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JAV sėkmingai išbandė tarpkontinentinę raketa
Kinijos atstovas dr. Tsiang terado tik vieną

tiesą ilgiausioje sovietų Kuznecovo kalboje

Kuznecov minėjo kinišką priežodį, bylojantį, kad "geriau yra sykį pamatyti, 
negu šimtą sykių girdėti".

NARKĖLIŪNAITĖ * I Indijos prašymu sovietai suti-Į
M ūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose ko balsavime pirmenybę užleisti

JUNGTINĖS TAUTOS. -

vietai savos nė nekėlė, tardami,das pakartotinai nuaidėjo šioje tarptautinėje arenoje, kai Asam1 
blėjos politinis komitetas gruodžio 13 d. diskutavo savo paskutinį 
d&rbotvarkės punktą — sovietų pasiūlytąją taikingo sambūvio 
deklaraciją.

Anksčiau buvusių laisvų ir ne-, 1
priklausomų Pabaltijo valstybių matyti negu šimtą sykių girdė- 
ir kitų Rytų ir Centrinės Euro- ti“.
pos valstybių atvejai buvo pri-i — Sovietų atstovo pareiški- 
minti kaip akivaizdžiausias pa- mai pilni pasakų, tenai yra šim- 
vyzdys, rodantis, ko verti yra so tai pasakų apie Sovietų Sąjun- 
vietiniai žodžiai, kai jie viena sa- gos taiką ir jų taikingo sambū- 
ko, o kita daro.

Paminėjo JAV ambasadorius

jog jie norėtų, kad būtų balsuota 
už jų rezoliuciją, bet kai jau ne
atrodo, jog bus priimta, tai gera 
ir ta priimtoji.

Badas paliete 

Javos salą
vio idėjas. Aš betgi norėčiau pa
žvelgti į kaikuriuos sovietinės 
taikingos koegzistencijos pavyz- 
džius praktikoje. Jei mes badą , kaikunas Javos sa-
žvelgsime pokario laikotarpį, var 
gu ar mes užtiksime tenai tokių

JAKARTA, Indonezija, gr. 18. 
— Priešolandiška kampanija at-

kurną rytinėje Indonezijoje. 
Negaudami atlyginimo, uostų

T. , .... darbininkai neklauso vyriausy-
Is savo sal.es prakt.k,««mly.|M8 jsakymų k olandų 

kiuose su Sovietų Sąjunga per1
trisdešimt metų dr. Tsiang nuro
dė visą eilę faktų, kur sovietai 
vienaip kalbėjo, o kitaip elgėsi.

Lietuvą, Latviją ir Estiją po
litinio komiteto diskusijose pir
miausia paminėjo JAV ambasa
dorius Henry Cabot Lodge, Jr., j pavyzdžių, 
savo pagrindinėje kalboje atsa
kydamas Sovietų Sąjungos at
stovui Kuznecovui papunkčiui 
dėl pastarojo kalbos ir dėl jo ofi
cialiai pasiūlytos deklaracijos.

Toje deklaracijoje Sovietų Są- ■ Paskui jis perėjo prie Pabaltijo 
junga siūlė, kad valstybės tar- į valstybių. Jis taip kalbėjo: 
pusavio santykius vairuotų pen-i _ Taį buvo sovietinės taikos
kiais principais: abipusiu respek I ir koegZį8tencijos praktikos pa
lavinau teritorinio integralumo vyzdžiai. Gal kaikurie ga]i pa. 
ir suverenumo, nepuolimu, nesi-, manyti) kad tuo atveju (tai
kišimu į vidaus reikalus, lvgybe 
ir abipuse nauda ir taikingu sam 
būviu.

Tą savo deklaraciją sovietų at-

Kinijes, S. N.) gali” būti šališ
kas. Todėl leiskite man pereiti 
prie kitų faktų. Argi Sovietų Są
jungos koegzistencijos praktika

stovas pasiūlė prieš tai ilgokai su F»aba.l ti jo valstybėmis — Lat- 
pakalbėjęs apie taikingo sugy-Į vija, Estija ir Lietuva — suteikė 

mums daug pasitikėjimo ir inspi
racijos pasaulio taikai? Žinoma, 
jeigu Sovietų Sąjunga mano, kad 
ji esanti įgaliota skleisti taikin-

venimo reikalingumą, kas suma
žintų tarptautinį įtempimą ir at 
gaivintų pasitikėjimą, taip rei
kalingą einant prie nusiginklavi
mo. Taip pat sovietų atstovas 
aiškino, kad tada galima būtų

KPM linijos laivus, kurie stovi 
daugelyje Indonezijos uostų.

Indonezijos vyriausybė paėmė 
KPM linijos laivus, kad įgnybtų 
olandams. Bet Indonezijos vy
riausybės šis žygis suparalyžavo 
susisiekimą tarp salų.

Daugiau kaip 50,000 tonų ry
žių yra Jakartos uosto sandė
liuose, ir 80,000 tonų greitai bus 
atgabenta iš Egipto ir Ispanijos. 
Bet maisto nusiuntimas į bado 
ištiktas apylinkes tebėra proble* 
ma.

Vietinės ryžių atsargos krito 
dėl nederliaus daugelyje Indone
zijos apylinkių. Jakartoje kai
nos patrigubintos šešių mėnesių 
laikotarpyje.

gos koegzistencijos idėją, tai ji 
pirmų pirmiausia turėtų pradė-

prieiti ir sutarimo sustabdyti ti nuo savęs< j. turėtų tomg ma_
atominių ginklų bandymą dve
jiems ar trejiems metams.

Reikalauja darbų, ne žodžių

JAV ambasadorius Lodge sa
vo kalboje tvirtino, kad gražūs 
žodžiai, ypač dar sovietų, nieko 
nereiškia, jei jų nelydi darbai.

žoms valstybėms, kurios yra 
kaip tik šalia Sovietų Sąjungos, 
duoti taikingą koegzistenciją.

Po to kinas komitetui dar pri
minė ir Jugoslavijos atveją, kai 
šeštosios JT generalinės asam
blėjos metu ta oficialiai pasi- 
škundė, jog Sovietų Sąjunga ir

Panašia prasme kalbėjo ir dele- jos bloko valstybės neleidžia gy- 
gatų didžiuma. venti

Tarp daugelio dalykų, kuriuos
JAV ambasadorius atrėmė, fak
tais įrodydamas sovietų melą, 
buvo ir klausimas dėl svetimų te
ritorijų grobimo.

Į Kuznecovo tvirtinimus, kad 
Sovietų Sąjungoje nesama gru-

Pcrrcdaguotoji deklaracija
Nors ir atrodė, kad, sesijai 

einant prie pabaigos ir skubant 
užbaigti diskusijas, tam sovietų 
pasiūlytam punktui neteks daug

pių nei klasių, „kurios būtų su- laiko, bet visdėlto jis buvo per- 
interesųotos svetimų teritorijų nely& plačiai išdiskutuotas.
grobimu“ ir į jo reikalavimus, 
kad „niekas neturi teisės norėti 
turėti privilegijų santykiuose su 
kitomis valstybėmis tų kitų vals 
tybiif sąskaiton“, Lodge priminė 
Pabaltijo valstybes.

„Betgi, pone pirmininke, So
vietų Sąjunga nuo 1939 m. į sa
vo ribas įsijungė per 264 tūkst. 
kv. mylių ploto, apgyvendinto 
daugiau kaip 24 mil. gyventojų, 
kartu su Latvija, Lietuva ir Es
tija ir įsigijo „privilegiją“ val
dyti kitas suverenines valstybes 
didžiulėje Rytų Europos dalyje“.

Kinas primena Pabaltijį
Tą pačią dieną to paties komi

teto diskusijose ir Kinijos atsto
vas dr. Tsiang priminė Pabalti
jo kraštus, kalbėdamas apie tai,
kaip sovietų peršamoji taika ir valstybes, kad jos rūpintųsi su- 
taikingas sambūvis atrodo prak- stiprinti pasaulio taiką, išvys- 
tikoje. tyti draugiškus santykius ir

Ilgiausioje Kuznecovo kalboje spręstų ginčus taikingomis prie- 
dr. Tsiang terado tik vieną tiesą, monėmis, kaip numatyta JT 
Tai buvusi eitata, kurioje Kuzne- Chartoje. Šitiems tikslams siek- 
cov minėjo kinišką priežodį, by- ti rezoliucija siūlo keturis prin- 
lojnntj, lrnd .."erini yra «’yk) pa-' eipus.

Diskusijų metu paaiškėjus, 
jog sovietinė deklaracija vistiek 
nepraeis su savo „taikingos ko
egzistencijos“ principu, Indija, 
Švedija ir Jugoslavija įnešė pa
siūlymą, kuris komitete buvo pri 
imtas vieningai, tik vienai Kini
jai susilaikius. Paskui tas pasiū
lymas praėjo ir pačioje Asamblė
joje net septyniasdešimt devy
niais balsais.

Ta rezoliucija išmetė iš sovie
tinės deklaracijos tik vieną punk 
tą, būtent, taikingą sambūvį, pa 
likdama visa kita, tik naujai per
redaguota. Tuo būdu vieningai 
visiems balsuojant, gruodžio 14 
d. ir buvo užbaigtas politinio ko
miteto sesijos darbas.

Rezoliucija kreipiasi į visas

Pasiekė kelių šimtų mylių tolį
CAPE CANAVERAL, Fla., gruodž 18. — Jungtinių Ameri

kos Valstybių oro laivynas vakar iššovė - paleido tarpkontinen- 
tinę balistinę raketą „Atlas“.

JAV apsaugos departarfientas 
pranešė:

— Tarpkontinentinė balistinė 
raketa „Atlas“ vakar iššauta ra
ketų bandymo centre, Cape Ca- 
naveral, Fla. Raketos iššovimas 
buvo sėkmingas. Raketa paleista 
11:38 vai. prieš pietus Chicagos 
laiku.

Raketa „Atlas" pasiekė nusta
tytą taikinį. Sėkmingas „Atlas“ 
raketos išbandymas teigiamai 
paveikė Šiaurė- Atlanto Gyny
bos organizacijo (Nato) valsty
bių vyriausybių galvas Pary
žiaus konferencijoje TAV galės 
tarti drąsesnį žodį gynybos klau 
simais.

„Atlas“ raketa kainuoja apie 
2 milionus dolerių.

„Atlas“ raketa pasiekė kelių 
šimtų mylių tolį. Tiek ir buvo 
nusistatyta bandymo metu. „At
las“ raketos gali pasiekti 5,000 
mylių tolio taikinį.

J. Dovydaitis rašo
knygę apie tremtinius

MASKVA. Sovietų rašytojų 
laikrašty “Literaturnaja Gaze- 
ta” Nr. 138 Jonas Dovydaitis 
pasakojasi, kaip jisai laukė pa
ikai scenarijų sukamo filmo “Til 
tas”. Dabar jisai renkas medžia
gą ir rašysiąs didelę knygą apie 
tuos “apgautus, iš gimtojo Lie
tuvos krašto išrautus žmones, 
kuriuos vergijon išvarė fašistų 
okupantai”. Jis norįs aprašyti 
tuos nelaiminguosius, kuriems 
buvusi pavogta tėvynė ir kelius 
tų, kurie “randa jėgos nugalė
ti priešų kliūtis ir grįžti prie 
gimtųjų pakrančių”.

J. Dovydaitis daugiau medžią 
gos turėtų rašyti knygą apie 
tuos dešimtis tūkstančių trem
tinių, kuriems laisvę atėmė rau
donieji okupantai, išveždami į 
Sibirą, neleisdami nė po dauge
lio metų grįžti visiems į tėvynę.

Prezidentas Eisenhnweris klausosi Luksemburgo premjero 
Joseph Bech (dešinėje) kalbos Šiaurės Atlanto Gynybos or
ganizacijos (Nato) konferencijoje Paryžiuje. Prezidento Ei- 
senhowerio kairėje yra Nato generalinis sekretorius Paul- 
Henrv Spaak. (INS)

Indonezijos prezidentas Sukamo 

aktualiais klausimais
i MANDO (Celebes sala, Indonezija) — Mando Švč. Širdies 
vienuolyno patalpose katalikų grupei kalbėjęs Indonezijos prezi
dentas Sukamo pabrėžė, jog katalikai neturėtų susirūpinti dėl 
religinės padėties Indonezijoje.

— Indonezijos respublika, — 
pareiškė prezidentas Sukamo,— 
laikysis tikėjimo į Dievą princi
po, kuris yra paskelbtas „Pant- 
jasiloj“ ir garantuojamas šalies 
laikinėje konstitucijoje. Sukamo 
pridūrė, kad, savo apsilankymo 
Vatikane metu, jis yra pasiža
dėjęs Šv. Tėvui, jog ne tik kad 
jo šalyje katalikams bus garan
tuota religinė laisvė, bet kad ti
kėjimas į Dievą yra tarp penkių 
principų, kuriais remiasi tauta. 
— Nėra abejonės, — jis sakė, — 
bus einama prie baisios katas
trofos, jei pasaulis nesirems re
ligija. Mokslas be religijos ne tik 
kad yra nenaudingas, bet sudaro 
pavojų, kuris gali nuvesti žmogų 
prie bedugnės.

Taip pareiškė Indonezijos res
publikos prezidentas Sukamo. 
Indonezija turi 84 milionus gy
ventojų (apie 2,500,000 krikš
čionių).

Karinis stovis
HAVANA, Kuba, gruodž. 17. 

— Kubos kongresas vakar rati
fikavo 111 balsų (vienas prieš) 
pratęsti konstitucinių garantijų 
suspendavimą 45-ioms dienoms.

Komunistų vykdomas
persekiojimas Kinijoje

ROMA, Italija. — Žurnalas 
„Notitiae Franciscanae“ patei
kia statistiką apie komunistų 
vykdomą persekiojimą Kinijoje. 
1948 m. Kinijoje veikė trys ka
talikų universitetai, 189 viduri
nės mokyklos, 1,500 pradžios mo 
kyklų, 2,243 žemės ūkio mokyk
los su 320 tūkstančių mokinių. 
Šiandien yra likusi maža pran
ciškonų mokyklėlė Pekine, kur 
mokosi užsieniečių diplomatų 
vaikai.

1948 m. Kinijoje buvo 216 ka
talikų ligoninių, 781 ambulatori
ja, 5 raupsuotųjų ligoninės, 254 
našlaičių namai su 16 tūkstan
čių našlaičių, 29 spaustuvės, me
teorologinė ir magnetinė obser
vatorija, 2 gamtos mokslų insti
tutai, etnografinis institutas, ku 
riuos visus vedė katalikų misio
nieriai. Iš to viso šiandien nebe
liko nieko.

Apiplėšė grįzdsię
iš Sibiro

CHICAGO, III. — Plėšikas, įsi
laužęs į namus 7301 S. Clare- 
mont Avė., Chicagoje, kur gyve
na iš Sibiro grįžusi Monika Gau- 
čienė su vyru ir dviemis vaikais, 
išnešė pinigus. Pagrobė iš Rū
tos Gaučiutės $26 ir jos broliuko 
Romučio, 13 m. amžiaus, $23. 
Tuos pinigus jiems buvo suau
koję artimieji, sveikindami juos 
grįžusius iš Sibiro. Taipgi plėši
kas išnešė dar $50 tėvams pri
klaususių pinigų. Įvykį aprašė 
Chicagos dienraščiai, pažymėda
mi, kad dėl to plėšiko tai grįžu
sių tremtinių šeimai bus liūdnes
nės šventės.

Briuselio paroda
BRIUSELIS, Belgija. — Stro

piai ruošiamasi visuotinei Briu
selio parodai, kuri bus 1958 me
tais. Jau rengiamas didelis Šven 
tojo Sosto paviljonas, pavadin
tas „Civitas Dei“, kur bus paro
dyta visokeriopa Katalikų Baž
nyčios veikla žmonijos labui ir 
Dievo garbei.

• Iš okupuotos Lietuvos gau
ta žinia, kad š. m. lapkričio 18 d. 
mirė kun. Juozas Blutis. Jis bu
vo altaristas Kelmėje. Palaido
tas Kaune.

Tarp Indonezijos ir Olandijos 
šiandien yra didelis įsitempimas 
dėl olandų vakarinės Naujos Gvi 
nė jos. Indonezijos vyriausybė 
nori vakarinės Naujos Gvinėjos, 
kurią dabar valdo olandai.

Indonezijos prezidentas Sukar 
no šią savaitę ruošiasi išvykti 
neribotam laikui į užsienį. Ko
munistai stiprina savo pozicijas 
Indonezijos respublikoje.

Tarptautinė labdaros
organizacijos pagalba
Vengrijos katalikams
ROMA. — Tarptautinė labda

ros organizacija „Katalikų Ca
ritas“ paskelbė pranešimą apie 
savo suteiktą paramą Vengrijos 
katalikams, pasilikusiems savo 
šalyje po tragiškojo 1956-tų me
tų sukilimo. Vengrų tautai buvo 
nusiųsta 218 prekinių vagonų su 
septyniais šimtais tonų maisto 
produktų, su tūkstantis septy
niais šimtais tonų drabužių, dvi
dešimt šešiom tonom vaistų, trys 
šimtai dvidešimt trim tonom an
glių ir dar kitokių reikalingų da
lykų. Be to buvo paaukoti 5 di
deli ir 6 mažesni sunkvežimiai, 5 
automobiliai ir 7 motociklai.

Kadangi Vengrijoje buvo ki
lus vaikų paralyžiaus arba po
lio epidemija, Katalikų Caritas 
parūpino ir nusiuntė į ten didelį | 
kiekį Saiko serumo vaikučiams 
skiepyti. Vengrijos vyskupai už 
visa tai per Tarptautinę Katali
kų Caritas organizaciją dėkoja 
viso pasaulio katalikams už tą 
didelę paramą.

Raudonieji fariziejai
MASKVA. — “Izviestijų” Nr 

285 įdėjo karikatūrą kur Dulles 
veido vvras ra’nkas sudėjęs žiū
ri į Bibliją pats stovėdamas ant 
atominių bombų ir kišenėje lai
kydamas revolverį. Prieraše pa
žymima, kad tai farizėjizmas, 
nes buržuaziniai politikai skam
biomis frazėmis apie moralę ir 
religiją norį pridengti savo vei
kimą, priešingą pagrindiniams 
žmogiškumo principams.

Bet kodėl “Izviestijos” nema
to raudonojo farizėjizmo, kai 
Maskva deklamuoja apie savo 
draugystę Afrikos ir kitoms tau 
toms, apie nepriklausomybę dar 
jos nepasiekusiems kraštams, 
bet pati kruvinai užgniaužė lais
vės sąjūdį Vengrijoje ir nė vie
nos savo pavergtos tautos neiš
laisvino. Amerikiečiai grąžino 
nepriklausomybę Filipinams, an 
glai — Indijai. Egiptui ir eilei 
kitų kraštų. Kokią bent vieną 
pavergtą tautą sovietai paleido 
iš savo nagų?!

Atomine energija nėra nauja

Atomine jėgainė
BERLYNAS, gruodž. 17. — 

Rytų Vokietijos pirmoji atominė

mėse dalyvavo rytinės Vokieti
jos komunistinis premjeras Otto 

ir kiti vyriausybės

Apžiūrėjo raketę
SANTA MONIKA, Calif., gr.

WASHINGTONAS, gr. 17. —
Lewis L. Strauss, Jungtinių Ame 
rikos Valstybių Atominės Ener
gijos komisijos pirmininkas, kai 
bedamas apie religiją ir jėgą Jėgainė vakar pradėjo veikti. Ato
George Washingtono universite- minės jėgainės atidarymo iškil- 
te, Washington, D. C., pabrėžė, 
jog žmogui yra daug svarbiau 
žinoti, kad Dievas egzistuoja ir|Grotewohl 
valdo visatą negu susilaukti į vadai, 
daug vaisių atominių mokslų sri
tyje.

— Atominė energija nėra nau
ja, — Strauss sakė, — ji visuo- Į17. — JAV oro laivyno sekreto-i 
met jau buvo nuo to laiko, kai rius Douglas ir generolas Tho- 
Dievas sutvėrė visatą. Naujas mas S. Power iš strateginės avia 
tik dalykas yra, kad žmogus pri ei jos dalinio vakar apžiūrėjo 
taiko ir panaudoja atominius Thor kontroliuojamos raketos
principus, kuriuos gali pakreipti 
j gerą ar j blogą.

sudėtį Douglas Aircraft Co. fab
rike.

Klastingę užmačię
atidengė trys kinai

HONG KONGAS. — Kiniečių 
komunistai bandė Kinijos Kata
likų Bažnyčioje padaryti skizmą 
— skilimą, tačiau tą klastingą 
užmačią atidengė trys kiniečiai 
kunigai. Viename katalikų su
sirinkime Fooehow mieste jie pa
reiškė, kad katalikas kinietis tu
ri likti ištikimas Šventajam Sos
tui. Jie pasmerkė vadinamą „ka
talikų kiniečių patriotinę sąjun
gą“, kurią praėjusią vasarą bu
vo suorganizavę Pekine komu
nistai.

Maisto trūkumas
MASKVA. “Pravda” Nr. 342 

feljetono formoje aprašo didelį 
maisto trūkumą Moldavijoje — 
Kišineve. Po kelias dienas mais
to parduotuvėse nėra mėsos, nė
ra net svogūnų, obuolių, bulvių. 
Kaikurios krausuvės yra augšti 
barakai. Daugely vietų lentynos 
yra tuščios.

• PORTUGATIJA. Susirgo 
žinomasis Fatimon vyskupas Jo
se Alves Correia da Silva. Jo 
vardas surištas su ?vč. P. Mari
jos apsireiškimais Fatimoje. Jis 
yra. sulaukęs 85 metų amžiaus ir 
yra seniausias šiuo metu Portu
galijoje vyskupas.

