitetas jau išsiuntinėjo čekius, 
kaip dalį atlyginimo už šokėjų 
kelionę Toronto, Clevelando, 
Bostono, Philadelphijos, New 
Yorko, New Jersey, Rocheste- 
rio, Putnamo, Detroito, Balti- 
morės šokėjams, viso 3,543.42 
dol. Atlyginta žiūrint kelio il
gumo, žmonių skaičiaus ir su
rinktų vietoje aukų, kiekvienai 
grupei atskirai, nuo 40% iki 
65%. Vadovai gautus pinigus 
padalins grupių šokėjams vie
toje.

X “Miško gyventojų nuoty
kiai”, vaidinimas įvyks sausio 
4 d. 7 v. v. Šv. Antano parapi
jos salėje, Cicero, UI. Vaidini
mą režisuoja rež. J. Balutis. 
Vaidinime dalyvauja Pavaba- 
lio baletas, išpildydamas kele
tą šokių. Muzikinę dali tvarko 
J. Kreivėnas. Dalyvauja 30 as
menų, 13 aktorių ir baleto šokė
jos. Vakarą ruošia Cicero tėvų 
komitetas. Po programos bus 
Kalėdų senelis.

X Lietuviai evangelikai-liu- 
teronai įsigijo savo pamaldoms 
naujus pastatus, 6641 S. Troy 
str. Jų šventinimas bus gruo
džio 15 d. 10 vai. ryto. šiai evan
gelikų parapijai vadovauja dr. 
Ansas Trakis. Jos tarybą su
daro M. Nauburas, J. Skirblys, 
A. Janušaitis, J. Kasparaitis, 
J. Galinaitis, M. Juozapaitis, O. 
Mikaitis, F. Mikaitis, E. švėde- 
ris, K. Vėlius, J. Žemaitaitis ir 
M. Žvilienė.

X Dr. J. Meškauskas Chica- 
gos gydytojų susirinkime skai
tė paskaitą apie virškinamojo 
trakto divertikulus, demonst
ruodamas visą eilę Rentgeno 
nuotraukų. Anksčiau išspaus
dintame paskaitos aprašyme 
Drauge buvo praleistas paskai
tos pavadinimas.

X Jonas Stasys, 3122 South 
Lowe avė., buvęs Lietuvos sa
vanoris, gautą iš Lietuvos lino 
rankšluostį padovanojo Lietu
vių Moksleivių Tautiniam an
sambliui Bridgeporte paremti.

X Dr. Vyt. Grakauskas šį 
sekmadienį alumnų susirinkime 
skaito paskaitą “Kosminiai spin
duliai”.

“ŽMOGAUS SUBRENDIMAS” paskaitą skaito dr. J. Ado
mavičius šį ypkarą, gruodžio 13 d., 7:30 v. v. Hollywood sve
tainėje, 2417 W. 4Srd St.

Paskaitą ruošia S. L. A. moterų 134 kuopa ir kviečia 
Chicagos visuomenę atsilankyti — RENGIMO KOMISIJA

X Elzbieta Jonušienė ir Ni
jolė Toliušienė, 2557 W. 71 st., 
Mai'ųuette Parke, WA 5-9417, 
neseniai atidarė savo gatavų 
rūbų krautuvę vietos gyvento
jų patogumui. Kalėdų švenčių 
proga jas atlanko daug žmonių, 
kuriems nebereikia važinėti to
limą kelią ir tenai prekiauti pas | 
svetimtaučius. Pažymėtina, kad 
E. Jonušienė yra muziko Bro
niaus Jonušo žmona, o Nijolė 
— jog duktė, kurios anksčiau 
buvo žinomos Chicagoje kaip 
viešų parengimų geros šeimi
ninkės ir skanių valgių gamin
tojos. Jos turi gerą skonį ir rū
bų krautuvėje ir parenka sko
ningus pirkinius.

X Rašyt. J. Krumino “Pa
baigtuvės”, muzikalinis monta
žas, statomas Cicero Šv. Anta
no parapijos salėje gruodžio 
mėn. 15 d., sekmadienį, 7 v. v. 
Pastatyme dalyvauja pačios ge
riausios Cicero meninės jėgos: 
choras, tautinių šokių ir dra
mos būreliai. Vadovauja muz. 
A. Linas. Jam padeda Bendruo
menės atstovai J. Arštikys, St. 
Bernotavičius, J. Baronaitienė 
ir Labdarių 3 kuopos p-kė Sriu- 
bienė su visu valdybos štabu.