TRUMPAI IŠ VISUR
• Žymiausias dainininkas te

noras Bcniarnino Gigli, miręs lap 
kričio 30 d. Romoje, savo viloje 
(apie tai jau rašėm), buvo pa
vyzdingas katalikas. Ne tik jau
nystės dienose, bet ir augšČiau- 
sioje dainininko karjeros garbė
je savo tikėjimo Gigli laikėsi vi
su nuoširdumu ir atsidavimu; jo 
malonus būdas ir krikščioniškas 
solidarumas visiems buvo žino
mas. Kažkas padėjo prie karsto 
užrašą, kad jis dabar jau „gieda 
angelams“. Gruodžio 2 d. palai
dotas laikinai Romoje, Italijoje, 
gi paskui jo kūnas bus pervež
tas į gimtinį Recanati miestą.

KALENDORIUS
Gruodžio 18 d.: šv. Gracija-! 

nas; liėtuviški: Gotvila ir An- 
drona.

Saulė teka 7:12, leidžiasi 4:22. j
Oras

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — ap
siniaukę ir galimas lietus; ket
virtadienį ir penktadienį bus šal
čiau.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Prezidentas Kisenhnweris rytoj išskris iš Paryžiaus į Wa- 
shingtoną. Penktadienio ryte bus Washingtone.

— Valstybės sekretorius John Foster Dulles vakar pareiškė 
laikraštininkams Paryžiuje, kad nėra skilimo tarp Siaurės Atlanto 
Gynybos organizaeijos (Nato) valstybių. Nato konferencija su
radusi kompromisinį planą dėl raketinių bazių Nato valstybėse.

— Maskvos spauda ir toliau puola Siaurės Atlanto Gynybos 
organizacijos (Nato) konferencijų Paryžiuje, kad, girdi, Nato 
konferencija didinanti karo pavojų.

— Jungtinės Amerikos Valstybės ir jų sąjungininkai svarsto, 
ar verta tartis su Sovietų Sąjunga.

— Venezuelos prezidentas Mareos Perez J iminės perrinktas 
Venesuelos prezidentu.
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Trečiadienis, 1957 gruodžio 18

tą kelią. Iš klaidų pasimokyki
me, iš gražiųjų pavyzdžių pasi
semkime jėgų ir ryžto.

Ateinantieji visos lietuvių tau
tos ir L. S. S. sukaktuviniai me

dau* prisidėjo fil. A. Avižienis, SESERIJOS VEIKLOS 
APYSKAITA

Redaguoja paktu. ROMUALDAS VISKANTA 
Adresas: 4003 So. Frantisco Avė., Chicago 32, III. Tel. YA 7-8588

P. ŠILEIKIS, 0. P.
OrthojMHlaM - ProK'zisLis

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

(Arch Supports) ir 1.1. 
Vai. 9-4 ir 6 - 8. * Šeštadieniais 9 - 1 
OltTIlOPKDl.lOK TECHNIKOS I.AI1. 
2850 W. 63 r d St„ Chicaui. 29, III.

Tel. PltohĮMHt M-5IIH4

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Nauja* adronaa: 4299 W. bSrd St 
Oftoo te*. KEUance 5-4410 

KeafaL telef. URovehlU. 6-0*17 
Valandoa: 1-1 p. m., 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pietų.
Trečlad. ir šeštad. pasai sutarti

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

(IJetuvis gydytojas)
3925 West 59th Street

Viii.: Plrmad., antrini., ketvlrtad. Ir 
penktai!, nuo I- I p.p., 6: 30 - K: .'to 
vai. vak. Trečlad. ir šeštad. I - 4 vai. 
popiet.

kuris rūpinosi parodos pravedi- 
mu ir išleidimu leidinėlio anglų 
kalba "Introducin? Lithuania”, 
kurio išplatinta 2,000 egzemplio-I “ * i 'V .v— » VZ V *■**£'**7 -Z-- * VJ

tai tebūnie laimingi kiekvienam rių. Parodą meniškai suplanavo gjoje apžvalgoje yra paliesti bū 
asmeniškai ir sėkmingi skautiš-| ir technišką leidinėlio darbą at- tingesni Vadijos darbai tarptau 

liko t. n. D. Verbickaitė ir kand. į ĮjnįO( socialinio skyrių pastabos, 
V. Rūbas. Leidinėliui rašė t. n. įspūdžiai iš pasaulinės skaučių 
I. Čepėnaitė, kand. L. Kamins
kaitė ir senj. T. Remeikis.

Lietuvių studentų tautinių šo- 
1 kių grupė, kuriai jau antrus me- 

SU ŠV. KALĖDOMIS tus vadovauja t. n. N. Jasėnai- 
Mielus skautiškosios spaudos t®’ gražiai užsirekomendavo va- 

skaitytojus sveikiname su šv. i karo programoje.
Sekmadienio vakarais A. S. S.

Urbanos skyrius rengia lietuviš-

Kadenciją baigianti L. S. S. Se 
serijos Vadija “Mūsų Vyčio” Nr. 

■ 6 pateikė savo veiklos apyskaitą.

kame darbe
Budėkime!

- v. s. O. Zailskienė, 
Vyriausioji skautininkė

L. S. S. rinkimų rezultatai
Korespondentinis Lietuvių Sk. Suvažiavimo atstovai, rinkda- 

Sąjungos suvažiavimas, trukęs mi kontrolės komisijos ir gar- 
apie tris mėnesius, artėja prie bes teismo narius, tinkamai atsi- Kalėdomis 
pabaigos, šiomis dienomis iš
rinkti Sąjungos centro organai
vadovaus Sąjungos gyvenimui 
sekančius dvejus metus.

I b. S. S. ™ bendruoju
sąrašu išrinkti v. s. dr. M. Bud
rienė, v. s. dr. V. Čepas, v. s. K. 
Jonaitis, v. s. B. Kliorė, v. s. K. 
K. Palčiauskas ir ps. E. Vilkas; 
Seserijos sąrašu — v. s. K. Ko- 
datienė, s. G. Meiluvienė, v. s. 
E. Putvytė, v. s. A. Šenbergienė, 
s. S. Stasiškienė ir ps. G. Var- 
neiienė; Brolijos sąrašu — s. 
dr. K. Aglinskas, s. V. Bražė- 
ftas, s. G. Juškėnas, s. V. Raman 
tas, v. s. Pr. Karalius ir v. s. A. 
Flateris

Seserijos ir Brolijos vyriau
siaisiais skautininkais išrinkti v. 
s. L. Čepienė ir v s S. Kairys.
o jų pavaduotojfr's — v s E. 
Putvytė ir v. s. A. ” Irnr

Kontrolė k< n-rtig -
suvažiavimo dab v

_ sėkmingų 1958 
žvelgė į kandidatų gyvenamąją metų linkime. Telieka mūsų 
vietą. Darnesniam darbui šiedu tremties skautija vis lietuviška,
organai buvo išrinkti iš Chica- 
goje gyvenančių skautininkų ir

tedirba savosios tautos labui.
Augščiausias telaimina mūsų už
simojimus ! “Skautybės Kelias”

PARAMA SKAUTAMS
Skautų tėvų vakaras — balius 

šį rudenį buvo suruoštas skautų 
Chicagos veiklai paremti ryšium 
su sekančių metų tautine sto
vykla. Rengimo komisija gau
tąjį pelną $704 perdavė tėvų ko
mitetui, prašydama padalinti jį 
skautų vienetams.

Gautas pelnas iš anksčiau
Talkos ir Palaimos rankas.1skautų tėvų vakarų buvo 
Tai AmTinao i skiriamas naujos stovyklavietėsSdė. I įrengimams. Visas pelnas būda-
Tai Meilė, šviesa ir Auka”. vo perduodamas stovyklos įren- 

(Iš Worcesterįo skaučių S™1! komisijai. P.
sveikinimo Seserijai)

A. S. S. URBANOS SKYRIUJE 
/-taus Gimimo švenčių ir Gruodžio 7 d. Illinois univer- 

V ' ji Metų proga su džiaugs- sitete įvykusioje “International 
o r v tikinu visas seses skautes, Fair” lietuviai studentai gražiai

Naujuosius L. S. S. vadovus 
nuoširdžiai sveikiname, linkime 
geriausios sėkmės ir daug ištver 
mės jų pareigose, dirbant mūsų 
skautiškojo jaunimo labui.

B. R.

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ 
METŲ BELAUKIANT
“Šią naktį, šią ramią 
Dangus tiesia žemėn

paBkė-io s 
s L. K'~or>fmi-

leriui ir pr Fnbarškui. o gar- TV1^,US'1 
b’ėp teismo— v. s A. Aglinskui, 
s A Kliorienoi - s O Ščiukai- -eros vallos dvasia ^sujungia 
tei. Seserį los ir B’tinos rarbės r'up ™us- P° Pasaul* ^blašky- 
gynėjais išrinkti v. s. S. Guraus- ^ua; . . .
kienė ir s V TMlat - Ktipša Ra- žen?iant i Naujuosius Metus, 
jonų vada* tapo ps A Banio- jų.,±nk®čiu.2r
nis, v.

brolius skautus ir tėvus bei rė- pasirodė. Prie šio pasisekimo

Šv. Kalėdų ramybės, taikos ir__  _ ,!•_  J__ •_ J___ •___ ! —

J
T

Bulota v s. A Krau- 
NaujoknH'ig ’r s V

bent trumpai pažvelkime į nuei-
sas, ps.
Nenortas.

Gaila, kad ‘'’nprr’jn*? ir Broli
jos vyriausių ską tinfekij. ių pa
vaduotoju ir kp’k1 rbi rakinu va
dų pareigoms ti’* po v’e-
ną kand ' It ik’a atsiminti 
kad Šių ■ pa Igos vi<» 
nos sunkiausiu, ii n< 
šių visoj " tinin
kai ir skautinink'-kur’e snti 
ko šioms pareigoms kandidatuo
ti, turėjo nebijoti at'mk.onv’bos 
mylėti jauiur .• i" jTUSiti pareiga 
jam ii' tolinu nogiaukoti Te1" k a 
tik džiaugi ir kad ių sąžinė dar 
neleidi: atsisakyti dabar belie
ka tik v'su nuo’irdorou ateinan
čių dviejų motų e’goio jiems pa
dėti.

Reikia t i.ietis, knd tem'torin’s 
naujų jų Sa o s o’-'-rnu (Tary
bos, vyriausiu‘u skautininkų ir 
ūi vadiiui iš ib’n’kymas nesu
darys didoko ir laiko eik
vojimo, kim'o neigiamai veiktų j 
Sąiun Os gyvenimą Įvairūs 
klausimai ir šioie kadencijoje tu
rės būti sprendžiami korespon
dentinei būdu užimant kiekvie
nam reikalui ilga laiką. Kores
pondencijai s-mau^otas laikas 
bus sugaištas laikas kuris skau
tiškojo ugdymo a'žvilgiu bus ne
produktingas darbas, atimąs iš 
skautų vadcM’O neproporcingai
daug laiko ir energijos.

Kalėdų pirkiniams 
TERROJE

Tvairlasptivis kristalas, gražiau- 
<,; vokiečiu Švedu ir čekoslova- 
’.;-i ’ dirbiniai: bavarų por
.■..Į'nns keramika ir s'alui si-

žJSis n? r~j

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškai- Lietuviš 
kai angllškAe žodynai Parašytai 
H. H PcwtroMi ir T Gėriko 33'
psl. Kietais viršelius K.-ina $4.50
Galinama ‘Drauge' 1545 W 63r« 
Rt.. Chicag< 29 UI

® 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.

• L’etuviškosiostir 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, Hum- 
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
kinimų 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 kainų.

Užeikit i Terra ir pasižiūrėkit, 
kas Jums reikalinga patiems ir 
kas dovanoms.
Mūsų adresas: TERRA, 3333 So. 
Halsted St., Chicago 8, III., telef. 
LA 3-0427.

stovyklos, kurioje Lietuvos Skau 
čių Seseriją gražiai atstovavo 
Anglijos skautės ir kt.

ŠEŠERI METAI ŽIVILĖS 
DRAUGOVEI

Chicagos skaučių Živilės drau
govė gruodžio 1 d. tėvų jėzuitų 
Jaunimo centre atšventė savo

Tel. ofiso Ir buto: Ol.ymplc 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
493K H iftth st.. Cicero

Kasdien 1-6 vai. Ir 4 8 vai vak 
Išskyrus trečiadieniu*, 

šeštadieniais lt iki 4 popiet

kos literatūros vakarus, kuriuo-1. 
se yra skaitomi ir diskutuojami| *kūrimo šeseru* met^ sukakt>- 
lietuvių rašytojų kūriniai. S. U. ^kilmingoje sueigoje prie sa

GERASIS DARBELIS
Gruodžio 8 d. Clevelando Pi

lėnų tunto D. L. K. Vytauto dr-
vės ir S. Daukanto būrelio 3k.' 
vyčiai prie Šv. Jurgio bažnyčios 
po sumos rinko aukas. Surink
ta $62.22, kurie pasiųsti kun. A. 
Bungai Vokietijon — ten vargs
tančių senelių Kūčioms surengti. 
Ši prieškalėdinė rinkliava cleve- 
landiečiams yra tapusi tradici
ne. Pilėnų tuntininkas dosnie
siems aukotojams taria skautiš
ką ačiū. sks

vo vėliavos išsirikiavo 72 tvar
kingai uniformuotos živilietės. 
Šalia jų išsirikiavo viešnios — 
jūrų skautės. Gausus tėvelių bū 
rys, kokio dar niekad neteko ma

Ofiso telef. LAfayette 1-1218, jei 
neatsiliepia Saukite KEdtle >-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHOtURG® 

4146 8. Archer Avė.
V AL Kasdien popiet nuo 12-2:>O r 
Vak pirm. antr, ketvlrt 6-8:10 v 

Trečlad. tik susitarus.

Oftoo tel. Clilffalde 4-28** 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir C Iki D v. vak 
Aeštau nuo * Iki 6 vai., lšakyr. sek

DR. IRENA KURAS
'Gydytoja Ir Ohlrurg*' 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ IdGŲ 
Sl’ECIALISTft

1156 South Wetttern Areno*
(MEDICAL BUILDINO) 

Plrmad. antrad., ketv Ir penktad
organizuotas, gražiai susigyvenu ™

tyti panašiuose subuvimuose, 
liudija, kad jie yra pamilę savo

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka jvainui 
,-ei Kraustymus bei pervežimu 
- tolimų ir artimų atstumų 

Tel. BIshop 7-7075

STEIN TEXTILE CO.
Kalėdų Švenčių ir Naujųjų Metų proga 

sveikina savo gausius klientus, draugus, ir 
pažįstamus.

Kiekvienas atsilankęs Kalėdų Švenčių 
laikotarp/iu, gaus ypatingą dovaną.

\ i

STEIN TEXTILE CO,
1306 S. Union Avė., Chicago 7, III.
1 bl. į rytus nuo Halsted St., IV2 hl. į pietus — Roosevelt Rd. 

Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak.

Telef. MOnroe 6-8152
FREE PARKING, KITOJ GATVES PUSfiJ

PEOPLES HARDWARE 8i PAINT CO.
Liet, krautuvė. Sav. broliai Gregoravlčlai
Dažai, Alyva, Stiklas, Įrankiai, peiliai 

namų reikmenys, vandentiekio įrengimai' 
ir elektriniai reikmenys.

1901 West 47th St, TeL LA 3-4139

r?
PERKRAUSTYMAI — MOVING

Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų 
ir tolimų distancijų. Saukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUAN1CA AVĖ., CHICAGO, ILL 

Telefoną* — FRontier 6 1882

sias, linksmas ir darbščias mer
gaites.

Šešios kandidatės davė skau
tės įžodį. Tuntininkė s. S. Sta
siškienė džiaugėsi prieaugliu, 
linkėjo visoms živilietėms nie
kad nenustoti klestėjus ir likti 
ištikimomis savo pamiltai idėjai. 
Šiltą žodį tarė L. S. S. vyriau
sias dvasios vadas kun. dr. J. 
Vaišnora.

Po iškilmingosios dalies sekė 
lauželis; kiekviena skiltis gavo 
progą pasirodyti. Mamytės la-

,Nukelta i 5 'usl.l
HR. i. ir K- AGLINSKAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6430 S. Kedzie Avė.

Priima ligoni. pagal sualtarlma
81 valandos skambinti telefonu 

HEmlock 4-1662 nuo 2 Iki 9 vai. 
p p. kasdlan IS.kyrus trečlad b 
*«flt*d

tel. ORovrhlll

Tel. ofiso WA 6-3010, rea. PR 6-73M
DR. ANTANAS ALEKNA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1601 W. Garfleld Blvd.

Vai. — Plrmad., antr.. ketv., penkt, 
1—4 Ir 6—8; Sečtad. 1—4; trečlad. 
uždaryta.

OR. ANNA BALIUNAS
*KIŲ, AUSŲ, NOSIES TR 

GERKLES LIGOS 
Pritaiko akinius 

6322 South Weatern Avenue 
ai kasdien 10-12 vai l> 7-9 va> 

.ak. Šeštadieniais 10-1 vai .Trečia 
: n lala uždaryta Kt. laiku susitarus 

Oflao ‘elefonas: PR 8-322*
Res telef. WAlbrook 6-607*

DR. VL BLAŽYS
^LAUCIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenae

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

Sefttad. 2—4 vai. vak.
Trečlad Ir kitu laiku pagal sutari 

Telef. ofiso LAfayette 3-0048 
Rea.: WAlbrook 5-3048

VeL ofiso HE. 4-5849, rez HE. 4-2324
OR. PETER T 8PAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 71st Street

ai Pirm. ketvlr., pemtt. 1-4 Ir 7-1
Antr. 1-6, treč. Ir šešt. pagal sutarti, 
jekm. uždaryta

OR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8317 South Weotern Avenua 
Chleago 29. m 

telefonas REpubllc 7-4900 
Rezidencija: GRovehlll 0-81*1

Pasimatymai pagal sutarti

11 vai. ryto — 1 v. p. p. Se*tad 
vai rvto Iki I vai. popiet

Office tel. RE 7-1,<U» 
Res. tel. YVAlbrook 5-3705

11

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drlve 
f’lvlc Opera House, kamb 868)

Vai. kaad 12—4 
Tel. C Filtrai 0-22*4

6002 Weet Ifltta Str., Oloero 
^al kasdien 6-8, Segtad. 1-1 vai 

Tel. TOwnhall 3-0*6*
Kitu laiku ir trečlad. susitarus 

Redd. tel. HEmlock 4-7080

THE BIGGEST DOI.LAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE !
Remiantis Chiragcb Savlngs Bendrovė* praeitimi, nuo pat jos Jsikflrimo 
1924 met., jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti 
taupomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą 
— jų apdraudimą iki $10,000.00, augšbą dividendą, bet ir daugeli kitų pa
tarnavimų veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

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

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

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

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

Md.r, nlrmsdleni nuo 12 iki 8. antradieni Ir penktadieni nuo 9 lld 4, ketvirtadieni nno 9 11d 8. 
Trečiadieni uždaryto visą dieną, o šeštodlenj nuo 9 iki 2 valandos po pietų.

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-8700. Namų — PR 0-4732

D R. A. MACIŪNAS
C H I R U R G A S

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

penktad. nuo 6 Iki 8 vai vak.

Oflao HE 4-1818, arba RE 7-S700 
Rea PR 0-8801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus llgoa 
2454 West 71st Street

(71-oe ir Campbell Avė kampas)
Nuo gruodžio 19 iki sausio 2 d. 

atostogose

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenae 
iflac vai • nuo 1-4 Ir nuo 6-8:1* ▼ 

rak šeštadieniais nno 2 Iki 4 popiet 
Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. VTrglnla 7-008*

RaMeodlM tel. BErerty a-**4l

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

(Bendra praktika Ir moterų lgoa) 
Ofisas ir ros.: 5100 8. Westem Avė 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 0-567" 
Oflao vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr.. 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., ŠeStad 
2-4 vai. popiet Ir sulig susitarimu

Tel. ofiso HE 4-2123, rea. GIb. 8-01*?
DR. V. P. TUMASONIS

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

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGU 

Office: 10748 South Mlchlgan Avė.
Buto 1653 w. 103 St., Beverly Hilla

Vkl.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. vl.t 
Vai,; kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 

ISsklrus trečlad. SeAtadlenlala nuo ' 
,kl 4 vai. popiet

Tel,: Oflao — PCllman S IU* 
Buto BEverlv 8-894*

Oflao HEmlock 4-6816 
Res HEmlock. 4-2761

DR. A. NARBUTAS
PIAUC1Ų IR VIDAUS 14006

2745 Weot 69th Street
oripSals ftv Kryžiaus ligonine 

pagn, susitarime

Oflao HE 4-1414, arba RE T-*700 
Rea. RE f-*M7

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

2464 Weat 71*1 Street 
(71-o* ir Campbell Avė. kumpas) 
Vai.: kasdien 1—S Ir 6—S vai. vak. 
Sešadlenlats 1—4 p. p. Trečiadieniais
□tedaryta.

Tel. ofiso PR 6-8828, rea. RE 7-619*
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS OTDYTOJA8)
2500 Wost BSrd 8troet

V AL. kasdien nuo 2—* p. *. Ir 7:1* 
Iki 9 vai Trečlad. Ir šešt. uždaryta.

Telefoną* ORovshill 6-1696
0R. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTO 
- PRTTATKO AKINIUS — 

Valandos. 9—ix ir 7—9 v. v. pagal
'iisltarlma Išskyrus trečiadienius 

2422 W. Margnetto Road
Ofiso Ir huto tai. Ol.ymplc 9-18*1

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS TR CHTRURGA8

1407 Se. 49th Court, Cicero
Kasdien 10—12 Ir 4—T vai. Trečlad 

Ir žaStad. tik 16—18 tol.

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

(Arti Archer Avė )
Valandos: nuo 10 Iki 12; I—*; 7-9. 

šeštad 10—1*. Trečlad. uždaryta
LAfayctte 8-4*4*.

Namų — GEdararest 8-778*

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

1—6 vai. vak.
rrečlad. Ir kitu laiku pagal sutarime 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Restd. 2487 
W. #2nd St.. tel. Reniiblic 7-8818.

DR. J. RIMDZUS
1428 Rroadway, Gary, Indiana 

Vai.: pirm. 8-8 v. vak., šešt. 10-12
vai. prieš piet. Kitu laiku pagal su
sitarimų. Tel.: Office Gary TUmer 
3-9902. Rea. Ch-go BIshop 7-5833.

Tel. TUmer 3-9902 
CHIROPRACTOR

Oflao telefonas — BIshop 7-86*6
DR. AL. RAČIUS

GYDYTOJAS IR CHIRUROA8 
4342 Archer Avenae 

(Kampas Kedzie ir Archer)
V AL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v 
Trečlad. tr sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEO. CHIRURGINftS CR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 We*t 09th Street 

Priešais šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpubllc 7-88*0 

Y AL: Pirm., antr.. Kert, penkt. 
ano * Iki 11 ryte Ir nuo 6:00—8:00 
Rešt nuo 2:00—4:00. Trečlad Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, Opi 

Tikrina akis Ir pritaiko akinius. 
keMa stlklm ir rčmn.

4466 8. Gailiomis Aro. YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad. už 
taryta), šeštad. 16 ryto Iki lt p. p

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

Specialybė: AKT ftEIUJA Ir MOTERĄ
EIGOS

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

Šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

f'eL oflao PRospect 0-*4OO
Rerld. PRospect 6-*400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlfttč)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-8 p. p. lt nuo 6-8 vai 
vak. Seštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
tr kitu laiku tik susitarus
rei oflao Vlctory 2-1581

Rez. Vlctory 2-0742
DR. V. VILEIŠIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
802 Weet 31 st Street

Kamp. Halnted Ir 81-mos gatvlc 
PrlSmlmo valandoa kasdien: 1-4 p.p 
Ir nuo 6-8 v v. šeštad. 1-4 vai. popiet

rel. oflao PR. 1-0440, rea. HE.4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Weet Marquette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 v. 

Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
re4. oflao CA 0-0257, res. PR. 6-*«M 

Rezld. 6000 S. Artealan Avė.
VAL. 11 v r Iki 8 p. p.i 6—7 v v

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAJ? 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. Y Arda 7-188* 

Pritaiko akiniur 
Kreivas akis 

Ištaiko
Oflnae tr akinių dirbtuvč 
756 West 35th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, tra 
čia d. nuo 10-12, penktad. 10-2 It 
leštadlenlals nuo 10 Iki 2 vai. p.p

ANATOLIJAUS KAIRIO 
trijų veiksmų komedija 

iš lietuvių gyvenimo 
J. A- Valstybėse

DIAGNOZE
Kaina: $2.00, 150 pusi.

Užsakymus Ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 We«t 63rd Street, 

Chicago 29. Hl.

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

4546 West BSrd St., Chicago 29, Illinois TeL LUdlovr 6-9600

tfember of the Cathollc Press Ass’n 
Publlshed d a 11 y. eze 

by the

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

PRENUMERATA: 
ChlcagoJ Ir Cicero! 
Kitur JAV Ir Kanadoj 
Užsienyje

SUB8CRIPTION RATE8
flundaya. *10.00 per year outslde of Chicago*1 2.00 per year In Chicago & CiceroSodety *10.00 per year In Canada
Metama Forelgn *12 00 per year

H metfl 3 mšn. 1 m*n.*12.00 »6.S0 *•8.80 *1.60*10.00 *6.80 *3.00 *1.26*12.00 *6.50 63.66 *1.60
Redakcija stralpsnlua taiso savo nuožldra. Neaunaudotų straipsnių ne

saugo, Juos grųžlna tik iš anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos prttinnčlamoe gavnk pi ai)711*.
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TEISINGUMAS IR LAISVĖ

I

PTKNRASTTS DRAUGAS. CHICAGC. IbLJNOIS ja.
lypės — politinės ir asmeni
nės. "Iš vienos pusės per jas 
eina kova dėl Lietuvos vienyb 
o iš kitos pusės gretimai vyksi i 
centrinių herojų kova dėl su v ,
asmeninės, ypač šeimyninės lai- 

a»»

Pradedant Nato konferenciją Paryžiuje, prezidentas Eisen- 
howeris pasakė gerą kalbą. Ji pagrįsta troškimu, kad visur būtų 
įgyvendintas teisingumas, kad visur būtų laisvi, nes tai pasto
vios taikos sąlyga. Kalbėdamas apie taiką, Prezidentas neturįs 
galvoj, kad, jos siekiant, reikia būti bailiais ir išsižadėti princi-jm5s’• 
pų. Taikos gyvenimas negalimas, ignoruojant teisingus sieki
mus ir garbingus paveldėjimus. Taikos siekiame, plėsdami teisin
gumo ir bendro susipratimo padėtį. Mes siekiame taikos, kurioj 
žmonija galėtų laisvai gaminti, laisvai prekiauti, laisvai keliauti, 
laisvai galvoti ir laisvai melstis. Prezidentas kalbėjo, jog siekiąs 
kūrybingos, dinamiškos taikos, kurioje žydėte žydėtų įstaigos, 
darytų pažangą ekonominis gyvenimas, kad toji taika būtų įkvė
pimu visoms tautoms ir visiems žmonėms.

Prezidentas, pasidžiaugęs Nato valstybėse padaryta visoke
riopa pažanga, priminė, kad dar daugiau reikės padaryti, nes, 
stebėdami Sovietų Rusijos gyvenimą, matome, kad ji stiprėja 
kariniai ir ekonominiai, o tą daromą pažangą ji rengiasi panau
doti pasaulio užkariavimui ir jo kontroliavimui. Siekdama šio 
tikslo, sovietinė sistema yra užkrovusi darbininkų magėms žiaurią 
drausmę. Prievartos darbas ir prievartos gamyba yra pavojinga, 
nes despotinei valstybei duoda išteklius, kuriuos gamina jos ver- tautininkai 
gai darbininkai. ... .

Laisvųjų tautų siekiamoji taika daug kamuosianti. Bet lais- itrauk- _ N,tok'Us 
vieji žmonės lengvai pakels tą kainą. Nato turi 15 valstybių. Jas ? . . ? .
sudaro 500,000,000 žmonių, kurie ligšiol (per capita) pagamina us mts vaizt avomes. au i

EUROPOS VIENYBE -
RAKTAS I ATEITĮ (2)

A. ERDVILAS

G
Nt vien Spaakas suskilusioje 

Europoje mato jos sumenkėji
mą. Buvęs Italijos ministeris 
pirmininkas Giuseppe Pella be 

• “Aidų" Nr. 9, šalia ištraukę jokio dvejojimo teigia, jog vie- 
iš Krėvės “Dangaus ir žemės nykė ar nevienybė Europai n-iš- 
sūnų”, išspausdinti K. Žuko irkia "arba integraciją, arba di- 
V. Mykolaičio atsiminimai apiesintegraeiją”.
tą didįjį kūrėją. K. Žukas, ku- Ir vistik yra dar nemaža 
ris vokiečiu okupacijos metu na Jungtines Europos priešų, kū
muose slapstė Krėvę, pasakoja, tu. puola pačią vienytės idėją 
jog Krėvė pasisakė buvęs su į,- randa jai visokiu priekaištų. 
Tumu tautininkų iniciatoriais, <;t>ii. Charles de Gauile teigia, 
tačiau "po gruodžio 17 d per-jog idėja esanti nepatriotiška, 
versmo jiedu abi, pamatę, kad Anglų A. Eevanas laisvą pre- 

aiškiai nukrypo į kybą vadina “grįžimu į džiung
les’’ Komunistai, be abejo, ko
voja prieš vienybę ragais ir na
gais, nes žino, jog Jungtinė Eu- 
icpa pati viena bus galinga at
remti visus Kremliaus puoli-

TAUTININKŲ POLITIKA IR 
KLAIPĖDOS SI KILIMAS

ninka! — tai savo- tautos my-tris kartus daugiau negu Sovietų Sąjunga. Mūsų mokalininkai ir ...
technikai išrado visa tai, kas šiandien iš pagrindų keičia kurinius stojai, bet ne jos engėjai ir sa- 
pabūklus ir taikos metui pritaikomus dalykus. Tačiau Preziden- |Vanaudžiai, kalbėjo jis. Tauti- mus. Mažai entuziazmo, o kar
tas pabrėžė, kad yra daug svarbiau politinių, moralinių ir tautinių i ninku bekontrolinį šeimininką- tais ir atviro pasipriešinimo ro
pa veldėjimų išlaikymas. jvimą, nesiskaitant su bet kokia do ir gausūs Europos socialis-

Gyvendami laisvėje, esame daug laimėję. Tuo keliu tenka kita nuomone, jis laikė neleisti- tai.
eiti ir toliau. “Laisvė mūsų neapvylė! Esu įsitikinęs, kad ir 
mes laisvės neapvilsime!”, pabrėžė Prezidentas. Ir čia kaip tik 
jis matė reikalą pabrėžti Nato valstybių vienybės, didesnės ga
mybos ir rūpestingesnio pasiruošimo reikalą. Pagaliau Prezi
dentas konstatavo faktą, kad Nato valstybės nėra vienos. Jų 
užnugaryje stovi kitos laisvosios tautos pasaulyje. Jis užtikrino 
konferencijos dalyvius, kad Vakarų demokratijos visais atžvil
giais tebepirmauja ir tuo pačiu pabrėžė svarbą pirmavimą ir to
liau palaikyti tokioje padėtyje. Nereikia prarasti to pirmavimo.

JAV delegacija, pasisakius, kad Amerika turi pakankamai 
raketinių ginklų, pasiūlė paruošti jiems bazes kaikuriose Europos 
valstybėse. Ir reikia tik nusistebėti, kad net Vakarų Vokietijos 
kancleris dr. Adenaueris šiam pasiūlymui nepritarė. Esą dar 
reikia laukti pavasario ir tik tada svarstyti šį reikalą.

Vadinas, čia jau reiškiamas lyg ir nepasitikėjimas JAV kari
niu pajėgumu ir bijoma sovietų agresijos. Kad taip yra, aišku 
iš Adenauerio pasiūlymo priimti Bulganino planą sulaikyti ato
minių ginklų bandymus ir, susitikus su Sovietų Sąjungos viršū
nėmis, bandyti tartis dėl nusiginklavimo. Panašų nusistatymą 
pareiškė ir kaikurie kiti Nato nariai. Net britų premjeras Mac- 
millan pasisakė už susitikimą su Chruščevu ir Co. Iš to galima 
numanyti, kad prez. Eisenhowerio tikrai gera kalba nepadarė 
reikalingo įspūdžio Nato tautoms. Gaila. Jei pačioje Nato or
ganizacijoje, kaip matoma konferencijos pradžioje, nebus susi
tarta veikti vieningai ir stipriai, o iškart bus pasukta į pasikal-

nu dalyku krašto valdytojams’’. Tačiau naujosios Europos 
Savo atsiminimuose Vyt. My- mintis ir idėja užkariauja vis 

kolaitis atskleidžia įdomių mo- naujas mases suskilusių euro-

Labai realią rolę šiame Euro- Jungtinių Europos Valstybių 
pos posūkyje vaidina Europos Akcijos komiteto pirm. Jean 
krikščioniškoji demokratija. Iš Monnet, vienas energingiausių 
karo griuvėsių ji pakilo gyva ir i Bendros Rinkos ir Eumtcume 
gaji. Pilna naujos energijos ir kūrėjų, dabartinis NATO gen. 
naujos minties, kuri atremta | sekretorius Paul H. Spaakas,

l'ž naująją Europą kalba ir į amžinuosius principus, sužibo OEEC prekybinės tarybos pirm. 
pasiekti laimėjimai, išaugę iš naujomis idėjomis ir nauja švie- belgas Jean d’Oppuers, būsima* 
dar taip ribotos vienybės. Nuo sa. Tenka pastebėti, jog Krikš- sis Bendrosios rinkos virfiinin- 
1949 m. Europos pramonės čionių Demokratų internaciona- kas belgas Jean Rey, busimasis 
produkcija pakilo 85. r, preky- las buvo ir yra vienas pačiųEuratomo planų vykdytojas 
ba 9:?,. Europoje yra 4 didžiųjų Jungtinės Europos kū-! prancūzas Louis Armond, nau- 
kartus daugiau automobilių ne- rėjų ir rėmėjų. Nenuostabu tad, jas Anglies ir Plieno bendruo
ju 1939 m. Anglies ir Piieno jog ant krikščioniškų pagrindų menės vadovas Farnz Bluecher 
uendruomenės kraštuose tarpu- statoma Jungtinė Europa atsie- ir daug kitų, kurie geba iškilti 
save ingius ir plieno prekyoa) kė jau dabar pasigėrėtinų re- virš šovinistinių kaprizų bei sva 
nuo 19hu m. pakilo 93,. Nuč- zultatų. Nenuostabu tad, jog joninio blaškymosi ir nenuilsda
mas tionus, visiškai pakito ir Anglijos parlamentaras Ber-' mi dirba vienybės darbą, žino
tum, purtau jos kainos ir tuo nard Braine pareiškė: “Krikš- darni, kad kartu dirba ir savo
Lūdu atskiri kraštai sutaupė mi-i čionių demokratų partijų iški
lumus dolerių, kurie įgalino muš limas į jėgą ir įtaką Europoje 
ti kainas. Pastebimai yra paki-buvo reikšmingiausias pokari- 
lusi ir kasdieninio vartojimo) nes Europos fenomenas.” 
prekių gausa bei darbininkų už
darbiai. Stiprėjančios ekono
mijos kaupiami turtai keičia so
cialinį aprūpinimą, kelia švie- 

i timą ir apskritai kultūrinį gy
venimą. Jei eilinis europietis 

į to negali išreikšti statistiniais 
daviniais, jis jaučia naują pul
są šeimos gyvenime, fabrike,

į krautuvėje ir t.t.

Nors prabėgomis tenka su
minėti ir kelis nors pačius žy
miausius Europos apsijungimo 
darbininkus, kurių vardai su 
pagarba minimi visame laisva
jame pasaulyje. Jų priekyje 
stovi jau miręs Italijos atkūrė
jas De Gasperi, Vokietijos kanc 
leris Adenaueris, Anglies ir 
Plieno bendruomenės kūrėjas 
buvęs min. pirm. Robert Schu-

tautų didesnei gerovei.

Ką sako žmogaus išvaizda?
Nuo senovės įprasta pagal iš

vaizdą spręsti apie žmogų. Psi
chologų manoma, kad pasąmo* 
nes keliu, tarsi minties akimis, 
giliau galima įžvelgti į žmogų 
negu protu.

Neveltui garsusis Paschalis 
yra pasakęs: “Ko protas negali 
suprasti, tą širdis pasako”. Iš 
tiesų, dažnai atsitinka, kad pir
mą kartą pamačius žmogus ir 
susidarius apie jį nuomonę, tik 
vėliau, geriau jį pažinus, įsiti-

Visai natūraliai kyla klausi-
mentų, kodėl Krėvė buvo ?uti- piečių, tiek valstybininkų, tiekimas, kas pakreipė Europą (manas. Šalia jų petys petin 
kęs įeiti į vyriausybę pirmomis paprastų žmonelių. Konradas j vienycės kelią. Augščiau esą-1 stovi Euratomo sumanytojas irkinama, kad neapsirikta.
rusų okupacijos dienomis, ko- Adenaueris neseniai metė savo, me užsiminę kelias svarbesnes, ---------- ■- ■ -1 -=
dėl jis paskiau pasitraukė.. Iš- kabinetui šūkį: “Kurkime Euro- priežastis, atvedusias Europą ,
ryškėja faktas, kad, ruošiant, greičiau ". Jean Monnet pa-i į kryžkelę. Vienybės keliu Eu- 
Klaipėdos sukilimą, kuu. Juo-. n.jgkė, jog "mūsų priešai trau-tropą pasuko keli veiksniai, 
zas Vailokaitis išlaidoms įteikė j įr dešinėj, ir kairėj. Euro- Visų pirmiausiai didelės įta- 
12,500* litų, pažadėjęs reikale j pa žygiuoja pirmyn,” P. H.) kos turėjo Amerika, kuri ir pa- 
dar skirti 10,000 litų. Mykolai
tis atskleidžia, kaip Krėvė sa
vo pažįstamu

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 j kovą ................•................ Choras
Karvelėli ir Jūra .............................................................. .. Choras

Po $1.50 vienas
Skubink prie Kryžiaus ir Malda. Solo

Jakubauskaitė-Jaeikevičienė 
Žvakė ir Plaštakė ir Valsas ........ Budriūno Vvrų Kvartetas
I kovą ir O, Dalele ................................. Budriūno Vyrų Kvartetas
Vežė m.nę iš namų ir Klumpės ... Budriūno Vyrų Kvartetas
Alutis ir Šauksmas ............................ Budriūno Vyrų Kvartetas
Tėvynei ir Sukatos vakarėlį ............... Budiiūno Vyrų Kvartetas
Linksmą giesmę ir Tyliąją naktį. Solo . . Izabelė Motekaitienė 
Sveikas Jėzau ir Gul šiandieną. Solo .... Izabelė Motekaitienė
Laimutė ir Pnlvis ................................... . Choras ir Daina Polka
Sutemo ir Barkarolė. Duetas: . . Motekaitienė ir Kalvaitytė 
Čigonė ir Nokturnaa. Duetas: .... Motekaitienė ir Kalvaitytė

Rekordus siunčiame ir paštu i 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.

KALftDINSS spalvotos kortelės sų 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

as bendrąją rinką vadina , vyzdžiu, ir materialine pagalba 
| "pačiu didžiausiu įvykiu nuo Europai padėjo išsikasti iš karo 

žmones Pan?u* prancūzų revoliucijos.” įgriūvėsiu, šalia to, ir patys
dojo naujų personažu sukūri- Panašios nuotaikos vyrauja į europiečiai bene pirmą kartą 
mui; patikslinama Krėves gimi- jr pjačiuosiuose sluegsniuose. pažiūrėjo į ateitį realiomis ir 
mo data: jis yra gimęs 1882 m. >*xewsweek’’ (kurio kaikuriais blaiviomis akimis. Tai nacizmo, 

faktais pasinaudojome šiuose komunizmo ir žiauraus II-jo Pa- 
rašiniuose) rašo, jog entuziaz- saulinio karo nuopelnas. Aš- 
mo atsiranda ir Britanijoje, ku- triuose kaikurių didžiųjų vyrų 

Vakarų Vokietija šiandien sto ri net nemušė kaikuriuos tari- plotuose brendo naujos mintys, 
vi tarp dvieju atominių ealvbiu., fus geležies ir anglies prekybo- formavosi naujos koncepcijos, 
Sovietai nesiliaudami' pstino j<?. Gi i. 663 firmų, priklau- ryškėjo naujos sąrangos brito- 

rno atominio s’ančių Britų Pramonės federa- žaT. Didelis psichologinis at-

spalio 19 d. Dr. J. Daugį.

Tarp dvieju atomų

bėjimus sut Kremliaus budeliais, kad ir vėl būtų tapta apgautais vokiečius, srrdi
ir nueita nuolaidų keliais, Vakarų Europa išstatys save į didžiau
sius komunizmo pavojus, iš kurių ir Amerika nebepajėgs beis- 
trtiukti. Tikėkimės, kad tų pavojų bus bandoma išvengti. Juk 
tam ir suvažiuota Paryžiun.

vės Krybos apimtį, K. Ostraus
kas pastebi, kad “Krėvė semia
si medžiagą iš didelių epochinių 
istorinių pervartų, bet ne iš

, . . ,. | šiaip sau kokių nors praeityjekūno gimimo spalio 19 d. suėjo , . . . . „-- 7 . ’ • ... , . i buvusių pasistumdymų”.75 metai. Numeris yra tiek tų-1
riningas, jog net gaila, kodėl jis 
neišėjo knygos pavidalu. Jis vi
sas ištisai yra tą nusipelnęs.

KRĖVĖS “AIDAI”

Naujausias “Aidų” numeris
yra visas ištisai paskirtas pa
minėjimui Vinco Krėvės, nuo

Miela, kad į Krėvės kūrybą gi 
linasi ir mūsų jaunieji talentai. 
Čia pirmuoju straipsniu kaip tik 
ir dedamas K. Ostrausko žodis 
apie Krėvės kūrybinį veržlumą. 
Suglaustai jis taip Krėvės kū
rybą aptaria:

“Jei vienuose savo kūriniuose 
jis pasitenkina liaudies kūrybos 
siužetų ir poetinių priemonių 
savitu interpretavimu, siekda
mas atkurti mūsų žilos praeities 
vaizdus ir nuotaikas (“Daina
vos šalies senų žmonių padavi
mai”), o kituose su dideliu įgu
dimu nagrinėja paprastą, primi
tyvų lietuviškąjį charakterį ir 
pirmojo prieškarinio laikotarpio 
kasdienišką buitį (‘šiaudinėje 
pastogėje’), tai tokiuose veika
luose, kaip ‘Šarūnas’, ‘Skirgaila’ 
ir ‘Mindaugo mirtis’ autorius at 
sistoja ant proistorinio — le- 
gertdarinio ir istorinio pagrin
do ir sprendžia mūsų tautos pra 
eities painius klausimus. Jei 
‘šiaudinėj pastogėj* matėme kai
mą ir jo žmogų, tai ‘Miglose’ 
taip pat randame mūsų mies
tą ir miestietį. Jei pagaliau vi
sur čia yra lietuviškos temos, 
tai, iš kitos pusės, ‘Dangaus ir 
žemės sūnūs’ ir ‘Rytų pasakos’ 
yra jau ‘svetimos* ir visuotinės 
tematikos”.

Toliau K Ostrauskas kalba 
apie Krėvės kūrybinę drąsą, pa
jėgumą, lyrinį elementą ir dra
mos žanrą.