X “Gajos” gydytojų korpo
racijos bendros šventos mišios 
bus sekmadienį, gruodžio mėn. 
15 dieną, 10 vai. Tėvų Marijo
nų naujoje vienuolyno koply
čioje — 4500 West 63-ji gatvė.

Nuo 9:30 ryto toje pat kop
lyčioje bus klausoma išpačin- 
čių.

Visi gajininkai su šeimomis 
prašomi dalyvauti. — Valdyba

X čiurltonies ansamblis tik
rai pasirodys Chicagoje Balfo 
koncerto metu, kuris įvyksta 
vasario mėn. 22 d., šeštadienį. 
Jisai yra senai visų laukiamas 
ir atsiveža naują programą. 
Koncertas bus Marijos Augštes- 
niosios mokyklos salėje. Pagei
dautina, kad tą dieną nebūtų 
didesnių viešų parengimų Chi- 
oagoje, o visi galėtų atsilanky
ti į Čiurlionio ansamblį ir tuo 
pačiu paremtų Balfą.

X Town of Lake kolonijoje 
metų bėgyje užsidarė net 4 lie
tuvių laikomos tavernos. Iš 
dviejų padaryta gyvenamieji 
butai, kitos dvi dar vis “tebe- 
dirvonuoja”. Užsidarymo prie
žastys — stoka “kostumerių”. 
Vieni jų išsikėlė į kitas koloni
jas, kiti dėl pinigų stokos su
mažino “Šatų” vartojimą, o dar 
kiti apsisprendė taupiau elgtis 
su nelengvai uždirbamu doleriu.

X Lietuvių auditorijoje gruo
džio mėn. 22 d. Bridgeporto 
moksleivių tautinio ansamblio 
rengiamoje eglutėje programą 
atliks apie 100 moksleivių. Ka
lėdų senelis dalins visiems vai
kams dovanas, kurie tiktai ap
silankys ir užsirašys iš anksto, 
pažymint savo amžių, nes sene
lis nori kiekvienam pritaikinti 
dovanas, kurios tiktų berniu
kams ir mergaitėms atskirai.

X Raudonos Rožės klubo, Ci
cero, III., valdybą sudaro W. C. 
Jankauskas, J. Klimas, K. P. 
Deveikis, B. Tumavičius, A. B. 
Petkus, J. Zaura, Jul. Zaura, 
C. Genis, M. Kinizike. Teisių pa
tarėjas B. Tumavick. šumake- 
ris ir L. Malakauskas ligonių 
lankytojai.

X Chicagos futbolo klubas 
Lituanica rengia tradicinį Ka
lėdų šokių vakarą. Vakaras 
įvyks š. m. gruodžio 25 d. 7 v. 
vak. Lietuvių auditorijos didžio
joje salėje.

X Už a. a. pulk. Vlado Matu
levičiaus sielą gedulingos šv. 
Mišios bus laikomos šešt., gruo
džio 14 d., 8:30 vai. ryto, Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje, 5541 South 
Paulina St.

PRIEh KALĖDAS

Prez. Eisenhovver žmona rūpinasi ūkiškais reikalais, kurių 
padaugėjo prieš šventes. Čia ji matyti dovanų krautuvėje 
Gettysburg, Pa. (INS)

CHICAGOS ŽINIOS
Apie moterų lūpas

Dienraštis “Chicago Ameri
can” perspėjo moteris, bandan
čias kosmetiniais tepalais nu
slėpti atsirandančias dėmes ant 
jų lūpų. Įtartinesnes dėmes tu
ri pamatyti gydytojas, nes, 
Mayo klinikos gydytojų susek
tais duomenimis, tos dėmės ga
li būti ženklas sunkesnių vidaus 
sutrikimų. Kalbėdamas gydy
tojų suvažiavime Chicagoje tų 
klinikų dr. Perry pabrėžė, kad 
labai dažnai burna pirmoji pa
rodo vidaus ligų žymes.