DRAMINE KRĖVĖS 
KŪRYBA

karo nėra išsigelbėjimo kad cijaį net 479 pasisekė už pre- budimas vyko NATO ir Anglies 
priešinimasis sovietams neišven- kybą su “naująja Europa”. Pa- ir Piieno bendruomenės pirmųjų 
giamai veda i atominį kam, kad nagįaį pasielgė ir kairieji Itali- laimėjimų fone. Tie laimėjimai
Adenaueris yra amerikiečiu im
perialistu įrankis stumt; Vokie
tiją į neprasmingą atominį ka
rą.

Vadinasi Vokietijos suvieniji
mas yra stipriausia sovietinės

jos socialistai, kurie, ilgai ko- (ypač A-P bendruomenėje) pra
veją prieš apsijungimą, paga- lenkė visas viltis. Pirmą kartą
liau persiorientavo ir pakeitė Europos istorijoje europiečiai 
savo politiką. pamatė konkrečius vienybės vai

Pilnas vilties ir entuziazmo sius materialinės gerovės sri-
propaganaos korta. Visi žino. yra ir eilinis europietis. Vyrau- tyje.

| kad be karo ir Sovietų S-gos ja nuotaika, jog Jungtinė Eu- Nemažą vaidmenį suvaidino 
perbloškimo Vokietija suvienyti ropa atneš gerovę, taiką ir ir tebevaidina Europos tautų 
ir išlaisvinti kitas pavergtas tau! daug augštesnį gyvenimo stan- ; snartėjimas gyveniminėje plot- 
tas kol kas yra neįmanoma. l dartą. (Ekonomistai teigia, mėje. Turizmo išplitimas, lais- 

Vienok sovietai bijo VakarųI jog, nuėmus visus muitus ir vesnes kelionės suartino euro- 
užpuolimo ir stiprios Vokietijoj,1 tarįfus> jau šiandien prekės Eu- piečius daugiau negu betkada 
todėl nenori suvienyti Vokietiją y rop0je krjstų 10'į. )• Bene ge-1 praeityje. Tokį vieni kitų sū

riausiai šias naujas viltingas siartinimą ypatingai įgalino la- 
| nuotaikas išreiškė buvęs anglų bai .pagarsėję automobiliai, 

Crvvaley po ke- bendros televizijos programos 
I n^tou'd^mokSnhl rinki- Uonės Europoje: "negali nepa- (Eurovision) tampresnis ben-, 
mų keliu. Jie žino, koki rinkimų stebėti susijaudinimo (šiuo vyk- dravimas kultūrinėje srityje ir| 
rezultatai bus ir todėl bijo. smų).” *t.

Tiesa,, sovietai neri Vokietijos' 
suvienijimą panaudoti, visos Vo
kietijos susovietinimui, todėl jie 
atsisako leisti Vokietiją suvie- Parianvntaras

Stasys Pilka naujame “Aidų’M
numeryje duoda gyvų atsimi
nimų apie Krėvės ryšį su lie
tuviškąja scena, apie jo “Skir
gailos” pastatymą Valstybės 
Teatre, pravesdamas paralelę 
su Maironio “Kęstučio mirtimi”. 
Straipsnis išsamus, ir jo tęsinys 
dar bus sekančiame numeryje.

Dr. J. Grinius čia duoda itin 
įdomią studiją apie Krėvės dra
mų tematiką, intrigą, veiksmą, 
apie veikėjų dramatiškumą, a- 
pie jose besireiškiantį psicho
loginį momentą, apie Krėvės 
vaizdavimo priemones. Apskri
tai, apibūdindamas Krėvės kū
rybą, dr. Grinius taria:

“Tradicijų ir individualizmo 
meile V. Krėvė pasirodė naujas 
mūsų literatūroje. Tradicijų pa
mėgimas jį skatino atkurti pa
sakas, padavimus, dainas, vaiz
duoti papročius, išlikusius se
nuose retuose žmonių egzemp-

menų skaldymo ir miško vežimo talkas. Suprantama,
w ta darba įkinkius’ Pasauli Pajudinsime’ " kvietė alaus stiklui, taip iš geros širdies, bet jie juk ne-
5.414 ' . ,.4'. .' , . J J.. . piano- tabeliu Sa^j° leisti tokiam mokytam ponui dirbti.
Z Didžiojo burto balsai girdėjosi: „Daug takelių & ta- -v ., , T, . . , .v. , ,, Andrius ateidavo. Įėjęs i kiemą, nusimaudavolaukuose... Kaip jaunų paukščiukų pulkas kilo šie bal- . . v. . , . . . . ...r ilguosius spindinčius chromo odos batus ir atsiraitė

kelnes.
— Prašau šakes, — jis sakė.

j v..» ii ■»«“■» »-• ‘"‘o j*--- — agronomas... Ponas Rugajius... — išsi-
/ jam svetimi. Čia niekas nebuvo svetima. / r ® ...„

A. t-EtTisKis J ^kmėjo šeimininkas. - Jus norite eiti j tvartu.?
Andrius varėsi dvirat, ir švilpavo. Nerūpestingu , — Žinoma. Juk mane kvietėte į talką. Atėjau,

švilpimu pritarė dainai, kuri skrido iš tolumos per pie- . Duokite šakes.
vas, šilus ir laukus. y j — Jūs iš tikro eisite į tvartą? Bet ten juk šlapia...

- mėšlas... Ką jūs ten... Nedarykime juokų...
Jau sekančią dieną Andrius nuvažiavo iš savo dar-1 65. į Juokų? Ar negirdėjote, kad jums sakiau, kad

bo vietos į Arumanų stotį atsiimti užsakyto turto. Pil-j Alsavo dienos ir darbai. Karšta vasara, kaisdama I duotumėte šakas! — Andrius šaukė jau truputį pyk- 
na stotis ir apylinkė einančių uždarbiauti.- Su kastu- nuo žemės iki dangaus, nešė savo laiką j rudens pusę. j telėjęs.
vais, pjūklais, kirviais, lagaminais ir baltais ryšuliais Jaunajam agronomui Smilšanuose buvo visaip pa-, Sakės tada greit atsirado.

sitaikę. Dabar jis jau iš pergyvenimo ir patyrimo pas | — Ačiū, — sakė Andrius, ėjo į tvartu ir dirbo visą
savo krašto žmones galėjo apskaičiuoti savo darbų dy-| ilgą dieną.

Vyrai metė murmėdami kaip meškos. Andrius iš-

JANIS KLIDZgJS ' a Jei visas šias jaunąsias širdis ir rankas į kokį rim

I
IIOAIOA

ROMANAS

r R sai po šiltu vasaros dangumi.
> Andrius važiavo kelio gūlą, tada nulipo nuo dvira-
> čio ir klausėsi. Šių balsų jis nepažino, bet jie nebuvo .

( J Ę S I N Y S )

rankose jie čia stovėjo šnekučiavosi ir vaikščiojo. Kaip 
tik čia buvo tas pats vaizdas, ka!p prieš septynerius
metus, tą pavasarį, kai Andrius važiavo į Ryga. Jauni dį. Daugelis senųjų ūkininkų, savo agronomą ir tuos,
vyrai dainavo linksmas, nerūpestingas ir liūdnas dai-i kurie .1° klausė, pavasarį buvo pasiuntę po šimts vėl-1 laikė kartu. Apie pavakarius jis ėjo su jaunaisiais vy
nas, grojo armonikomis ir mandolinomis. Rūkė į po-, ni'b bet rudenį tik susimąstę rūkė ir piktai spjovė, tarai j rais į dirvas ir padėjo „sūrį slėgti“, 
pierių suvyniotą, pačių augintą tabaką. Kiti persiavė. tabako dūmais norėtų išspjauti visą kartumą. Tai juk; Vakare, kada iškinkė arklius, darbininkai raivy- 
ilguosius batus, dar kiti gulėjo žolėje prie geležinkelio'buvę toks truputį nemalonus dalykas, kad kaikurių damiesi išlindo iš tvarto, ir būrys talkininkų apsupo 
ir susimąstę žiūrėjo į slenkančius debesis.

Taip pat, kaip tada.
Kas gi’čia iš tikro šios apylinkės gyvenime per 

„ , .. , septynerius metus buvo pasikeitęs? Ar iš t iesų tik tai,lioriuoae, o stiprug palinkimas . . . , . ■ t 4 ,• • /r r b- r kad tu vienas esi baigęs univųrntetą ir esi agronomas? '
} m i i ai stų Kovą su apnn- Andrius ilgai stovė jo susimąstęs ir po to, kai jau Oi vasara! Ši vasara! Andrius reikšmingai pri-i
ka įtaigojo V. Krėvę kurti dra
mas ir praeities dramatinius he
rojus”.

Gi Krėvės dramų temos, kaip Į Daug.

Į ūkininkų miežių, linų ar avižų laukai, kuriuos agrono- Andrių.
mas pavasari buvo padėjęs paruošti ir apsėti, dabar — Pone Rugajau. jei mylite mus. tai turite su 
kėlė pavydą. Ir jie pamažu pradėjo galvoti, kad gal iš mumis kartu gerti... — kalbėjo vyrai, 
tikro verta su tuo didžiai mokytu ponaičiu truputį iš Žinoma, jis turėjo gerti alų, negalėjo atsisakyti, 
arčiau pasikalbėti. nes tuo galėjo sugadinti draugystę

Pasitaikė, kad. susiginčijęs su šeimininkėmis, jis
, , . . .. , , ,. , . . .. , , . ... ėjo Ir karvių melžti. Šio vyrams svetimo meno jis bu-traukinys buvo nuėjęs. merke akis, kietą u darbą ir gyvenimo srovę prisimm-, J .» , ’ ... .r-. . o , • , . , , • ,, . , , . . , .. , .... , vo išmokęs jau pradžios mokykloje, kai |o motina sir-Dainavo? Kažkur už pavasario vakaro miglų dai- damas. Buvo juk ko prisiminti ir palusti, ka reiškia , .. . ... .. • . , , .... ,• 1 , u I f- -- m • u .. , * 1SA • go, ir savo žinias papildęs šiame darbe studentų ukyie,navo. Jaunuolių balsai. Daug jų šiuose namuose buvo. | gyvenimo pradėjimas. Tai buvo graži kova už kitų ir ® .. et-. r jj

Apžvelgęs šią tematinę Krė-pastebi dr. J. Grinius, yra dvi- 1 Toks gražus jaunų širdžių ir rankų būrys.
savo paties gyvenimo pradėjimą.

Savo jaunąjį agronomą Smilšaniešai kvietė į ak-
Aucėje.

(Bua daugiau)

*
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VISI KVIEČIAMI SUTIKTI NAUJUOSIUS METUS PRIE GRAŽIOS APLINKOS IR GIEDRIOJ NUOTAIKOJ.
GRUOD. 31 D., 9:30 VAL VAK. KEYMEN’S KLUBO DIDŽ. BALIŲ SALĖJ, 4711-21 W. MADISON ST. ĮVYKS STUD. ATEITININKŲ RUOŠIAMAS SAUNUS

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

VIDUNAKČIO SAMPANAS,
MUZ. B. JONUŠO ORKESTRAS.

Pakvietimų ir staliukų rezervacijų reikalu kreipkitės:
St. Penėylos maistu krauti ė, 4501 S. Talman, Telef. VIrginia 7-2758. 
A. Šležo muisto krautuvė, 2543 VVest 69th St., telef. VVAlbrook 5-9691

J. Karvelis, 3322 S. Halsted St., Telef. YArds 7-0677 
Ramanauskų krautuvė, 1439 S. 49th Avė., Cicero, Telef. TOvvnha.ll 3-3232

DĖL PASITARIMŲ IR SUSITARIMŲ 
SU ALTU |

V. Kutkus savo rašiny “Pen- dangi anksčiau ir Jūs rodėte 
i i kongresai ir seimai” (XII. noro pasitarti, tad manau, kad 

Draugo” Nr. 286) sako: mudviejų pasitarimas galės būti
1957 m. liepos 1 d. su Altu bu- bendram lietuviškam reikalui 

vo susitarta, kad, jei nebus ku- tikrai naudingas”, 
rių mus ypatingų įvykių, rei- Alto pirm. L. Šimutis birže-

• kalingų Alto reagavimo, Altas Ho 20 d. JAV LB Centro Val- 
Amerikos lietuvių kongreso ne- dybos pirm. St. Barzdukui at
šauks. Ar yra pateisinamas sakė: “Tuoj po didžiųjų “Drau- 
toks greitas to susitarimo lau- go” iškilmių sekmadienį iš- 
žymas? Juk tai yra spjovimas skrendu j Baltimorę, Md., 
į veidą ne tik JAV LB Centro i LRKSA seimą ir negrįšiu 
\ aldybai, bet ir visiems na- Chicagon be kelių savaičių. —
riams”.

Draugas” atsakydamas ve-
Jei būdamas mūsų mieste susi
tiktumėte su Alto sekr. p. Gri-

damajame rašo: “Negirdėta, gaičiu, su juo galėtumėt šnek 
kad seimo ar kongreso reikalu telėti seimo ir kitais reika- 
būtų buvęs betkoks formalus lais”.
susitarimas tarp Alto ir JAV i Susitikimas su Alto sekr. dr. 
LB vadovybių. Buvo pasikeis- P. Grigaičiu įvyko liepos 1 d. 
ta nuomonėmis. Tai ir viskas. “Naujienų” redakcijos pataipo- 
— JAV LB Valdybos pirm. se. Jo rezultatai yra paskelbti 
Stasys Barzdukas seimo reikalu LB Centro Valdybos spalio 10 
turėjo privatų pasikalbėjimą su

PAGALIAU NAMUOSE

Karys Girard, kuris buvo Japonijos teismo nuteistas 3 me
tams sąlyginiai už moters nušovimą sargybos metu, grįžo 
į Ameriką, kartu pasivež^amas ir japonę žmoną. (INS)

tinimas. Tokios katalikų mani- prie šios statybos prisidėti? siųsti šiais adresais: Rev. V. 
festacijos Klaipėda niekad ne- Kaip ir kuo? Taip, galime. Tuo- Martinkus, 350 Smith Str. Pro- 
buvo mačiusi. Žmonių susirin- jau pat didesnes ar mažesnes vidence 8 R. I.; Rev. A. Rač- 
ko per 25,000 minia, užtvindy- aukas galite siųsti žemiau nu- kauskas, 259 N. 5 St. Brooklyn 
dama aikštę ir aplinkines gat- rodytais adresais. Kiekvienas 11, N. Y. ir Rev. J. Pragulbic- 
ves. Bet apeigas visi galėjo doleris bus paverstas natūra, kas, 211 Ripley PI., Elizabeth 
sekti, nes buvo įtaisyti garsia- ten persiųstas jis virs rubliais 1, N. J.
kalbiai. Kertinio akmens pa- ir bus įmūrytas j Taikos Kara- ---------------
šventinimo apeigas atliko J. E., lienės bažnyčią. Kaip ten vi- 
vysk. Petras Maželis. Į kertinį sos Lietuvos katalikai stato šią 

bažnyčią, taip mes irgi visi šią 
statybą paremkime.

Platinkite 'Draugą '.
akmenį įmūrytas šio turinio ak
tas: “Klaipėdos ir visos Lietu
vos katalikai, pasivesdami mo
tiniškai M?rijos globai, savo 
aukomis Klaipėdoj stato Tai
kos Karalienės bažnyčią, kurios 
pamatus pašventino 1957 m.

Bažnyčios statytojai iš mūsų 
labiausiai pageidauja dviejų da-

NAVJAI ATIDARYTAS

PARAPACK INSTITUTAS
Išbandyta priemonė prieš arthrltia

ir reumatizmo skausmus.
Skambinti — PItospect H-4750

lykų: vargonų ir metalinio Die-i _ olga sakaijACskas 
vo namelio — tabernakulio. Gal —* r ' > J -7^-
atsirastų paviemaf aukotojai, j

birželio 30 d. J. E. Telšių Vys- 1 kurje taj norėtų paaukoti ir sa-1 V 1 h‘f ° B V. 8 ® ® 1 c ° s 
kupijos Valdytojas Vyskupas y<) įamžinU ** Tajkos, >«nv,Sk Ir •»«.

Karalienės bažnyčioj? Kaip tai Atliekami motoro remontai, lygi- 
reikėtų padaryti, kiek tai kaS- “,m'J d,žym'> darbai kel{i“1“

Alto sekr. dr. P. Grigaičiu. Gir
dėjome, kad tuo pasikalbėjimu 
neprieita susitarimo. Kitokių 
pasitarimų nėra buvę. Jei to
kio susitarimo nebuvo, nebuvo 
ir ko laužyti”.

Vaizdo tikrumui ir pilnumui 
susidaryti čia dar žinotina ir 
šitai.

Birželio 18 d. JAV LB Cen
tro Valdybos pirm. St. Barzdu
kas Alto Vykdomojo Komiteto 
pirm. L. šimučiui rašė: “šio 
mėnesio pabaigoj, tautinių šo-

PAREMKIME
KLAIPĖDOS
KATALIKUS

Petras Maželis.” Buvęs Klaipė
dos klebonas jubiliatas kan. dr. 
Jurgis Galdikas atlaikė šv. mi
šias, pamokslą pasakė kun. J. 
Beinoris. Iškilmėse dalyvavo 
19 kunigų. Ta proga vyskupas 
suteikė sutvirtinimo sakramen
tą 1,506 asmenų.

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

6759 S WESTERN AVĖ. PR 8-9633
tuotų, informacijų galima gauti 
žemiau nurodytais adresais.

Paaiškėjo, kad visa eilė Že
maitijos bažnyčių sudegė per 
karą su visais liturginiais in-

pabaigos jau buvo išmūryti pa
matai, išleidžiant 270,000 rub
lių, kurių 75% sudėjo Klaipėdos 
parapijos katalikai, o 25% kun.
V. Rašymas surinko kitose Lie- 

Klaipėdos katalikų tuvog bažnyčlose.

Birželio 30 dieną buvo didin
gas bažnyčios pamatų pašven-' Kanados

Mūrinė
bažnyčia karo metu buvo su 
naikinta. Po karo daug katali

d. biuleteny Nr. 8: “JAV LB 
pareigūnai, siekdami vieningu
mo, yra darę žygių susitarimo 
linkme^ — LB CV pirm. St.
Barzdukas, LB Chicagos apyg. 
pirm. J. Bajerčiaus lydimas,
liepos 1 d. lankėsi pas Alto ten nusikėlė gyventi iš visos 
Vykd. Komiteto sekr. dr. P. Gri- Lietuvos ir dabar Klaipėdos R. 
gaitj (pirm. L. šimutis dėl iš- K- Para™a turi P*1- 35’000 tį-
vykimo negalėjo priimti ir apie kinčiųjų. Pamaldoms naudoja-
tai iŠ anksto painformavo raa- ma !aikinė baž"y«a. kuri Sali 
tu). Čia buvo susitarta, kad tlk daIi tikinčiųjų. ,
jei nebus kurių nors ypatingų Veiklaus klebono kun. Liudo: 
įvykių, reikalingų Alto reaga- Pavilionio rūpesčiu pradėta sta- 
vimo, Altaš Amerikos lietuvių tyti nauja didelė Marijos Tai

kių šventės mi tu, rengiuos būti seimo 1958 m. nebešauks”. ko- Karalienės bažnyčia. Gau- 
Chicagoj. Atsilankymą nore- Tiesa, formalaus susitarimo tas tam valdžios leidimas ir 1 
ėiau išnaudoti pasimatyti ir su pasirašyta nebuvo. . ha. žemės sklypas miesto cen-
Jumis Pasaulio Lietuvių Ben-j S. Barzdukas, j tre. Tai bus didinga Marijos
druomenės Seimo reikalais. Ka-! JAV LB Centro Valdybos Pirm. šventovė, talpinanti 3,000 žmo- 
*=-■------ + ------------- ------- nių. Jos statyba kaštuos per

KVIEČIU SUSIPAŽINTI j’’™ “nėn“ Uk projektas, tik'

Miela sesute, ar tu esi seniai žiaus iki 1958 m. balandžio 1 be planai! Ne! Jie jau vykdomi — 
atkeliavusi i šį svetingą kraštą, įstojimo mokesčio. iki šių metų birželio mėnesio
ar čia gimusi, ar tik prieš kele
tą metų audrų atblokšta, kvie
čiu pas save — ateik, susipažin
kime ir užmegsime glaudesnius 
ryšius.

Aš esu Moterų Sąjunga. Prieš 
43 metus įsikūriau šiame krašte. 
Kaip ir kiekvienai naujakurei, 
teko eiti ne rožėmis klotu keliu; 
teko matyti juodii ir šviesių die
nelių. Vienok ryžtumo nesti
go — dirbau, kaip mokėjau ir 
kiek garėjau, o Dievulis laimino 
tuog žygius.

Po mano vėliava, kurioje spin
di kilnus šūkis — Dievui ir tė
vynei, globojant Nepaliaujančios 
Pagalbos Švenčiausiajai Merge
lei, susibūrė 73 kuopos, o jų dūk 
ros skaitomos šimtais; jos ap
juosė plačiąją Ameriką ir dar
buojasi, kaip moka ir gali.

Vienok mano užsimojimai pla
tūs, mano žvilgsnis yra nukreip
tas į tolimąją ateitį mano sie
kis yra įprasminti ir įgyvendin
ti tą kilnų šūkį — Dievui ir tė
vynei!

Mano pirmosios dukros jaučia 
slegiančią amžiaus naštą ir dai
rosi, kad kas jas pavaduotų, į 
kurias rankas perduotų mano i- 
dealų ir troškimų žibintą, kad 
jis būtų išsaugotas ir vertai iš
laikomas. Jos žiūri į jus. jaunes
nės kartos lietuves, su viltimi ir 
pasitikėjimu .. . Neapvilkite jų!

- Gerai, Motery Sąjunga, pri
imsiu tavo kvietimą, bet esu 
prakt iška ir noriu žinoti, ką gau
siu iš tavęs, jei stosiu po tavo 
vėliava.

— Miela sesute jei tau rūpi 
vien tik materialinė nauda, galiu 
pasiūlyti tau dviejų rūšių pa
šalpos skyrius su apsauga — po
mirtine ir du augštesnius apsau-Į 
gos skyrius. Į tuos skyrius gali 
įsirašyti nuo 16 iki 50 metų am-

Jei tave vilioja kultūros ir so
cialinio veikimo plotmė, kur nė
ra amžiaus ribos, čia tai tilkrai 
rasi sau ko plačiausią dirvą pa
sireikšti savo gabumais. Apšvie- 
tos skyriuje rasi bendraminčių, 
su kuriomis galėsi pravesti ir į- 
gyvendinti savo socialinius su
manymus. Ar dailėje, ar daino
je, ar linksmame pobūvyje nori 
praleisti valandėlę, čia rasi sau 
draugių. Jei esi linkusi rašyti — 
savo mintimis galėsi pasidalinti 
savo žurnale “Moterų Dirvoje”.

Bet ką gi, brangi sesute, negi 
šia rašte galiu tau viską apsa
kyti. Savo mieste rasi kuopą, 
užeik į jos susirinkimą, pasikal
bėk su narėmis — mielai būsi 
sutikta. Stodama po mano vėlia
va, rasi sau naudą, o man su
teiksi džiaugsmo, nes būsi mano 
siekimų ir idealų dalininke ir 
ugdytoja. Aš Moterų Sąjunga, 
laukiu tavęs

Uršulė Daukantienė

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO TROV ST. 

Telef ’VAlbrook 6-7870 ir 
(Ilbson 8-4938

• Generalta koutraktorius nau 
Jų namų statybai, Įvairiems re 
montama Ir namų pertvarky
mams • Turime dldel) patyri
mų. namų statyboje. • Patys 
ttliekame cemento Ir medžio 
darbua • -Lpkalnavlmat nemo 
karnai

1

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustoms Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
tango Ir pelninga

Unlversal Havlnga and Losn »a»n«latlnn <»žtlkr»na oangnmų 
Ir gražu pelnų

Saugomų užtvirtina .Suvienytų Valstybių valdžios agentflra Ik. 
110.000.00 kiekvienam Indėliui Ir lelkallngt rezervai n pelną - 
patyrusių ir aųžlningn vedėju pastangos

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus Ana gre' 
ta« Ir draugiškas patarnavimas

Dėl paskolų Ir visata YlnandnlaU reikalai* krHpkltAs |

UNIVERSA1 SAVINOS
AND LOAN ASSOC1ATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinots

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė
šia proga primename, kad pn-1
imame aukas arnotams, ka- PREC1N PHOTO STUDIO
poms, alboms ir persiunčiame į I

idais ir rūbais, o ir kitos reika- 
Statyba vyksta toliau, šiemet į jįngOg liturginių rūbų, tad dar 

sumūrijama 200,000 plytų. Ki
tąmet numatoma uždėtj stogą.

Ar galime mes, Amerikos ir
lietuviai, katalikai

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

mokėsite sekančiais metais lengvais išmokėjimais.
-K - ■ . •

Telšių vyskupiją. Taipgi ir li
turginiams indams.

Aukas Klaipėdos bažnyčios 
statybai ir liturginiams rūbams

(Incorporated]
EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas Vlrgir.ia 7-2481

SPALVOTO VOKIŠKO KRISTALO 
Galima gauti pas —

BALYS RADIO & TELEVISION SALES & SERVICE
PRospect 8-53742646 VVest 71st Street

“Jaustas
IŠ TOLI IR ARTI

NAUJI OIDOJ TU O KAI- NAUJAUSI KBAUSTMO (BANK/A!
H&U METŲ PATYRIMAS- AlSUS IR SĄŽININGAS PATARNAV/NAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St CHICAGO 36 ILL Tel V/AlkmoL 5-9209J

KALĖDINIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
Svečių kambario baldai, didžiausias pasirinkimas, 

'58 m. model., Nylon ar vilnos viršum tik $ Į 85-^
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 $1 49-00

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

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

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

Traveler $ Į 49 $200 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 jokių įmokėjimų. Savo pinigus panau

dokite, kitiems švenčių reikalams.

Furnitūra Center, Ine.
3224 SO. HALSTED STREET 

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

JUSTAS LIEPONIS 
STANLEY KRUKAS

J

F

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR'
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

Ir Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

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

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

DISTRICT SAVINGS &
3430 S. Halsted St.,

LOAN ASSN.
Chicago 8, III.

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt.. Cicero 50. IH., tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS

1800 S Halsted St .
LOAN ASSN.

Chicago 8, III

PASIRUOŠKIT KALĖDŲ ŠVENTĖMS!
Moderniai atremontuotose patalpose rasite dldžiausj pat

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

%

%

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

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevelt Road Tek SEclcy 3-4711

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Worcester, Mass.

Motery Sąjungos 5 kp. veikla
Moterų Sąjungos 5 kuopa, 

baigdama 1957 metų veiklą, 
gruodžio 2 d. susirinkime patvir
tino tą pačią valdybą 1958 me
tams: pirm. Marcelę Watkins, 
vicepirm. N. Thompson, fin. 
rašt. M. Delionienę, prot. rast. 
M. Puzarienę, ižd. M. Valkavič, 
iždo globėjas L. Carberry ir H. 
Vitkus, dvi tvarkdares M. Pik- 
telienę ir M. Ivaškienę. Atsisa-

SKAUTAI
(Atkelta iš 2 psl.)

SIUVĖJŲ UNIJOS LIETUVIŲ 54 
LOKALAS AUKOJA BALKUI

$106.041
susirinkimą, bet atsivesti ir po , . . ,
naują narę. Dabar kaip tik lai- . dl { zlau^sĮ matydamos kaip 
kas — vajaus metu nėra jsto- \rdU iamoa t apbą jų mažosios 
jimo mokesčio; tačiau reikia U.rees’ V*ZS gavusi kakla- .... . ,
skubėti nes vatus baigiamas at- raist,t Jau d,ri^1()Ja visam cho- ^rinkime š m. lapkričio 27 d. etX d pab«,K<>,t. draugi-

’ Rutvilė ninke I18- v,ta Pavilčiūtė primi-
I nė visoms živilietėms draugovės

rv * KA* t. s būrimo eigą ir ragino seses nuo-Detroit, Mich. | širdžiai dirbti
metais.

Pne vaišių stalo, gražiai pa- 
Š. m. lapkričio 29 d. “Drau- puošto ir apkrauto mamyčių pa 

go” Detroito žinių skyriuje, be gamintais valgiais, vyriausia gal

Amulgamated Clothing VVorkers 
of America Local 54—C.I.O., sky
riaus sekretorius Kipras Sakalaus
kas praneša, kad 54 skyrius

Nepilnamečiams 
taikomas įstatymas

CHICAGO, III. — Jeigu darbda
viai priima darban Kalėdų atosto

gavo I KU metui nepilnamečius, tai jiems 
turi būti taikomi federaliniai dar-

per dieną arba 18 vai. per savaitę, j 
kai mokyklose vy ksta pamokos. Be 
to tie jaunuoliai negali dirbti dar
bų prieš 7 vai. ryto ir po 7 vai. va
karo.

Kas norėtų gauti daugiau infor- i 
macijų dėl vaikų darbo, uždarbio | 
minimalinio atlyginimo ir už virš-

ir septintaisiais
Rašykime tiksliau

kitko, tilpo ir trumpas atsiliepi-
kius iš korespondentės pareigų«mas apie Detroito Liet. Kultū- 
S. Stanelienei, jos vieton išrink-' ros Klubo koncertą. Parašė ko
tą U. T. Daukantienė. Anglų respondentas S. G-kas. Štai, 
kalbos korespondente išrinkta kaip skamba tos korespondenci-
Kotryna Kuzmeckienė.

Dvasios vadu ir kitais metais 
sutiko būti nuoširdus kuopos bi
čiulis kun. Jonas Jutkevičius. 
Kuopa kuklia dovanėle atsidėko
jo jam už sveikus patarimus pa 
mokančias prakalbėles ir tėvišką 
globą.

jos ištrauka: “Mūsų žymaus pia
nisto Andriaus Kuprevičiaus pia
nino koncertas susilaukė vos 
keliasdešimt klausytojų. Gaila 
kultūros klubo pastangų ir dar
bo, kurio visuomenė savo atsi
lankymu neparėmė”. .

Kad korespondentas S. G-kas
Išklausytas pirmininkės pra- savo atsilankymu kultūros klubo 

nešimas apie atnaujintą Federa- koncerto neparėmė, yra tikra tie 
cijos skyrių ir būsimą draugijų sa bet visuomenė pono S. G-kc
atstovų susirinkimą parapijos sa 
Įėję 1958 m. sausio 19 d. 7:30 
vai. vak. Kuopos atstovėmis pa
skirtos S. Stanėlienė ir A. Gar- 
sienė.

Skaitytas vyskupijos raštinės

pavvzdžiu neppsekė. Minėtą De 
troito žinių skiltį skaičiusiems 
skaitytojams galėjo atrodyti, 
kad Detroito Lietuvių Kult. Klu 
bo organizuotas koncertas nepa
vyko. Deja, buvo visiškai prie-

laiškas naujam miesto knygynui širvai. Koncertas, nors ir nepa
skiriamos vietos reikalu. Nutar
ta pasisakyti už numatytą vietą 
vidurmiestyje. Tam reikalui kuo 
pos atstove yra Julia Mack.

Kalėdų proga kuopa suruošė 
gražų pobūvį su užkandžiais ir 
kalėdine eglaite. Šiemet vietoje 
tarpusavinių dovanų kuopa įtei
kė gražų lietuviško stiliaus kry
žių naujam parapijos administra 
toriui kun. Jonui Bakanui. Pa
dėkojęs už dovaną, kun. J. Ba- 
kanas ragino moteris uoliai' lai- 
kvtis savo organizacijų ir toliau 
talkininkauti parapijos darbuo
se. Prie progos visas apdalino 
gražiais šventųjų paveikslėliais.

Kitą dovaną nutarta įteikti 
Šv. Kazimiero kolegijai Romoje.

sienyje gelbėti iš skyriaus iždo pa
skirti Bendrajam Amerikos Lietu
vių Fondui auką: vieną šimtą do
lerių.”

Siuvėjų unijos delegatas K. Kun
drotas pranešė Balto vajaus vado
vybei, kad skiria savo auką $100.00 
lietuviams Vokietijoje ir Sibire iš
tremtiems sušelpti. Balius

bo įstatymų nuostatai (Fair Labar valandžius mokėjimo nuostatus

va buvo Živilės draugovės vėlia
vos krikšto motina ir globėja s. 
Plaušinaitienė. Ji džiaugėsi, kad 
tokia gyva ir veikli draugovė tei
kia jai garbę ir džiaugsmą būti 
jos globėja. Užpučiant šešias 
didžiulio torto žvakutes, aidėjo 
geriausi linkėjimai visoms živi- 
liet ?ms.

Buvusiai draugininkei vyr. 
skltn. Laimai Luneekienei drau
govės skautės, išreikšdamos pa
dėką už pašvęsta laiką ir darbą 
draugovei ir dabartinei draugi-

lankiose sąlygose (tą patį savait 
galį buvo ir Balfo skyriaus kon 
certas). bet pilnai pasisekė. Su
sirinko keleriopai daugiau pu'b* 
likos, negu ponas S. G-kas tvir
tina. Buvo gauta ir pelno. Tie
sa, ne pelno jieškodamas klubas 
koncertą organizavo. Norėta, 
klasinės muzikos mėgėjams det-l 
roitiečiams pateikti augšto lygio 
koncertą, kas pilnai ir pavyko. 
Greta lietuvių studentų, kunigų 
ir verslininkų, buvo matoma ir 
angliškai kalbančios visuome
nės. Netrūko tautiečių ir iš toli
mesnių Detroito apylinkių. Jeigu 
trūko, tai tik vaikų, kas koncer
tui išėjo į naudą. Klausytojams 
.nebuvo trukdoma susikaupti ir

Pirm..M. Watkins paaiškinus a-S įsigilinti į muziką.
pie kolegijos veikimą ir padėtį, 
parinkta aukų.

Stambesnes sumas aukojo 
Genovaitė Kaneb — $20, N. N. 
—, $10 ir A. Baltramienė — $5. 
Mažesnes sumas aukojo A. Mor
kūnienė, M. Virbašienė, O. Bruo- 
žienė, O. Daučiūnienė, A. Mačiu- 
liukė, M. Galeckienė, O. Gaidės, 
U. Daukantienė, S. Stanelienė, 
A. Garsienė, M. Dabrilienė, O. 
Sidą£rienė, M. Piktelienė, M. Pu- 
zara, M. Urmonienė, A. Dama- 
šienė, L. Staškienė, O. Ridikie- 
nė, Z. Mancevičienė, A. Kirmi- 
lienė, P. Banis, E. Paulauskienė, 
M. Ivaškien'ė, M. Morkūnienė, O. 
Višniauskienė, N. Saikus, B. 
Sullivan, A. Stanevich, M. Ži- 
džiūnienė, O. Paukštytė, M. Gi- 
raitienė, O. Gurevičienė, M. De- 
lionis, H. Vitkus, M. Watkins, N. 
Thompson, M. Valkavich, L. 
Carberry, A. Adamskienė ir 
Krapavickienė.

Viso suaukota 80 dolerių, ku
rie jau pasiųsti į Romą.

Visos narės kviečiamos pada
ryti ateinančių metų pažadą — 
ne tik pačios lankyti kiekvieną

Andrius Kuprevičius tikrai 
meistriškai skambino. Tokių 
koncertų praeityje nedaugelį esu 
matęs. Lėta lietuviška prigim
tis buvo giliai paveikta nuosta
bios muzikos akordų. Ilgais pro
tarpiais salė lūžo nuo plojimų. S.

Vokietijos 
D. G.

Krašto Valdyba
prot. dr. kan. J. B. Končiui,

Balto pirmininkui
105 Grand Street 
Brooklyn 11, N. Y. USA 

Didž. Gerb. Pone Pirmininke!
PLB Vokietijos Krašto Taryba, 

susirinkusi spalio 19-20 d. d. savo 
metiniame posėdžiui, nutarė Balto ratoriai. 
Vadovybei ir rėmėjams - aukoto
jams nuoširdžiai padėkoti už tei
kiamą didelę paramą Vasario 16 
gimnazijai ir šalpos reikalingiems 
seneliams ir ligoniams.

Tikimės, kad ir ateityje atsiras 
geraširdžių tautiečių, kurie parems

Standards Act—the Federal Wage 
-Hour Law). Šie įstatymai taiko
mi tais atvejais, kai priimti nepil
namečiai į tokias darbovietes, 
kurios gamina produktus tarpstei- 
tinei prekybai (Interstate com- 
merce) arba tuos gaminius pris
tato arba gauna.

Darbo departamento regionalinis 
direktorius Duane A. Wendel savo 
pranešime spaudai pabrėžė, kad 
mažamečiais laikomi jaunuoliai 16 
metų amžiaus priimti dirbti ben
dram darbui, ir 18 m. amžiaus tu
ri būti priimti dirbti 13 sunkiems 
darbams, k. a. auto motorų vai
ruotojai arba jų padėjėjai, elevei- 
torių operatoriai ir metalo forma
vimo (power-driven) popieriaus 
pjaustymo ir kepyklų mašinų ope-

prašomi kreiptis į šias įstaigas, ką 
rios yra didesniuose miestuose J 
(105 W. Adams St., Chiirago 3, Ilk, 
Federal Building, Milwaukee 2, 
638 State St., Madison, \\is.).

Pranas šulas

gimnaziją ir skurstančius mūsų 
ninkei ps. Vitai Pavilčiūtei įteikė tautiečius Vokietijoje, 
puokštes gėlių Labai augštai vertiname Balfod,. • • Vadovybės darbą, be kurios pasi- Z

z vili cių tarpe, taip ir šventimo tokios šalpos akcija pra- C 
kuo klausimas, kas verčia tą bū- vesti būtų neįmanoma, 
relį jaunų studenčių atitraukti Prašau priimti mano gilios pa- į 
savo laiką nuo studijų ir pašvęs- Rarbos pareiškimą.

E. Simonaitis 
Pirmininkas

ti jį darbui su savo jaunesnėmis . 
sesytėmis. Kas joms už tai už
moka? Tuo tarpu dažnai girdimi 
aimanavimai, kad daugelis mūsų 
tautiečių kratosi bet kokių parei
gų dėl laiko stokos ir pan. Tai 
jaunimo pavyzdys visiems. TR.

BABEE-TEHDA
Baby’h Safety Comes First 

For Free Demonstration 
CALL RA 3-6288 

Xmas Delivery Guaranteed

*‘lf I could only

PADĖKA
Mielajam Chicagos Lietuvių Vy

rų chorui ir jo vadovybei su veik
liuoju p. V. Radžium, net prieš 
mano valią atkakliai pasiryžu- 
siem būtinai surengti man neuž
tarnautai didingą mano muzikinio i 
darbo 25-čio paminėjimą, už ne-! 
paprastai gražiai surengtą puotą, i 
linkėjimus ir brangias dovanas ta
riu nuoširdų ačiū.

Didelę padėką reiškiu Jo Eksce
lencijai vyskupui V. Brizgiui, kon
sului dr. Daužvardžiui su Ponia 
operos globėjams p. p. Rudžiams, 
Lietuvos operos ir dramos teatrų 
veteranams p. p. A. Kutkui ir St. 
Pilkai, žurn. VI. Butėnui už ta 
proga tartus jautrius žodžius, vi
siems mano draugams, meno sam
būriams, organizacijoms bei pa-

: ĮIta othfcr kids”

W -<Į5

* *
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« not enough!

Join
THE

MARCH 
OF DIMES

AUKOS SALEZIEČIAMS
Kalėdų švenčių proga salezie

čiams paaukojo P Kirstukas 10 
dol.. P. Pažeriūnas 5 dol., Mrs. T. 
Balčaitis 10 dol. Kiti aukojo po 2 
dol. ir mažiau. Aukos renkamos 
Kalėdų paketams pirkti.

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

dami galvą mišiniu
NAUJA GADYNE

Pasekmingai vartojamu per 40 metų. 
Siųskite J2 už X oz. bonkų.

FRANK BITAUTAS 
527 E. EXposltlon, Ilenver, Colo.

NUO LŽSISEN ĖJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ IR SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ i j 
negali ramiai sėdėti Ir naktimis 

miegoti nes Jų užslsenėjusios žaldos 
niežėjimą tr skaudėjimą senų atvi
ru ir skaudžių žaidų uždAkite

vieniems esmenims. gausingos .puo ' ® !
tos dalyviams, ir visiems, visiems 
gyvu žodžiu ar raštu sveikinusiems 
ir pareiškusiems savo linkėjimus.

VI. Baltrušaitis

DAUGIAU NEGU AUGŠČIAŲSIA 
PAREIGA

daugiau negu augščiausią parei
ga. Ją turime suprasti visi ir visi 
prisidėti. Aš siūlau kiekvienai šei- 

pagalbos ranką vargstan- mai, kiekvienam viengungiui su
mažinti savo išlaidas, numatytas 
Kalėtu šventėms, o padidinti auką 
Sibiro tremtiniams. Tegul nebus 
toks gausus ir turtingas švenčių 
stalas, bet greičiau suteikta dides
nė pagalba broliams lietuviams Si
bire. nešantiems dvidešimtame am 
žiuje sunkiausių laikų nepaprastai 
baugią vergiją. Juozas (linkus

Vaikų darbo įstatymo nuostatai 
taip pat leidžia dirbti 14 ir 15 m. 
amžiaus vaikams prie negamybinių 
(non-manufacturing) darbų, k. a. 
įstaigose, tarnautojų ir pardavėjų 
darbą, bet jie negali dirbti ilgiau 8 
vai. per dieną ir 40 vai. per savai
tę tuo metu, kai mokyklos yra už
darytos (atostogų įmetu) ir 3 vai.

GAUSI DETROITO PARAMA
Balfo 76 skyriaus pirmininkas 

Petras Pagojus kukliu laiškeliu 
praneša: “Siunčiami pinigai čekiu 
sumoje 4,700.00 yra gautas pelnas 
iš 76 skyriaus parengimu ir viešo
sios linkliavos.”

Detroito lietuviai visuomet bu
vo ir tebėra uolūs Balfo ir ken
čiančių lietuvių rėmėjai. Nuo pat 
Balfo įsikūrimo kiekvieneriais me 
tais stipriai rėmė lietuvių šalpos 
darbą. 76 skyrius yra vienas iš pa
vyzdingiausių Balfo skvrių.

►000-00000000OOOOO OOOOOOOOOC

KALĖDINĖS 
DOVANOS*
pasirinkite
A T S|L A N KĘ Į

hLiDAinfl.
IOJtclc Vision
^sales - Service)

Sa». Inž. A. SE.M ft.\AS 
3321 S. Halstcd — (TJfrside 4-5005
Atdara kasdien mm !t—s vai. vak 

Sekmadieniais — U)—5 v. v. 

kxxx>o<xxxxxx><><>c><><><>ccx)<x><)<h:

Skaitykite "Draugą

Patyrimas susidaro ne iš tų 
dalykų, kuriuos matėme, bet iš 
to, ką apsvarstėme.

51. Pereda

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO
STASYS LITWINAS. Pres.
3039 So. Haisted St.

Tel. VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai. 

Raštinė atidaro kasdien nuo 
8 vai. ryto iki d vai. vakaro 
Seštadienais iki 3 vai. vakaro

REIKIA BOTI TINKAMAI
APSIRENGUSIU!

Atvykite į SHERMAN’S KRAUTUVĘ ir čia galėsite 
savo pageidavimus įvykinti, nes Sherman's visa
dos turi naujausios mados sezonui pritaikintų rū
bų vyrams ir jaunuoliams.