X Balys Pakštas ir Povilas 
Kunstmanas, mūsų visuomenei 
žinomi kaip muzikos žmonės, 
jau puikiai užsirekomendavo ir 
kaip išradingi likerių gaminto
jai. Lietuviškasis “Meduolis” 
tapo jau labai popularus like
ris lietuvių tarpe. Paskutiniu 
metu greta “Miduolio” gamina
ma ir augštos rūšies citrininis 
likeris “Lemon-Ice”, kuriam 
naudojama itališkos citrinos ir 
kitos importuotos medžiagos iš 
Vokietijos. P. Kunstmano pa
stangomis paskutiniu metu iš
leista ir du nauji kartieji like
riai “Rayal Bitters Liųueur” ir 
“Kolniseh Bitters”, ir vokiškos 
rūšies benediktinas “Abtei Li- 
queur”, visiems naudojant im
portuotas medžiagas. Lietuvoje 
P. Kunstmanas turėjo stambią 
alaus gamybos įmonę, o likerių 
gamybą studijavo Vokietijoje.

X Kun. A. Perkumas, Vene- 
zuelos lietuvių kapelionas ir 
kartu “Tėvų Kelias” redakto
rius, atsiuntė $51 vertės banko 
čekį “Nidos” Knygų klubo at
stovui Chicagoje už išplatintas 
to klubo knygas. Tikrai džiugus 
ir labai vertintinas kun. A. Per- 
kumo darbas ir iniciatyva 
platinant lietuviškąjį spausdin
tą žodį. Tokia pat pagarba pri
klauso ir kitiems “Tėvų Kelio", 
Venezuelos lietuvių laikraščio, 
štabo nariams, kurie rūpinasi 

ne tik savu laikraščiu, bet ir ki
tuose kraštuose išleidžiamu lie
tuvišku žodžiu. Venezuelos lie
tuviai nors materialiai nėra pa
jėgūs, taip kaip mūsų tautie
čiai čia Amerikoje, bet lietuviš
kai knygai ir laikraščiui parem
ti skatiko negaili.

X J. Jakub pagamino kakla
ryšius, ant kurių vieno išspaus
ta Lietuvos Vytis su užrašu: 
Help Free Lithuania ir ant kito 
boksininkai ir boksininko Šar
kio vardas. Kaklaryšiai yra 
įvairių spalvų, šilkiniai.

X Jaunuosius skautus Kalė
dų senelis aplankys gruodžio 22 
d. 3 vai. p. p. Tėvų Jėzuitų na
muose. Ta proga Skautams rem
ti draugija ruošia eglutę.

X Sibiro lietuviams remti 
Balfas prašo nors po mažą au
ką pasiųsti Balfo sąskaiton, 
Standard Federal Savings and 
Loan Assn., 4192 Archer avė., 
Chicago 32.

Maudosi per visą žiemą
Kai kiti dreba susisupę į kai

linius, Willia.m Wohl eina kas-7 t
dien maudytis į šaltą ežero van
denį. Tai jis daro jau ketvirti 
metai. Kada ežeras yra užšalęs, 
jisai nusineša kirvį, prasikerta 
eketį ir įšoka į vandenį. Kartą 
jis maudėsi kai ore buvo 10 
laipsnių žemiau nulio. Dabar, 
šiomis šaltomis dienomis jis 
maudėsi 15 minučių. Vanduo 
buvo 33 laipsnių, tik vienas laip
snis augčiau šalimo temperatū
ros. Jisai sako, kad jaučiasi la
bai gerai, niekada neserga slo
gomis. Savo gerą sveikatą, ša
lia maudymosi, jisai priskiria 
savo tvarkingam ir padoriam 
gyvenimui, dažnai mankštai, ge
ram maitinimuisi. Jis dabar tu
ri 48 m. amžiaus, gyvena Au
roroje ir dirba kaip Burlingtono 
geležinkelio konduktorius.

1,600 svečių pietuose
Vakar Chicagoje minint 100 

metų sukaktį nuo jėzuitų įsikū
rimo šiame mieste buvo suorga
nizuotas banketas pagerbti 100 
garsiausių čikagiečių. Jų sąra
šą sudarė specialus komitetas. 
Į banketą buvo išpirkti visi bi- 
letai — net 1,600 svečių buvo 
pasiryžę dalyvauti pietuose. 
Programos vedėju buvo pa
kviestas Illinois universiteto 
prezidentas dr. D. Dodds.