PLANUOKITE KITŲ METŲ
ATOSTOGAS JAU DABAR

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

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

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

DSl ' pilnesnių 
kreipkitės j:

informacijų Ir kelionės dokumentų sutvarkymo

Seghetti Travel Bureau, Ine.
2451 SOUTH OAKLEY AVENUE 

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

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

įstaigoje - BRIGHTON SAVINOS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

BRIGHTON SAV1NGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Califomia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
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.

;!!!»■•■!

Nekartą Bendrasis Amerikos Lie 
tuvių Šalpos Fondas yra klabinę- 
sis į mūsų širdis, prašydamas iš
tiesti
tiems tautiečiams. Štai ir dabar 
didžiojo New Yorko lietuvių kolo
nijoje vykdoma rinkliava. Tuo 
tikbht vajaus komitetas yra iš
siuntinėjęs gyventojams iąpeliuH, 
prašydamas juos grąžinti su auka.

Tikiuosi, kad gailestingumo jaus 
mo ir patriotinės pareigos nepra
radę lietuviai išgirs vajaus kvieti
mą ir, kaip kitais metais, taip ir 
šiemet atiduos auką vargo naštos 
slegiamiems broliams. Šiuo savo 
raštu tenorėjau priminti tautie
čiams nepamiršti dar prieš Kalėdų 
šventes atlikti labdaros pareigą ir 
tuo būdu greičiau sudaryti Balfui 
galimumu pasiųsti pagalbą tiems, 
kuriems daugiausia jos reikia.

Šiandien mūaų pagalbos laukia 
jau ne vien neiše.migravę iš Vaka
rų Europos lietuviai, bet ir tūk
stančiai brolių ir seserų tolimos 
šiaurės Sibire, į kur Balfo parama, 
kad ir nedidelė, bet jau plaukia. 
Gelbėti Sibire ar kitur tremtinio 
dalią nešančius lietuvius yra kiek-Į 
vieno mūsų laisvėje gyvenančio

ma Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite jų tapgl nuo skau
džiu nudegimų. JI tappgl pašalina 
nležAjimų ligos vadinamos PSORIA- 
818 Taipgi pašalina peršAJtmų ligos 
vadtnamos ATHDETE’S FOOT su
stabdo džiovinimų odos Ir perplyšlmą 
tarppirščlų Yra tinkama vartoti nuo 
žžlūstančlos suskllslos odos deder
vinių odos lšbArlmų Ir t t taipgi 
tinkama varoti valkuėlams.kada pa 
slrodo skaudus IšbArlmas nuo vysty
klų JI yra gera gyduolė nuo Iš 
virtinių odos Ilgų. De
guto Olntment yra 
parduodama — po 75 
centų. |1.25 Ir $8.50.
Pirkite vaistinėse Cht- 
cagoje Ir apylinkėse:
Mtlwaukee, Wls., Oa- 
ry. Ind. Ir Detrolt Ml- 
chlgan, arba rašykite 
tr atsiųskit Money Or
deri | —

PILNAS PASIRINKIMAS RUDENINIŲ 

IR ŽIEMINIŲ PALTŲ
Jaunuoliams yra parūpinta visas apsirengimas. .Dydžiai 

nuo 8 iki 20, kaip dručkiams taip ir normalaus dydžio.
Kiekvienas kostiumas yra taip puikiai pagamintas, kad jį 

dėvėsite su pasigėrėjimu. Su 2 porom kelnių jūsų eilute at
rodys kaip nauja ilgą laiką.

Viską galite pirkti kreditan, ir mokėti vėliau lengvais iš- 
simokėjimais be ekstra primokejimo.

SHERMAN’S
Vyraujanti vyrų ir jaunuolių rūbų krautuvė 

Town of Lake kolonijoje

4648 - 50 South Ashland Avė., Chicago 9, Illinois

6 J . ii
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l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette S-1083

B. R. Pletldewl<s, prez.; E. R. PletklewtcB, aebr. Ir advokatui
Mokame ankMus dividendus. Keičiame čekloa. Parduodame tr

valstybė* bonaa. Tanpytalama patarnavimai aemokamaL
Pradėkite taupyti atidarydami aąakaltą Uandlen. Apdrausta Iki N 10,000

Darbo Talandos: pirmad. ir ketvlrtad. nuo 9 Iki 8 vai. vakaro: 
aatr. Ir penk. 9 Iki 5; trefi. uždaryta, o Neit. nuo 9 iki vidurdienio

CURRENCV EXCHANGKS
HRIIIGEHOKT (’URRENUY 

74H 35th St.
7lst A U'EMTEIUM U1KKUNCY 

7051 No. W«-Mern
Ateikite dabar užsisakyti savo I05K 
IJeęnse Pintos. Murna tereikta tik 
•lūsij parako. Kitką mes atliksimo.

DAILYDfi - KARPENTER
Dirbu jvairbiH pataisymus Ir per

tvarkymų darbus, naujus garažus. 
Taip pat dažymo darbus.

JONAS PAPELIUfKA 
4552 So. Westem Avė. 

LAfavettų S-4526

It ARTI IR TOLI BAžjDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis «i pilna ap
draudė Pigus Ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. tERENAS
$047 W. e7th PI. Chicago,

I1L WAlbrook 5-8063

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

z

ANTANAS TVERAS
DTPL LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės. religiniai dalykai (devocionalall, 
prekės dovanoms.
2646 W. 691h St. RE. 7-1941

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avė. Tel.f, Vlrginla 7-7067

O
IN5URID 

UPTO~, nLL. 111

FEDERAL
50VING5

Jei reikia paskolos
pirkimui namo 

ateik į z

Mutual Federal Savinas-
gausi greitų patarnavimų

2202 W. CERMAK ROAD,

CHICAGO 8. ILL.

Vlrglnia 7-7747
AND LOAN AJSIVN.

JOHN J. KAZANAUSKAS, 
Preaident



DTKNRASTTS DRAUGAS (TTIPAGO TT.LTNOTS

t

Trečiadienis, 1957 gruodžio 18

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAĮIEŠKOMI ASMENYS
Andriuškevičius Antanas ir Jo

nas sūnūs, Jono,
Balčiūnas Kostas, iš Svilių k.,

Vabalninko vai.,
Daugėla Mečislovas, žmona De- 

venyte, Barbora, ir duktė Liucija, 
iš Uoginių k„ Vabalninko vai.,

Daugirdaitė Valienė Birutė, d.
Elenos ir Prano,

Davidzik Ona,
Davenytė Daugėlienė Barbora, 

vyras Daugėla Mečislovas, ir duk
tė Liucija, iš Uoginių k., Vabal
ninko vai.,

Eidukevičius Bronius, gim. 1919 
m. išvykęs Kanadon,

Grigaitė Krisiulevičienė Petronė, 
iš Veisėjų vai., vyras Teofilius, 
vaikai Antanas ir Pranas,

Jonušas Pranas, sūnus Leono, g.
Kanadoje,

Jurgelaitė Albina, gyvenusi Vo
kietijoje, Schvvarzheide stovykloj,

Kaminskas Bronius, sūnus Pet
ro, iš Jonavos,

Klenauskas Boleslovas.
Krisiulevičienė Grigaitė Petro

nė, iš Veisėjų vai., vyras Teofilius, 
vaikai Antanas ir Pranas,

Kriuklis Stasys,
Lukavičius Henrikas, ‘ Jieškomas JONAS VYTAS, s.
Massel S. J., gyvenęs Lake Ron- Kazio gimęs Ukmergės apskr., Sie- 

konkoma, L.I., N.Y., sikių vals., Mikėnų km. Į JAV at-
Paškauskas William (Pazkovv - j vykęs prieš 1915 m. Jieško Povi- 

Paszkovvski), sūn. Juozo ir Onos, 
gimęs Šiauliuose,

Paulauskas Stasys, sūn. Stasio, 
g. 1926 m.,

Pieslikas Juozas, sūnus Domi
ninko, iš Raguvos vai.,

Pigagienė Zabelė,
Pukenas Aleksandra,
Rimkūnua Marijona,
Sedziukevič Petras,
Slavinskas Stanislovas, 
Slavinskas Vincentas,
Stupuras Antanas, sūnus Jono, 

gyvenęs Wentworth Avė., Chica- 
go, III.

Survila Edmundas ir Henrikas, 
Treinys Jonas,
Trumpis Albinas, Marija ir Pet

ras.
Usaviėius, du broliai, ,iš Medilių 

k„ Šešuolių vai., Ukmergės ap.,
Vaičekauskas Antans, sūn. Pet

ro, iš Kretingos vai.,
Valienė Daugirdaitė Birutė, d. 

Elenos ir Prano,
Vilimas - Užbalis Juozas,

CLASSIFIED ANT) HELP WANTED ADVERTISEMENTS
REAL ESTATE KKAL ESTATE REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED - I’EMAUE

« kiiinb., 3 tnleg., garažas. SI3.7OO 
O ktun b. niAr., 3 inicg- gar. *15.500 
5 kam b., mūrinis naujas. *18,500. 
3 po 4 kamb., mūr., did. ak. *23,000. 
Turime ir dauginu namų pasirinkimui
S.A. AGLINSKAS Real Estate
243# W. «« 8t. HE. 4-«*V*

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

dymas alyva. Dvigubi aliniu, langai 
ir duryB. 2 karų garažas. $22,500. A. 
Katilius.

2X4 IR RAK 1 BITAS 
NEĮRENGTAS

Nuomos už. 2 butu $200 j mėn.

i

MARUI ETTE PARKU, 2 mūriniai 
namai po 2 iiugšiu. i-as namas 2 bu-| 
lai po ii kaluli. Ir 2-as namas 2 bu
tai po 5 kaluli. Prie abiejų namų 
2 autom, garažai. Namai guramo 
stovyje. Reikalingu pamatyti, kad , 
galėtumėt įvertinti.

Marųuctte Parke 5 kamb. mūrinis j 
)>tiiigalow. Ci'ntraliųls šildymas' ap- , 
kūrenamas alyva. Virtuvė išklota 
plytelėmis (Tlle kitehm) 2 autom. ' 
garažas. Pilna kaina tik $16,600. ' 
Įmokėti reikia nedaug.

Mūrinis I kambarių — evpandable. 1

mūr. 3 bt. kraut- c. S. gar. — *3,400 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
mūr. 3 bt. išdek. o. S. gar. — *4,500
mod. 2 bt. c. f>. nnr. g. stovy — 15,000 HltlGH'l’ON PARKE
mūr. O kb. nu u Jas, lid. lot. — pigiai. 2-jų augštų mūr. 3-jų butų
k ra pigių ir |x*lningų uamų sąrašas 7— 4 3 k. Nauja guzu radtjatonais

A. BUDRECKAS, Realty ‘ Hys,,",a- 2 "‘'*Ainų «“'• s" 75
4081 Archer Avė.. LA 3-3384

Vvturyte Ona ir Palmyra, gyve-> Karštu vandeniu-alyvos Šildymas. 32 
no Baltimorėi ir i sklypą#. Vaisiniai medžiai. Ne-

Zaksas Vytenis. i xo ahrc
flraiitia

Jieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsiliep
ti j:

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

toli Marų. Pk. $21,000. A. Sirutis.
30 AKRU MlAKO PRIE EAEKO 
Gražu h 7 kamb. (5 miegamųjų)

mūro namas. Rūsys Dvigubas mūro 
garažas. Prie l'S 6 kelio, apie 140 
mylių | Rytus nuo Čikagos. $17,000. 
A. Rėklaitis.

P. LEONAS
RE AT. RST4TT 

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

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

centr. gazu štidym. .reikia parduoti 
Šių savaitę.

BRIOHTON PARKE:
6 metų įmaino. Virtuvė Ir vonia IA- Mūr. 2 po 4, centr. Šildymas, arti 
klotos koklinėmis plytelėmis. 2 au- I susisleklmd. Nebrangus, 
toinohilių garažus su Įvatžavlmu lft( GAGE PARKE:

Mūr. 6 butai, po 4 Itamb 
Šildymas, gražiai atrodo iš

PAJIEŠKOJIMAI ĮSIGYKITE dabar

las Piesinas gyv. Lietuvoje, Klai
pėdos mieste, Pilymo g-vė Nr. 8a, 
b. 3.__________________ _

SKelbkitės dien. "Drauge".
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KAM SENATVE JAU ATĖJO, 
PENSIJŲ KNYGELE PADEJOI

Neseniai išleistoje knygelėje — 
PENSIJOS IR PAŠALPOS — at
spausdintas Socialinės apdraudos

sme n Metus
“LOUNGE" KĖDES • "SWI VĖL" KĖDĖS 

SOLIONO KĖDĖS
Visos apmuštps dekoratorių medžiagom 

Pasirinkite spalvas
Kėdės, reg. $89.95, dabar .... $68.00 
Kėdės, reg. $69.95, dabar .... $48.00
Kėdės, reg. $49.95, dabar..........  $28.00

Garantuotai pristatysim iki Kalėdų

(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. 
IttIllllllllllllllllllllllimilllllllllllHIHIii

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Kiškučio Vardines

, GRAŽIĄ DOVANĄ NEMOKAMAI ’

ASSOCIATED WHOLESALE 
FURNITURE COMPANY

3424-28 W. 63rd St. HEmlock 4-8351
Atdara kiekvieną vakarą iki Kalėdų

ATSINEŠKITE ŠĮ SKELBIMĄ, 
GAUSITE

STASYS DŽIUGASI
! Tai gražiausia dovana mūsų 
i mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
dali. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padare dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.

Šono. Namas atrodo visai kaip nau- ' 
jas. Jneštl tik $4,00h.

H knnib. namus, i vonios. Pasta
tytas ant didelio sklypo. Automatinis 
karstu vandsniu apšildymas. Arti ge- 

Į ro susisiekimo. Įnešti tik $3,000.
I Turinio Ir kitų namų pardavimui, 
j taip pat ir prekybinių namų.

Jei norite parduoti savo namų, mes 
jums mielai patarnausime; turime 
klijentų, norinčių pirkti. Prašome 
kreiptis Į m ūbu raktinę —

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

Kampinis mūr. namas Ir krautuvė. 
Gerai einantis biznis Brlghton Park 
centre. Prie kraut. 4 k. butas.

Med. 2 a. 3 būt., šild. rad., alyva. 
Pajamų $210 mėn.
Mūr 2 a po 6 k. cent. ftild.. sklyp 
31 pėdų. garažas. $28.000

M. ŠIMKUS
R E Al. E S T A T F

4259 So. Manlewood Avė.
Tel. CLiffside 4-7450; Refc. 

Y4nk 7-204H

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

atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

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

EKSTRA, NAMAI!
Marųuette parke 3 metų 3 miega

mųjų, šviesių plytų, mūrinis ir nau
jas 2 maš, garažas. Angliškas beis- 
mentas ir augšta pastogė tinka kam
bariams jrengti. Koklių vonia, ąžuo
lo medis, gazo šildymas. $23,900.

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

$12,900.

Įrengti butai. Geros

centr.
lauko,
paja-niodern. 

mos.
Turime visokio dydžio namų Ir 

jvair. biznių. Parūpiname paskolas 
lengv. sųlyg.

ŠIMAITIS REALTY.
2737 W. 43rd SI., CL 4-2390

pėdų sklypu. Tik $28,0ilti.
MARUI Kl’TE PARKE

2-jų augštų mūr. 2 po 6 k. Alyvos 
karšto vaud. šiluma. 2 inušinų mūr. 
garažas. Kilimai. Arti mokyklos ir 
baž. $28,400.

GAGE PARKE
Gražus 5 kamb. mūr. bungalow su 

3 kurni), butu rūsy. Nauja šilumos 
sistema, gazu. Apsauga nuo potvy
nių. Garažas su "overhead doors". 
$20.900.

PAS1TEIRAFKITE mūsų namų 
surašė Ir įsitikinsite gerais pirkiniais

„VARPASK<*al Katate — Insurance — Itentals 
Notary Public 

5916 So. Westem Avė. 
PRosp. 8-2234

00<X>0<X><X>0<><K>0(><>00000<X>0<>0

A HOME AND A POSITION 
At Tilt, E<«rt Wnyne Chiltircn’s Home
Two poHitions available on pres«nl 
staff, liouse Mother for seiilor girls. 
Itelief House Mother wilh some 
laujidry dutles. These are ideal posl- 
tions for wldow ladies, single vvomen 
and career women as it is reųuired 
to live in the inodern living ųuarters 
fttrnished. Modern facilitieH, n»“W 
buildings, good pay, pleasant sur- 
routidingH. Apply liy lett.er iii own 
handwrlt.ing to

BEV. JOHN W. HEISTAND 
Superintendent

FORT WAVNE CHII.DREN’B HOME 
P. O. Ilox 20311, Statkui A.

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

Užsakymus
siųskite

kartu su pinigais

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2OOO W. 5»th St. TeL PRospect 8-5454

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpnbUc 7-9400 ____

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

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

PR 8-6040 arba RE 7-8534

Arti 71-os ir Campbell Avė.
2-jų butų mūrinis namas. 6 ir 6 k. 
Karštu vandeniu alyva apšild. 35 
pėdu sklvDas. Garažas.

HEmlock 4-4533.

D C M E S I O I

BUILDING & REMODELING

•JS3S3S3S3S3SSS3S3$3VN3CWCX3SX3k3S3S3SJS3S3S3P
I Nauji namai, garažai, Įvairūs pataisy- 
j mo, pertvarkymo (remodeling) darbai

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

0030 So. Maplewood Av., Chicago^ 
Tel. HE 4-7482 arba CL 4-7450 7

MISCELLANEOU(»

S TLDYM AS
4 StančlauskfM instoliuoja vi

sų geriausių Amerikon firmų gazu 
Ir alvva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu- 
vus (Air oonditioners) ir atliek* 
risuo sksrdnp dnrhim

1546 S. 49th Court, Cicero
Tel. OLympie 6-0775 tino 8 vaL 

ryto Ibi 5 vai. vakaro. 
Telefonas tino 5 vai. vakaro: 

OLymplc 2-675?
VIKTORAS SIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR

Stato rezidencinius ir komercinius , _____
namus, pasiūlo sklypus, rekomen- bės n»»virt,nos kaino® 
duoja planus; išrūpina statybos Prieš darydami apdraudas kitur 
kreditus. Skamb. vak. VI 7-4229 •‘""‘♦^raukite

tįsi weat l.tnl btreet į [ntermtatf INSnOMT 4OFNCT
0108 s. Ashland Avė.. Chicago SS. I1L

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

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 9-5531 

nuo 6 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515
NoJton, Willow Springs, III.

MET APDRACPOS AGF.NTfTRA 
Vidu rūšių apdraudon Automobt 

llų finansavimas Notartatas Valstv

PARDAVIMUI

VISOKI GARDUMYNAI KALĖDOMS
Kalėdinis pyragas, šližikai, aguonų pienas, 

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

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

DRAUGAS

4545 W. 63rd Street 
i Chicago 29. III.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii

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

PR 8-6046 arba RE 7-8534

DĖMESIO!

iiifluiHiindiiiiiiiimiiiiiijmiimmiiiiiii
RARin PROGRAMA

Liet. Radio Programa iš stoties 
WLYN, 1 360 kll. sekmadieniais 2:30 
— 3:00 vai. popiet:, liet. muzika, dai
nos ir Magdutės Pasaka. Biznio rei
kalais kreiptis j Stojamų Minkų. 
Baltic Elorist, Gėlių ir Dovanų Krau- 

i tuvė, 503 E. Broadway, So. Boston 
27, Mass. Tel. So 8-0489. Ten pat 

1 gaunama laikraštis “Draugas”. 
illlllHHHIIII|l"millllUIIIIHIIIHHlH>llll

STANKUS
CONSTRUCTION CO.

Taip pat kepa visų mėgiamą sveikatos duoną pc 2 svaru. 
Plikytą 4 svarų, plikytą 7 svarų, pampemickel ir kt.

Švenčiu Proga!
J. JANULAIČIO ir J. MAŽEIKOS

MIDWEST MAISTO IR 
LIKERIO KRAUTUVĖ

2515 W. 69th St, tel. PR 8-9259

Specialios kainos nuo gruod. 16 iki saus. 1 d.
MARTEL, 3 Star Cognac 
BISQUIT, 3 Star Cognac 
REMY MARTIN, V. S. O.
PORTUGALIŠKAS importui 
PRANCŪZIŠKAS Bort‘deox 
VODKA, 80 proof

Fifth $4.95
Fifth $4.85

P. Cognac Fifth $5-49
>tas vynas Fifth 95c
vynas Fifth 95c

Fifth $2.«
70 proof Fifth $279
24 eans dėžė $4.85

Ir daug kitų gėrimų specialiomis kainomis

Kalėdoms: Baravykai iš Lietuves, importuoti delekatesai, 
Šviežia žuvis, silkės, šližikai ir didelis pasirinkimas maisto pro

duktų.
Perkant gėrimus dideliais kiekiais parengimams naujos že

miausios kainos.
Dovanoms: puošnios ir nebrangios lėlės, šveicariški šoko

ladai dėžėmis.
Nepraleiskite progf.it, atvykite aplankyti mūsų krautuvę iš 

arti ir toli.
Krautuvė adara kasdien ir sekmadieniais nuo 8 ryto iki 9 v. vak.

st-' ■

SOPHIE BARČUS 
RADIJO VALANDA

Iš stoties WOE8 1390 K. kasdieną 
nuo pirmadienio iki šeštadienio nuo

I 8:30 iki 9:15 v. ryte, ir kas pirma
dieni nuo 7 iki 8 vakare.

SEKM ADJENĮ iš radijo stoties j 
WOPA 14 90 k. ir KM 102-3 MC. | 
8:30 iki 9:3') ryte.