Daugiau priežiūros 
ligonims

Cook apskritis 1958 metais 
savo ligoninėse priims 118 nau
jų tarnautojų: į Cook Apskri
ties ligoninės gail. seserų mo
kyklą bus priimta 50 naujų kan 
didačių, 22 tarnautojai bus pri
imti į Cook Apskrities ligoni
nės štabą ir 46 tarnautojai į 
Oak Forest.

Tirs penicilino vartojimą
Chicagos Medikų draugija 

nutarė sudaryti komitetą, kuris 
ištirtų šiame mieste pasitaikiu
sias mirtis įšvirkštus penicilino. 
To žygio imamasi gavus paska
tinantį laišką iš tardytojo, ypač 
kad Chicagoje jau pasitaikė net 
keturios mirtys nuo penicilino.

X Prieškalėdinis susikaupi
mas vyrams bus gruod. 21—22 
dienomis Marijonų Seminarijos 
namuose (Marian Hills Semi- 
nary), Clarendon Hills, III. Pra
džia gruodžio 21 d., šeštadienį, 
5 vai. p. p. Nakvynės vietoje. 
Kam būtų patogiau, galėtų grįž
ti į namus. Registruotis iki 
gruodžio 15 d. šiuo adresu: Rev. 
V. Rimšelis, MIC, Marian Hills 
Seminary, Clarendon Hills, III., 
arba telefonu: FAculty 3-1441.

X Lietuvių Studentų S-ga 
ruošia Naujų Metų balių Del 
Prado viešbutyje, Hyde Park 
Blvd. ir 53rd St. Rengimo ko
miteto nariai yra Kęstutis Dir- 
kis, Jūratė Starkutė, Gražina 
Mašiotaitė, Vilija Vilipaitė ir 
Dalė Orentaitė.

Naujas būdas sustabdyti 
vėžį

Argonnė Vėžio ligoninė, kur 
dirba Chicagos universiteto 
profesoriai, rado būdą atomi
niais spinduliais žmoguje sunai
kinti pituitarinę liauką, kuri 
gamina hormonus (tam tikras 
į kraują leidžiamas medžiagas), 
gi tie hormonai prisideda prie 
vėžio ligos plėtimosi. Kaip pra
neša amerikiečių spauda, sunai
kinus pituitarinę liauką, ligo
niams laiku sustabdomas vėžio 
plėtimasis. Anksčiau ta liauka 
buvo išimama operacijos keliu, 
tačiau tai sunki ir pavojinga 
procedūra. Radioaktyvus sunai
kinimas tos liaukos jau buvo 
atliktas 26-se vėžiu sergančiuo
se pacientuose ir atnešė gerų 
rezultatų.

Jėzuitai Chicagoje
Švenčiant 10b m. sukaktį nuo 

jėzuitų įsikūrimo Chicagoje, vie
tiniai amerikiečių laikraščiai 
pažymi, kad kas ketvirtas gy
dytojas, praktikuojantis Chica
goje, yra baigęs jėzuitų vedamą 
Stritch Medicinos mokyklą. Net 
48% Chicagos dentistų yra bu
vę jėzuitų auklėtiniai. Iš viso 
jėzuitai JAV-se turi 28 kolegi
jas ir universitetus.

Marijuanos už $40,000
Viename automobilyje, kuris 

buvo pastatytas ties 13-ta gat
ve ir Michigan, Chicagoje, fe- 
deraliniai agentai surado 75 
svarus marijuanos, kurios ver
tė $40,000. Tą mašiną agentai 
atsekė iš Meksikos, ją čia sau
gojo, kol į ją įsėdo pora vyrų, 
narkotikų platintojų, kuriuos ir 
suėmė. Abudu jie iš Texas.

Atstato Chicagą
Chicagos Butų administraci

ja pasirašė sutartį — pastaty
ti šešius apartamentinius pasta
tus, kurių keturi bus lŠ-kos 
augštų, o du 10-ties. Visų jų 
pastatymas kainuos $10,339,000. 
Jie bus statomi Rockwell, Wes- 
tem, Monroe ir Van Buren sri
tyje. Toje miesto zonoje palie
kami ankstybesni namai, kurie 
dar geroje padėtyje, nugriau
nami tik susenę. Paliekamus 
namus savininkai sutiko reikia
mai atnaujinti.

Mirė po girtavimo
Jūrininkas James Michalek, 

bešvęsdamas savo 21-mą gim
tadienį, tiek prisigėrė, kad 
draugai turėjo jį nešte atnešti 
į jo butą. Po to jau jisai nebe
atgavo sąmonės ir iššaukti ug
niagesiai su deguonimi nustatė, 
kad jis yra miręs. Nelaimė įvy
ko šiaurinėje Chicagos dalyje.

Mirė užsinuodiję maistu
Chicagoje užsinuodiję maistu 

mirė Finis Kittinger, 54 m. 
amžiaus bedarbis, gyvenęs 741 
N. Hoyne ir 2 metukų vaikutis 
Roger Van Horne. Jie mirė už
valgę padažalo, kur vieton mil
tų per klaidą buvo įpilta džio
vintos žuvies malinio. Du kiti 
vaikai, valgę to paties maisto, 
sunkiai susirgo.

Paklydėliai, tapę 
šventaisiais

Prel. Th. Meehan, buvęs 
“New World” redaktorius, o da
bar šv. Bazilijaus parapijos kle
bonas Chicagoje parašė knygą 
“Now is the Acceptabl® Time”, 
kur aprašo 52 paklydėlius, vė
liau tapusius atgailotojais ir 
šventaisiais.

Teisme dėl blogos spaudos
Penki čikagiečiai patraukti 

teismo atsakomybėn dėl plati
nimo nedoro žurnalo. Teisiamas 
to žurnalo leidėjas, bendradar
biai ir platintojai.

X Mažam miesteliui reikalin
gas daktaras. Jis rastų įrengtą 
kabinetą. Klimatas čia gražus 
ir šiltas. Gyventojų apylinkėj 
apie 5,000. Dėl tolimesnių in
formacijų kreiptis šiuo adresu: 
Rev. Just i n Klumbis, P. O. Box 
700. Ilatch. New Mexico.

Pardavėjai gali areštuoti . 
vagį

Spauda primena, kad Chica
gos miesto krautuvių pardavė
jams įstatymas duoda teisę 
trumpam laikui areštuoti asme
nį, pamatuotai įtariamą vagiant 
prekes; galima ir patikrinti, ar 
toks asmuo prekių neslepia, ta
čiau asmuo be reikalo sulaiky
tas gali kelti bylą prieš sulai
kiusį. Nauji įstatymo nuostatai 
pardavėjams sudaro galimybes 
gintis prieš tokią bylą. Parda-1 
vėjai įtartiną vogime gali areš
tuoti pačioje krautuvėje ar jau 
iš jos išėjus.

Teisme griebė revolverį
William Allen, 25 m., buvęs 

kalinys, teisiamas už ginkluotą 
apiplėšimą, buvo jo advokato 
perspėtas nekalbėti peraštriai 
su prisiekusiais teisėjais. Nusi
kaltėlis taip įširdo, kad pažėrė 
ant grindų visus advokato popie
rius. Kai jį uždarė į daboklę, 
jis išdaužė langą ir stiklui ban
dė persipjauti gyslas. Atvestas 
į teismo salę, jis griebė ant sta
lo buvusį savo revolverį, ten at
neštą, kaip jo nusikaltimo įro
dymą, ir norėjo šautis. Jis ank
sčiau buvo laikomas psichiatri-
nėję ligoninėje.

Giria lietuvaitės knygą
Dienraštis “Chicago Daily 

News” įdėjo — ilgą straipsnį 
su iliustracijomis apie lietuvai
tės seselės Gracijos Listaitės 
spaudai paruoštą knygą “A 
New Look at Christmas Deco- 
ration”. Palankiai apie ją atsi
liepia, papasakoja kaip ta kny
ga moko iš lengvai namuose 
randamų atliekamų medžiagų 
pasigaminti eglučių papu-ošalus.

Aerodromas Auroroje
Netoli Chicagos esančiame 

Auroros mieste steigiamas aero
dromas, apie 7 mylios į vakarus 
nuo miesto centro.