Tel. HEmlock 4-2413 
715# So. Maplcoood Avė.. Chicago 2*

0\)R INOe

Atlieka panavlmo ir .statybos 
darbus gydytojų ofisų, gyvena
mųjų ir prckyhols pastatų. Jū
sų pasirinkimui turime virš 300 
Įvairių standartinių projektų. 
Gfiso ir namų teefonas

PRospi-ct 8-2013 
7403 SG. WESTEBN AVĖ. 

Chicago 30, III.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiii

VAIKO DIEVAS IR RELIGIJA
Religinis vaiko auklėjimas ryšium 

su jo dvasine raida
I dalis: Vaiko keltas į pašau!)

II dalis: Vaiko kelias } Dievą, 
ir religiją

III dalis: Valko religinis auklėjimas 
VI dalis: Ypatingieji religinio

aUklėjimo uždaviniai
328 psl. Kaina $8

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė.

*IIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|lllll|lllllllinHIL

NAUJIENA SPORTO 
MĖGĖJAMS!

Šiame prieškalėdiniame laikotar- __
pyje nėra geresnės dovanos spor- ................................................................................................................... Illllll
tminkui ar sporto mėgėjui kaip

ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 Wesl 7lst Streel

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

Telef. — HEmlock 4-5881

Tėvai, įsigykite ir dnokite savo vai
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKIENBS 
□ašakų knygą —

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir
šelį ir iliustracijas piešė Sės. Merce
des. 48 pusi. Kaina 31.25. Pinigus Ir 
užsakymus siųsti:

“DRAUGAS’
1646 W. 63rd Street. Chicago 29, HL

PROGOS — OPPORTUNITIES
Lietuvių taiitoe tauriausios asmeny
bes Arkivysk. Jurgio Matulaičio- 

Mat Ulevičiaus

Trijose dalyse:

UŽRAŠAI
L tzraSal: Mintys, pastabos, past-

EDVARDO BULAIČIO
redaguota knyga

LIETUVIŠKASIS KREPŠINIS
kuri yra pirmutinis šios rūšies lei- i 
dinys išeivijoje.

Joje telpa nemaža medžiagos a- čia kaip tik atsiskleidžia
pie lietuvišką.!, krepšin, Lietuvo- ( Arkivyflkupo Jurgio tle809 ,žvel_ 
je bei ,vairiuose pasaulio kraštuo-, bp( vlstška(j pa8laukojimafl

"t V * J™ 63 »Valn°? nU°- tarnauti Dievui, Bažnyčiai ir .lelų 
traukos iš krepšinio gyvenimo.

patarimų, paraginimų 
inų formoje.

lr paaiškini-

išganymui.
Leidinio kaina 1 dol. Jis gauna-' ,n- ly»‘r‘e™8 Mm«-

„„ DBAUUE 4545 W ,3rd St., SS SSf»SSl
Chicago 29, III. ir pas lietuviškos

III. Vilniuje. Žvilgsnis 1 Arkivys
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sostinėje, kur Jis stengdamasis 
būti visiems visakuo, kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken
tėjęs.

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
ir Įrišta j kietus vlršeliua Kaina 
12.60.

Užsakymus su pinigais siuskite:

“D R A U G A 8”

4545 W. 63 St., Chicago 29, BĮ.

GROCERY and DELICATESEN
In Marųuette I’ark; living ųuarters; 
ideal small family or retired couple: 
misc. fiirn. ineluded; sac. because of 
health: $1,500. Sale by owner. Come 
and Bee this ntce business.

PRospeci 8-9324

spaudos platintojus. <llitlllllllllll|i|l||l||||||||||||||||||||||||||||tl|||||||||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIHHHHilll)>

ISNUOMUOJAMA — FOR RENI

NAMŲ SAVININKAI I
Ta-pininkatijame būtų iėnuomavi 

mui. Patarnavimas veltui Turimi 
laukiančiųjų sąraše

VARPAS Real Entatc 
MJIfl So. VVesti m. PRospect 8-32S4

'iiiHniHiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiHiiiiimip

Ar jau penkaitei P. Kesiūno 
romaną

TARP ŽALSVŲ 
PALAPINIŲ

Dr A. Baltinis savo recensijoj- 
Mrte 4| romaną taip ra*o p. Kesifl 
no romanas “Tarp Aalsvų palepini) 
iratlal iškelta tą pasiaukojimo didu 
mą. kur) beviltiškoje kovoje dėl tau 
tos lalsvts parodė Lietuvos parttza 
naa tą Msallsmą kuriuo degė mttsi 
Jaunimas, liedamas kraują dėl savr 
Žemės, tuos didžiuosius nuostoliu* 
kuriuos mums reikėjo pakelti dvieji 
okupacijų replėse. Todėl H) romane 
skaitome su malonumu ir dideliu su 
sidomėjlmu Ypač romane minim 
tvirtai žavės jaunimą Ir kels Jo dvn 
etą. Mis romanai, atskleidžiąs mūs 
SerolAka, tragiškus eptsodus. yri 
šviesus splndulve tremties Idealiem' 
•»dvm>

1B6 Kaina 13.00
tartu «u pinigais siuskit)

• ‘ D R A U G A S

4545 West 63rd Street

CHICAGO 29. ILL. i 
...................................... .

.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 Wesi 71st St. (Kampas Taksas Ava.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų telef. WAlbrook 5-5934

I ■ B LB l
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J. G. TELEVISION 00. • 2512 W. 47th Str. • FRcntier 6-1998 
RADIJAU PATEFONAI, TELEVIZIJOS, HI FI

DOVA N O M S
Radijai nuo $12.00, Patefonai nuo $15.00,

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

rtR 40 METU 
VISU lietuvišku 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA l» 

PELNINGIAUSIA 
tauiymc

• f NOROvI

4036 šrchtr Avmm T«l. 
AUOUST SALOUKAS ėrstlės—

FIGHT
INFANTILE
PARALYSIS

niitiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimtiitiiiiiiiiitiifiitiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniit

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

HELP VVANTED - MALĖ

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

HAS OPENINGS FOR THE FOLLOWING COMPETENT STAFF:
MAITRE D ” 
CAPTAINS 
BARTENDERS

COOKS 
WAITERS 
STEWARDS

THOSE ACCEPTED W0ULD BE ENGAGED IMMEDIATELY
APPLY KETVVEEN 2—t P. M. MONDAY THRU FRTDAY 

OR WRITE BY LETTER TO PERSONNEL OFFTCE

MAYFAIR HOTEL
806 St. Charles St. St. Louis, Mo.

Perskaitę dien. "Drau^". duokite ji kitiems.

progf.it


*

Tręčiadieuis, 1957 gruodžiu 18 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ITaLINOIS 7!

KANADOJE
i

Hamilton, Ont. mUs 12 mėn. po $88.85, teks grą
žinti $1,066.20. Tokią pat sumą

Lietuviu Kredito Draugija Talka skolinant finansinėje įstaigoje
TI ... iarba užtraukiant kreditą krau-Hamiltone be kultūrinių orga- . . , . ., , . , . . I tuvese teks per 12 menesiu su-mzacjų, turime g ekonominių. ' u J9,vi80 j 

kūno, patarnauja savo nar,ame žjnti Jl 098.72 Tai , pirmiau. 
teikdamos kreditus ir prnmda-i . . , , . . ...
mos indelius. Tai atlieka Lietu- ma2u nuoJim{lu, w ŽWr5kimei 
vių Kredito Draugija, popu ar,ai, „ n,ks uJ ,
visų vadinama lietuvių bankeliu. „„ „..j .. . . . . sus patarnavimus.Ši draugija Įsteigta 1955 m. va
sario 13 d., įstojant pirmiesiems 
31 nariui. Pradžioje darbas pa
mažu ėjo, nes buvo įnešama ne
daug indėlių, buvo jaučiamas a- 
bejingumas ir savotiškas nepa
sitikėjimas, kas iš to išeis. Pir
mieji metai užbaigti turint 95 
narius ir 24 skolininkus. Balan
sas suvestas $10,177.31 sumai. 
Gauta šėrų $9,718.16. Indėliai 
$268.10. Kasa $2,902.32. Išduo-

Reikia tikėtis, kad bankelis ir 
toliau gražiai augdamas bei stip- 
rėdamas tarnaus lietuviams, ug
dydamas kooperatinį susiprati
mą, suburdamas visus tapyto
jus ir reikalingus kredito vienon 
šeimon, nes vienybėje — galy
bė!

Organizacinis margumas
i

Hamiltono lietuviai turi 19 ortą paskolų $7,139.93. Gauta gry .. .
no pelno $162.67. šėrininkams «>"*<Jnų ir atskira,
už laikomus indėlius buvo moka- vr, t,anclM grupių. ai urie vie- 
mi 4%, gi paprastiems indėlinin- neta'' ‘“^ami laba, maža, na- 
kams — 3% i nų' sunk,ai verciasi arba yra į-

i bridę į skolas. Tokių tarpe yra 
Tolydžio augo pasitikėjimas ir SLA kuopa, kurios vadovybės 

bankeliu, ir jo operacijos, nors neapdairumas rengiant brangiai 
pamažu bet pastoviai didėjo ir | kainuojančius koncertus įstūmė 
plėtėsi. 1956 metai užbaigti tu- j finansinius sunkumus, kad net

DEL PASISKUBINIMO

Admirolas Lawson Bennett (kairėj) teigia, kad satelito pa
leidimas buvo pasiskubintas ir visa ta reklama prieš palei
džiant satelitą buvo nereikalinga, šalia, admirolo jūrų sek
retoriaus pavaduotojas Garrison Norton. (INS)

IŠ ARTI IR TOLI
rint jau 158 narius. Paskolomis 
pasinaudojo 61 narys. Balansas 
suvestas $29.054.43 sumai. Gau
ta šėrų $20.715.82 Indėlių — 
$7.296.02. Išduota paskolų — 
$22.137.59. Kasoje — $6,626.68. 
Grynas pelnas — $969.81.

Per pirmuosius šių metų 10 
mėnesių dar žymiau paaugo ir 
sustiprėjo tiek narių skaičiumi, 
tiek kapitalu. Bankelis jau gi
liai leidžia šaknis mūsų kolonijos 
gyvenime ir be jo jau būtų ne
įmanoma išsiversti. Dabar turi ! mo. 
235 narius. Paskolomis naudo- i 
jasi 103 nariai. Spalio mėn. ba-, 
lansas suvestas $63,779.31 su
mai. Šėrų sąskaitoje yra $45,- 
059.38; indėliai — $15,439.09. 
Deponuota Cuna banke $10,000. 
Kasa — $3,132.85. Išduota pa
skolų iki spalio 31 d. $49,710.94.

į bankelį nariu priimamas 
kiekvienas lietuvis. įmokėjęs ne 
mažesnį kaip $5 Šerą ir sumokė

— Šv. Kazimiero Kolegijai Ro!
moję paremti specialioj rinklia-' 
voj buvo surinkta $53.50 ir pa
siųsta kaip kalėdinė dovana, o1 
vietinei Mary Mount katalikių

— Dana Paramskaitė, Wa-
kuopos vadovams nereikėtų nu- ciau taTO'aidburiŠkų''“^'^h’ ?- augit m?kyk‘ 
siminti nes kiekvienas darbas ^a Sulmriškis °S s^uden^e’ m- amžiaus,
reikalauja pasišventimo, ir ne- " laimėjo kalbėjimo konkursą pa-
visada kepti karveliai atlekia, ' ' 1 vadintą “I Speak for Dcmo-
todėl reikėtų atgaivinti apmiru- — Pulk. J. Giedraitis kalbė- cracy”. buvo viena iš ketu- 

jęs per Liet. kariuomenės mi-1 finalisčių.

kaikūriems meno vienetams, at-
kviestiems iš JAV, iki Šiai die- mergai{ių k„lejijai jteikta kalž. 
iiai nepajėgia atsilygint, Tačiau ,H,„ dovana $30 kurj anks_

am /I zvym w/vv»/m lv11 ■««**

J. A. VALSTYBĖSE

šią veiklą sukviesti susirinkimą 
ir dažniau pasigarsinti spaudoje, 
nes yra žmonių, kurie teiraujasi 
apie įstojimo sąlygas. Tad dau
giau informacijos ir aktyvu- 

J. D.

Ramovėnai Niagaros pusiasaly
Š. m. lapkričio 23 d. Lietuvos 

kariuomenės minėjimas praves
tas su prof. Zubrio paskaita ir 
Varpo choro koncertu. Minėji
mo dalyviai gavo daug stiprybės 
lietuviškai sielai iš gyvų prof.

apylinkės valdyba, įvyks š. m. 
gruodžio 22 d., sekmadienį, 5 
v. v. Apreiškimo parapijos salė
je, Brooklyn.

Leonardas Žitkevičius papra
šytas pakviesti į šį literatūros 

| vakarą mūsų rašytojus, artis
tus ir menininkus. Reikalui 
j esant prašom kreiptis: 293
Maujer St., Brooklyn, N. Y.

I Tel. EV 7-1097.
J. Aistis, A. Landsbergis, P. 

Naujokaitis, V. Jonikas, N. 
Mazalaitė jau sutiko ‘įkaityti 
savo kūrybą literatūros vakare. 
Iš kitų pakviestųjų laukiamas 
atsakymas šiomis dienomis.

BRAZILIJOJE

— Sao Paulo parlamentas
priėmė rezoliuciją, kuria krei
piamasi į federalinę Brazilijos 
vyriausybę, kad ji per savo at
stovus Jungt. Tautų organiza
cijoje paskubintų iškelti paverg
tų tautų išlaisvinimo klausimą.

— Sao Paulo lietuviai 40-sias 
Lietuvos nepriklausomybės me
tines ruošiasi iškilmingai pami- i 
nėti. Tuo reikalu buvo sušauk- I 
tas organizacijų valdybų susi
rinkimas, kuris Vasario 16-tai 
minėti išrinko komitetą iš: kun. 
P. Ragažinsko, prof. A. Stonio, 
P. Šimonio, A. Antanaitytės ir 
J. Tylos. Komitetas jau sudarė 
minėjimo programą.

Minėjimas yra rengiamas Sao 
Paulo miesto centre. Miesto pre
fektas dr. Adhemar de Barros 
minėjimui leido naudotis miesto

Meninę programą išpildys 
Lietuvių Katalikų Bendruome
nės choras, vadovaujamas F. 

jGirdausko, ateitininkų tautinių 
! šokių ansamblis ir kolonijos so
listai.

— Du nauji gydytojai. Gruo
džio mėn. 14 d. Porto Alegre, 
Rio Grande do Sul valstijoje 
gavo gydytojo diplomus Bro-| 
nius Skadas ir Rodolfas Mekš- 
raitis, kurie baigė vietiniame 

| universitete medicinos fakulte- 
tą. Abudu gydytojai yra Bra
zilijoje gimę, tačiau švariai var-’ 
toja lietuvių kalbą, skaito lietu

vių spaudą. R. Mekšraitis dar 
aktyviai dalyvauja katalikų ak
cijoje.

•c
 ♦

Kai širdis yra ugnyje, kibirk
štys kris ir iš širdies.

—Anonimufi.

♦i

G U Ž A U S K
BEVERLY MILLS GELINYtlt
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų. laidotuvių ir kitų papuošimų.

2148 West 63rd Street 
Telef. PR 8-0833 Ir PR 84)834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 

MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3914 West lllth Street

Tek — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

OHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

jos kalba buvo
nėjimo šventę š. m. lapkričiu j transliuojama * per televiziją. I leat7u’"'ku,'ia'mc"yra 2"()00 kė- 
mėn. 24 d. pasakė: Tik ta tau- ĮKalba truko 5 minutes. Danos' džjų 
ta yra gyva ir tvirta, kuri ko- nuotraukas įsidėjo Washingtono į 

The Sunday Star ir The Wa- j
shington Post laikraščiai. I „ , . , ... _T . _i prof. dr. Ataliba Nogueira, Bra- 

kuckis. Kada tauta nustoja ko-1 — Literatūros vakaras, kurį zilijos atstovas prie Jungtinių 
vos dvasios ji žūsta. Tai pa-Į rengia L. B. 1-ji New Yorko! Tautų Organizacijos.
tvirtina ir istorija! _______________ _ _______ _ ___________________

— Hamiltone labai sėkmingai 
yra platinama J. Narūnės (Ja
ninos Narutavičienės) parašy
ta vaikams pasaka “Gintarėlė”.
Tėvai ją mielai perka ir dova-

voja ir miršta už laisvę, k3ip 
yra pasakęs poetas Juozas Mi

tKalbėtojais numatyta kviesti 
senatorius Lino de Mattos ir 1

1
Zubrio žodžių ir Varpo choro
dainų. Minėjimo pelnas $103.51 noja savo vaikučiams kaip šv 

jęs~25 centus įstojamojo“ mokės- Pasiųstas Europoje esantiems ka' Kalėdų dovaną. Knygelė para- 
čio. Kiekvienas narys turi tik , ™ invalidams sušelpti Įšyla labai talentingai, pagau-
vieną balsą, nežiūrint šėrų skai- Į Niagaros pusiasalio ramoyenų „anti vaikų psichologiją bei jų 
čiaus; taigi bankelis tvarkomas skyrius zengia dar tlk treciuo- fantaziją. Kadangi Hamiltone
mas kooperatiškai. Įmokantiems Į1US metus m’° suorganizavimo,, yra labai daug 7_9 metų vai. 

bet jau suspėjo padaryti daug 
gerų darbelių, pvz. karo invali
dų šelpime, mūsij jaunimo orga
nizacijos rėmime, lietuviškos pa

indėlius šėrų sąskaiton mokama 
nemažiau kaip 4^, kurie nusta
tomi metiniame šėrininkų susi
rinkime.

Indėlininkams, laikantiems in
dėlius indėlių sąskaitoje,- moka- 
kama pastoviai 31/2%. Palūka
nos priskaitomos kiekvieną mė
nesį. Indėliai apdrausti, kaip ir 
visuose bankuose, iki $10,000, to 
dėl taupytojai neturi jokios rizi
kos. Be to yra nemokamas gy
vybės draudimas iki 2,000 dol 
Taigi, kuris turi bankelyje pa 
sidėjęs 1,000 dol., mirties atve
ju įpėdiniams bus išmokėti 2,000 
dol., turintiems 2,000 dol. bus iš
mokėta 4,000 dol.

Paskolos išduodamos iki 1,000 
dol. vienam nariui, imant 1% pa

kų, tai tikimasi jos (“Gintarė-
lės”) išplatinti nemažą skaičių. 
Visi tėvai yra maloniai prašo-

rapijos reikaluose ir parėmė V mi. “Gintarėlę” nupirkti savo
Kanados Lietuvių dienos rengi-, vaikučiams ir padovanuoti ją
mą, nupirkdami sidabrinę tau- vietoje tuščių blizgučių!
rę, kuri buvo įteikta sportiniu- j _ Kl KM <|p.j<w „amiltono
kams laimėjusiems krepšinio skyrius ai sukruto veikti
varžybose I vietą. . T. .. ,_ įneš sv. Kalėdų metu norima Paskutinis šių metų ramove- , ,,, , ,. , padaryti džiaugsmo musų manų darbelis, kuris yra reikalin-
gas visų vietos tautiečių para-ižučiams- seneliams ir nedarbin- 

; mos bus š. m. gruodžio 21 d. į-jg>ems, suteikiant jiems dovanė- 
į vykstantis prizinis šaudymas
Beliūno ūkyje, R. R. 1, Welland, —— —x----------  —■. =

Į Cnt., nuo 12 vai. Šaudyme tik
už vieną dolerį bus galima lai
mėti šventėms antį, žąsį arba 

į kalakutą. Šovinių kaina įeina į 
minėtą vieno dol. sumą. Kas ne-lūkanų mėnesiui. Paskolos irgi 

apdraustos. Todėl, skolintojui turi sautuvo- Salės gauti šaudy- 
mirus ar Ūpus visišku invalidu,!mo vieto>; Bus šaudoma * į2
skolos nebereikia grąžinti, nes colių medžioklinių šautuvų ir 22
tai padaro draudimas. Draudi- j cokų sportinių šautuvų. . 
mas yra visiškai nemokamas, to- .V»niau»kas
dėl nariui nieko nebereikia pri-,
dėti. 5udbury, Ont.

Lietuviams reikėtų atkreipti
atitinkamą dėmesį į savo finan-l Lietuviškas vakaras
sinę įstaigą, laikant joje santau- 
taupas ir, reikalui esant, skoli
nantis iš savojo bankelio, nes lie-

Lietuvių bažnyčios komitetas 
pirmąjį sekmadipnį po Kalėdų, 
gruodžio 29 d., Cbrist the King

tuvių pinigai turi tarnauti lietu-1 didžiojoje parapijos salėje ruo-
viams. Nepamirština, kad skoli
nantis “Finance” įstaigoje palū
kanos yra dvigubai didesnės, nes 
mokama 24G, o kartais ir dau-

šia tradicinį metinį parengimą 
Ta proga šeštadieninės mokyk
los mokiniai suvaidins “Kalėdos 
tremtyje”; režisuoja mokyt. J.

giau. Nors tokios įstaigos, nore- Gabrėnienė. šį kartą meninė da- 
damos pritraukti daugiau klien-1 lis bus labai turtinga ir įvairi, 
tų, skelbiasi, kad skolinama iš: Be to vaidinimo, bus dar ir dau- 
6%, bet, priskaičius visokius mo giau įdomių dalykų: kanklės,
kesčius. susidaro keleriopai dau
giau. Nebūkime lengvai suklai-

deklamacijos ir baletas. Šokiams 
gros gera nauja lietuviška mu-

dinami, ir patys paskaičiuokime, zlka. Veiks turtingas bufetas, 
kiek faktiškai tenka mokėti už'Kalėdų senelis išdalins vaiku-
gaunamą paskolą, ir, išsivedę 
nuošimtį, matysime, kad jis yra 
visai ne toks, kaip skelbiamas, 
bet didesnis. Gi lietuvių banke
lyje skolinantis visada bus tas 
nuošimtis, kuris skelbiamas, nes 
nėra reikalo slėpti. Pvz. banke
lyje pasiskolinus 1,000 dol. vie
niems metams, išdėstant mokėji-

čiams dovanas. Pradžia — 6 
vai. vakaro. Tad Sudburio ir 
apylinkių lietuviai maloniai kvie
čiami dalyvauti parengime su 
savp draugais ir maloniai pra
leisti laiką lietuviškoje aplinko
je. Atskiri pakvietimai niekam 
nebus siuntinėjami. Rengėjai 

— o —

A. A.

WALTER PAULUKAS
Gyv. 4225 S. Washtenaw Avė.