ŠIAIS METAIS “DRAUGAS”
TURI TRIJŲ SKIRTINGŲ 

RCŠIŲ KALĖDINĖS KORTELES

Rinkinys nr. I
DRAUGO LIETUVIŠKOS,
SVEIKINIMO KORTELES 

KALĖDOMS
Kiekvienais metais DRAUGAS pa

ruošia gražius rinkinius kalėdinių 
sveikinimo kortelių su lietuviškais 
užrašais. Taip ir šiais metais DRAU
GAS siūlo rinkinį nr. 1 su 16 kor
telių už vienų, dolerį.

Ais pirmas rinkinys yra labai gra
žiai atspausdintas, gražiai spalvotas, 
su atatinkamais lietuviškais sveiki
nimais.

o ■
Rinkinys nr. 2

SPECIALIOS SVEIKINIMO
KORTELES KALĖDOMS

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

Alos korteles Kalėdoms yra ypa
tingai gražios, spalvotos ir lietuviš
kos. Kiekvienam rinkinyje Jų yra 
keletas, kurios gali būti siunčiamos 
J Lietuvą.

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

LIETUVIU DAILININKŲ
KALĖDINĖS KORTELES

Aiame rinkinyje yra Pauliaus Au
giam, Vytauto Jonyno, Petro Kiau- 
leno, J. Pautieniatm, J. Steponavi
čiaus ir T. Valiaus piešti vaizdai. Alų 
menininkų darbai yra keturių spal
vų, gražiai atspausti ir keletas Jų 
tikrai tinka persiuntimui } Lietuvą. 
Ai dšžeie su 16 kortelių kainuoja 1 
dol.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
DRAUGAS

4545 W. 63 St, Chicago 29, III.

Dvi pagerbtos gail. seseles
Dienraštis “Chicago Sun-Time” 

įdėjo nuotrauką Loretto ligoni
nės administratorės seselės Ste
fanijos su dviemis gailestingo
mis seserimis, kurios išbuvo 10 
metų ligonių tarnyboje ir ku
rios atitinkamai pagerbtos. Tų 
gail. seselių vardai: M. Pluta ir 
Silvija Urban.

Kariuomenė grąžina 
pakrantes

Michigano ežero pakrantėse 
ties Farwell Avė., Belmont Har- 
bor, North Avė. ir 95-ta gatvė 
— iškelia savo priešlėktuvinius 
pabūklus ir tas parkų dalis vėl 
grąžina piliečių naudojimui.

KAS KĄ IR KUR

Akt. Ant. Rūkas paskaitys iš 
B. Sruogos kūrybos B. Sruogos mi 
nėjime, kuris įvyks šj sekmadie
nį, Jaunimo centre, 5600 S. Clare- 
mont Avė.

— Tėvų Marijonų bendradarbių 
35 skyriaus iš Brighton Park vi
suotinas narių susirinkimas jvyks 
gruodžio mėn. 15 d. 1:30 v. p.p. 
parapijos mokyklos kambary. Na
riai kviečiami skaitlingai atsilan
kyti. Susirinkime dalyvaus dvasios 
vadas kun. I. Budzeika.

Valdyba

Užsisakykite
Naujai išleistą knygą
“A NEW LOOK AT 

CHRISTMAS 
DECORATIONS”,

kurių suredagavo 
sesuo M. Gratia, (Llstaitė)
Marijos AugštesnSs mokyklos 

meno dalykų mokytoja

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

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

Kąina $4.95. 
Užsakymus siųskite:

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

Vieną kartą prisiminkite
žurnalą Užuolanką

Žurnalas išeina 10 kartų per metus, 
didelio formato, po 40 psl. Gausiai 
iliustruotas iš mūsų didingos praei
ties, Nepriklausomos Lietuvos laiko
tarpio ir aktualiomis dienos įvykių 
nuotraukomis. Kiekviename Nr. telpa 
nuo 30 iki 50 nuotraukų. Užuolan
koje rašo žinomi rašytojai, žurnalis
tai, kultūrininkai, visuomenininkai.

Prenumeratos kaina: 1 met. — 5 
dol., pu»'i metų — 3 dol. Atskiras 
Nr. 75 et. Susipažinimui siunčia tik 
atsiųstus 50 et. pašto ženklais. Užsa
kymus adresuokite;
Užuolanka, 2918 S. Union Avė., 

Chicago 16, IIL

Skelbkitės “Drauge”.

♦