Mirė gruodžio 15 d., 1 957, 8 
vai. vak.. sulaukęs pusės amž. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Pane
vėžio apskr., Raguvėlės parap., 
Bajoriškių kaimo.

Amerikoje išgyveno 45 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Ona (Skutaitė), duktė 
Pausta Buchunas, žentas Anta
nas, 4 anūkai, 2 sesers sūnūs: 
l)an Lukša, Leo Jakaitis ir jų 
šeimos, pusseserė Elzbieta Ar
lauskas su šeima, uošviai Anta
nas ir Julijona Buehunai ir jų 
šeima, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. Lietuvoje liko sesuo 
Ona Itagaiiskjenė.

K linas 
Eiideikio 
• 'allfornia

pašarvotas John P. 
koplyčioje, 433a So. 
Avė.

laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, gruodžio 19 d., iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
švenč. I’. M. Nekalto Prasidėji
mo parapijos bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies siela. Po pamaldų bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Žmona, duktė, žen
tas ir anūkai.

Ižiidotuvių direktorius John 
P. Pudeikis. Tel. LAfavette 3- 
0440.

A. A.
PETRONĖLE PIKČIŪNAS

-^AativAJ IE
(Pagal pirmų vyrų

Biaškausk lene )
Gyveno 4426 M. Hermitage Avė.

Mirė gruodžio 16 d., 1957, 
11:40 vai. ryto, sulaukus pusės 
amžiaus. Gimė Lietuvoje; kilo 
iš Kretingos apskr., Kartenos 
parap.. Mainų kaimo.

Amerikoje išgyveno 44 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

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

I’rikiausė Liiidarių Braug.
Kūnas pašarvotas John F1. 

Budrikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Avė.

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

Gėlių prašome nesiųsti.
Nuoširdžiai kviečiame visus 

gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, sesuo Ir kiti 
giminės.

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudelkis. Tel. YArds 7-1741

L1ODĖS1O VALANDOJ 
& tikite

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpoblio 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tlema, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčių arčiau jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

CHICAGO, ILL, CICERO, ILL.

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

A. A.
MARY WIRKUTIS 
Meškauskai tė

Gyveno 7225 S. Whipple St. 
Tel. PR 6-5891.

Mirė gruod. 17 d., 1957, 8:30 
vnl. ryto, HiilaiikiiH pusės am
žiaus.

Gfmė Lietuvoje, kilo iš Rasei
nių apskričio, Skirsnemunės pa
rapijos, l’antvardžii; kaimo.

Amerikoje išgyveno 47 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
vyras Juozapas, 2 broliai: Ka
zimieras Maskin, brolienė Ja
dvyga, Juozapas Moškin, bro
lienė Ona Ir jų, šeimos, 2 švo- 
geriai: Kazimieras ir Antanas 
Wlrkuėiai ir jų šeimom, švo- 
gerka Mareella Morris su šei
ma, pusbroliai, puaeserės, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus &• 
Sūnaus koplyčioje, 6812 S. Wes- 
tern Avė.

Laidotuvės (vyks penktadlen
gruodžio 2o d., iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus nulydėta ) kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus' tr pažįstamos 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, broliai Ir ki
ti giminės.

laidotuvių direRtorlns A. 
Petkus X- Sūnus. Tel. OR 6-2345

Skclbkitčs “Drauge”.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIV 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

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

4348 S. CALIFORNIA AVĖ

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

PETRAS BIELIŪNAS
LAfayette 3-3572

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

659 WKST IRTU STREET
PETRAS P. GURSKIS

TO. SEeley 3-5711

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

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

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

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

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69t.h STREET Tel. REpuhlic 7-1213
2314 W. 23RD PLACE Tel. Vlrątniti 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50T1I AVĖ. OLympic 2-5245 ir TOunball 3-9687
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X L. B. Chicagos apygardos
sušauktame susirinkime Lietu
vių auditorijoje, kuriame daly
vavo L. B. Tarybos nariai, gyv.
Chicagoje, apygardos valdybos 
nariai, Kultūros Fondo valdy
ba, Švietimo taryba, apylinkių 
valdybos ir kiti svečiai, St.
Barzdukas padarė platų prane
šimą apie L. B. pasaulio seimo 
rinkimus, paties seimo rengimo 
eigą ir Tarybos rinkimus. Vė
liau buvo gyvos diskusijos, ku
riose pasisakyta už tiesioginius 
rinkimus. Rinkimai įvyksta ba
landžio mėn. 27 d. Po to L. B.
Chicagos apyg. švietimo pirmi
ninkas prof. M. Krikščiūnas 
padarė pranešimą apie Chica
gos lituanistinių mokyklų padė
tį. Daugelis mokyklų dirba ge
rai ar patenkinamai, tik 18 ko
lonijoje vaikų lituanistinis žino
jimas nėra patenkinamas. Apyg. 
randasi 14 pradžios ir 2 augšt. 
lit. mokyklos ir 1 kursai, kurio
se bendrai mokosi 1,050 moki
nių. Pasigendama lituanistinio 
švietimo centralizacijos, kurią
turėtų sutvarkyti LB c. v. švie- , Brevort viešbutyje šios organi-

X Viktorus .JodeJis, vyčių 
organizacijos veteranas, gruo
džio 17 d. Vyčių Namo tarybos 
^usirinkime išrinktas tarybos 
pirmininku vietoj atsisakiusio 
iš tų pareigų Ign. Sakalo. Tary
boje savo vietose pasiliko iždi
ninkas V. Paukštis, sekretorius 
J. Juozaitis, knygvedys V. Lu- 
bertas ir narys J. Stanaitis. At- 
stovais-patarėjais Taryboje yra: 
iš sendraugių kuopos J. Keru- 
lis, A. Petrulis ir N. Karlavičius, ' 
o iš Chicagos apygardos — i 
Al. Manst-Manstavičius, YValter ! 
Cibulskis ir H. Širvinskienė.

X Kudriko radi o programa
tai tikrai puikus dalykas Chi-! 
cagos lietuvių gyvenime. Pra- j 
eitą ketvirtadienį nuo 6 iki 7 
vai. vakare vėl teko pasiklau- į 
syti Metropolitan operos solis
to Algirdo Brazio, kuris tikrai 
žavingai išpildė rinktinius kū
rinius. Nenuostabu, kad tūks
tančiai ne vien lietuvių, bet ir 
svetimtaučių klausosi Budriko 
radio programos, kur dainuoja 
tokie talentingi dainininkai kaip 
Algirdas Brazis, Izabelė Mote- 

j kaitienė ir kiti.

X Inž. J. C. Kūgis ir inž. V. 
Naudžius atstovauja lietuvius 
antibolševistinių tautų bloko 
organizacijoj — American 
Friends of Antibolbolshevistic 
Block of Nations. Šį vakarą

AUGŠTA Eli L P.

Baltųjų rūmų kieme pastatyta 60 pėdų augštumo kalėdinė 
eglė. (INS)

Sprogdina uolas vidury ' Gražusis Siamas
miesto ' Gabaus filmuotojo nuotrau-

Cikagiečių grupė, atstovau- kom*8 pagauti Siamo vaizdai 
janti 15,000 organizuotų žmo- ekrane ypatingai patraukliai at-

Virusai smegenyse
Smegenų Tyrimo įstaiga, e- 

santi 600 S. Michigan Avė., Chi
cagoje, gavo $24,600 pašalpos 

nių, pasiuntė Illinois guberna- j l'0<^° šios savaitės pradžioje • į§ Kovai su Polijo Liga draugi-
toriui Stratton raštą, "kuriame j i““8 demonstruojant Today te- 
nusiskundžia dėl sprogdinamųiatre *Madison gatve ties ar 

, ir malamų uolų Chicagos mies-
' te, 2900 S. Poplar. Čia yra gi
lios akmenų kasyklos; čia gami-1 ve^yje. kur gaminamas jų savo 
namas žvyras s t .lytom!.““8 maistas maž“Je virtuve-
Sprogdinant uolas gadinami 
apylinkės pastatai ir drumsčia
mas poilsis. Dėl to piliečiai pra- 

i šo gubernatorių paveikti, kad 
sprogdinant būtų perpus suma- 

i žintas sprogstamosios medžia
gos kiekis, kad žvyras krūvose 
ir sunkvežimiuose būtų aplais
tomas, tuo būdu apsaugant jiuo 
dulkių, kad tinkamai būtų ap
tverta visa ta sritis ir kad bū
tų saugomas, nebarstomas žvy
ras aplinkinėse gatvėse, beve
žant sunkvežimiais.

Gelbstint nuo alkoholio
Chicagoje, 3026 S. California, 

atidarytas Alkoholikų Gydymo

timo vadovas.

X Lietuvių Filatelistų drau
gijos kalėdinis susirinkimas, 
kuris baigsis Kalėdų senelio at
silankymu, įvyks šį vakarą, 
gruodžio 18 d. 8 vai., Draugo 
Spaudos centro rūmuose, 4545 ?

zacijos Chicagos skyrius pager
bia retą svečią — prof. Hwang 
You, Formozos vyriausybės pro
pagandos viceministerį, kuris 
taip pat yra antibolševistinio 
Azijos tautų bloko vicepreziden
tas. Šiame pagerbime dalyvaus 
ir lietuvių veikėjų grupė.

X Kun. J. Domeika ir J. Krei- “Trumpa diena” ir “Likimo žais- 
vėnas, pasikeisdami, Šv. Jurgio |mas”.
parapijos bažnyčioje vargona-i X Chicagos skautams remti 
vo, pavaduodami VI. Baltrušai- į draugijos Kalėdų senelio apsi- 
tį, kai jisai įtemptai dirbo ruoš-; lankymas įvyks Jaunimo cent- 
damas “Rigoletto” operos pa-‘Į re gruodžio 22 d. 3 v. p. p. Bus 
statymą. Dabar vėl muz. VI.
Baltrušaitis sugrįžo prie savo 
kasdieninių pareigų prie var
gonų. i

Baziliauskas (Barnette) atidarė 
savo svetainę 5746 W. 65 st., 
telef. PO 7-9810, kuri yra gau
siai lankoma draugų ir pažįsta
mų. Svečių tarpe matyti daug 
ir apylinkės gyventojų.

apdovanoti mažieji skautai ir 
skautės. Tėvai prašomi daly
vauti.

X Albinas Augustinas ir M.

jos, kur galėtų tą sumą panau
doti tyrimui paslaptingų suža-

born). Siamo stilingos švento- i lojimų, kuriuos virusai padaro 
vės, egzotiškas gyvenimas lai-' smegenims. Tyrimams vado

vaus neurologijos profesorius

Įėję, dramblių panaudojimas 
sunkiam darbui, siamiečių iškil
mės ir margaspalvės eisenos — 
viskas itin įdomu. Be to — ro
domas filmas apie automobilių 
pramonę Detroite, išauginusią 
tą miestą; pasakotojas šiame 
filme parodo daug humoro. 
Smulkmeniškai ekrane parodo
ma raketos sudegimas, beban- 
dant paleisti amerikiečių mėnu
lį į erdves. Gausi sporto, politi
nių žinių, madų kronika.

dr. Gibbs.

Mažėja Armour pelnas
Armour skerdyklų bendrovė 

praneša, kad jos finansinių me
tų (užsibaigiančių lapkr. 2 d.) 
laikotarpyje šiemet turėta pel
no tik $3,000,000 arba — po 
66 centus vienai akcijai (šėrui), 
kai tuo tarpu praeitais metais 
turėta pelno $13,866,000, arba 
— po $2.96 kiekvienam šėrui.

X Vasario mėnesio 16 dieną, 
minint Lietuvos nepriklausomy
bės 40 metų sukaktį, pagrindi
nės ir iškilmingos pamaldos 
įvyksta Šv. Kryžiaus parapijos 

V. Vaišnora, MIC, kuris taip l<jas Išganaitis ir K. Rožėnienė ;baznycioie-

W. 63rd St. Susirinkiman-po- 
būvin kviečiami visi Chicagoj; x Chicagos šaulių klubo val- 
ir apylinkėj gyveną nariai su jyba pasiskirstė pareigomis: 
savo žmonomis ir vyrais. Kun. į kun šeštokas — pirm., VIa

Nepatiko darbas
Ūkininkas įsako samdiniui į- 

rašyti ant kiekvieno padėto 
Privati bendrovė, kuriai va- kiaušinio dieną ir vištos rūšį. 

dovauja Harry F. Chaddick, nu-l Ilgai netrukus bernas meta 
darbą ir rengiasi išeiti.

$20,000,000 vertės prekių 
centras uoste

sistačiusi Lake Calumet uoste, 
centras, įsikūręs užkrečiamų li-,kuris bus svarbusis

X Dr. Milda Budrienė, atsi-j MutualMt yra filatelistas, kalbės apie,_ vicepirmininkai. V. Abrami-I Pamaldų metų 10 vai. giedos i lankiusi "Drauge" prieš Kalė- P ’ —— — •- das papra§ė pasiųsti jai naujai

gų ligoninės rūmuose, užimda
mas ketvirtą ir penktą augštą, 
kur yra iš viso 36 Lovos. Ta 
įstaiga pradėjo veikti nuo š. m. 
gegužės mėnesio ir per ją pe
rėjo 191 alkoholikas. Iš jų iš
leisti 154, kiti dar tebegydomi. 
Tarp išleistųjų yra 96 tapę blai
vininkais, 78 prisidėjo prie Ano 
nymous Alcoholics sąjūdžio, 81 
pradėjo normaliai vaikščioti 
į bažnyčią. Šį gydymo centrą 
šiomis dienomis apžiūrėjo net 
600 žmonių: vadovaujančių vi
suomenininkų, laikraštininkų. 
Meras Daley pasidžiaugė atsiek
tais rezultatais ir pabrėžė rei
kalą tą centrą plėsti.

Kalėdinis radijo vaidinimas
Network sekmadie-

Chicagos
uostas jūrų laivams, įrengti 
laivais atgabentų prekių pa
skirstymo centrą, kuris kainuos 
$20,000,000. Tam reikalui jau 
išnuomota 75 metams 200 akrų 
žemės vakarinėj Calumet ežero 
daly tarp 111 ir 130 gatvių. 
Centriniame administracijos pa
state čia bus vieta ir helikop
teriui ant stogo nusileisti.

Kortelės nelaimingai 
motinai

Lorretta Grimes, gyvenanti 
3634 S. Damen Avė., Chicagoje, 
motina Nužudytųjų mergaičių 
(13 ir 15 metų amžiaus) gau
na šimtus kalėdinių kortelių, 
kuriomis norima ją paguosti. 
Motina kalba: “Aš norėčiau, 
kad Kalėdos paveiktų sąžinę as-

nį, gruodžio 21 d., iš New Yor- j mens, kuris padarė tą baisų nu- 
ko 8 vai. 35 min. (7 vai. 35 min. | sikaltimą, kad jisai prisipažin- 
Chicagos laiku) duos kalėdinį į tų”.
vaidinimą “Džiaugsmingoji va
landa” — apie Kristaus gimi
mą. Dalyvauja Ann Blyth,

Lietuvos ir Vatikano pašto , kas a_ sekretorius, J. Čėsna— “Dainavos” ansamblis ir solis- 
ženklus. Šiuo pobūviu ypatingai Qklo vadovas, Pr. Tomkevičius tai. 
rūpinasi nauja draugijos pir-Į_ kasininkas, Z. Urbonas 
mininkė Jieva A. Lukas, pla
čiai žinoma ir kitataučių filate-

ir A. Gintneris — spaudai ir in 
Į formacijai.

listų tarpe.
X šv. Kryžiaus lietuvių pa

rapijos bažnyčios didžiųjų bokš
tų languose įruoštos kalėdinės 
žvaigždės, apšviestos elektra. 
Klebonijos priešakyje (Wood 
gatvė) pastatytas meniškas 
Betliejus, kurį įrengė Leonar
das Petrošius.

X Viktorui Jarošfinui, 2446 
West 46 Place, už šeštą mėnesį 
sugaištą namuose dėl ligos, Le- 

’onas Jankauskas įteikė $318.50 
čekį.

X Sofija Budris iš Chicagos 
tarnybos ir sporto vadovas, O., įstojo nariu Lietuviškos Kny- 
Dunaitienė moterų vadovė i ^og kjuban jmokėjo 5 dol. mo

kestį ir pasiėmė knygas:

išeinančią Jurkaus knygą “Smil- 
gaičių akvarelė”.

X L. B. Bridgeporto apylin
kės parengimas įvyksta gruo
džio 28 d. 7 v. v.

— Nenoriu ilgiau čia būti. 
Aš esu atlikęs visokių darbų, 
bet vištų sekretoriaais pareigų 
niekad neatlikinėsiu, — atsakė 
bernas.

Juokėsi
šešiametis Jonukas nusirito 

laiptais žemyn, garsiai verkda
mas.

— Kas atsitiko? — susirūpi
no mamytė.

— Nugi tėtis kabino paveiks
ią ant sienos ir sudavė plaktu
ku per nykštį! — kūkčiojo Jo
nukas.

— Tai nieko blogo, — ramino 
mama. — Toks didelis vyras, 
kaip tu, neturėtų verkti dėl to
kių menkniekių. Kodėl tu ne
sijuokei?

— Aš juokiausi, — atsiliepė 
Jonukas.

Penkeriems metams 
kalėjiman

ŠAUNIAI SUTIKSIME 

NAUJUS METUS

X Nijolė Lipčiūtė prof. Igno 
Šlapelio paminklui statyti aukų 
studentų sąjungos visuotiname 
suvažiavime New Yorke surin
ko $94.40, kurie buvo daugiau
sia sudėti pačių studentų po 
vieną ar daugiau dolerių, kaip 
simbolinė auka savo geradariui, 
kuris anksčiau buvo studentų 
Šalpos fondo pirmininkas ir rū
pinosi neturtingų studentų šel
pimu.

X Kalėdinių atvirukų par
duodama Drauge kasdieną ne
mažas skaičius. Yra didelis at
virukų pasirinkimas su angliš
kais ir lietuviškais tekstais. Ten

CHICAGOS ŽINIOS
Muzika Chicagoje , Mirs per Kalėdas

Chicagoje yra įsteigta Chica-I Chicagos Motorų klubas ap- 
gos Metropolitan Muzikos ta-' skaičiuoja, kad. per 24 valandas 
ryba, kuriai priklauso 50 vieti- j nuo Kūčių vidurnakčio iki gruo 
nių muzikos organizacijų. IšĮdžio 25 d. vidurnakčio Illinois
viso Chicagoje yra daugiau kaip 
200 didesnių muzikinių vienetų: 
chorų, orkestrų, dūdų orkestrų. 
Kasmet į jų parengimus sueina 
apie 1,200,000 žmonių. Be to — 
daugiau kaip 50,000 choristų 
kas sekmadienį gieda įvairiose 
Chicagos bažnyčiose. Chicago
je muzikos instrumentų per me

valstybėje susisiekimo nelaimė
se žus 21 žmogus. Klubo va
dovybė perspėja gyventojus — 
nesivėlinti su dovanų pirkimu, 
kad paskiau nereikėtų skubėti. 
Skubant atsitinka daugiau ne
laimių. “Geriausia dovana jūsų 
artimiesiems bus, kad Jūs bū
site sveikas ir gyvas, o to at
sieksite vaikščiodamas ir va-

Lietuvių Tautinis Akademinis . ........................................................
Sambūris Chicagoje Šiemet, kaip veikla » P^tas, kūno tar-Į tus įšperkama daugiau kaip už 
ir kasmet, ruošia tradicinį nuotai- nautoja lietuvaitė Irena Mont- n nnn nnnbhn 1958 Nauju Metą „utikhn, ! vilaitė H $10,000,000. Chicagoje per pra- žiuodama3 atsargiai."
— gražioje Midwest Hotel saleje ‘ m( t.u yra labai ap- eitus metus buvo išpirkta kon-1
13-me aukšte (6 N. Hamlin Avė. krauta darbu. certiniu rekordu n? livi nnnprie Madison St.) Gros visų mė- cerunių rekordų uz $2,100,000.

' Xgiamas Jurgio Akelio orkestras,' X "čia rojus”, tarė iš lėktų-1 nj-i . j .. a1 ’0#tų diKtų

atvykusi Gaučienė. Tūkstančiairingą lietuviška nuotaika. Svečių 
patogumui ir aplinkos jaukumui 
bus atskiri dailūs staliukai po 4, 
po 8 ir po 10 žmonių.

Prašoma staliukus iš anksto už
sisakyti ir pakvietimus isigyti šio
se vietose: Marginiu krautuvėje, 
2511 W. 69th St., J. Karvelio krau 
tuvėje, 3322 So. Halsted St., Br. 
Siliūna maisto krautuvėje, 4600 
So. Fairfield Avė., Stanbergų mais 
to krautuvėje, Cicero, prie šv. An
tano bažnyčios. M. Šimkus real 
estate, 4250 So. Maplewood Avė, 
CL 4-7450, arba pas L. T. A. Sam
būrio valdybos narius: V. Mažeika 
PR. 6-8206, St. Mankus GR 6- 
2723, Pet. Vėbra CR 7-2478, J. 
Dauparas HU 8-4119.

Sambūrio valdyba maloniai kvie 
čia visus Lietuvius su savo arti
maisiais ir draugais šiemet gau
siai dalyvauti Sambūrio ruošiama
me Nauju Metu sutikime.

Paikvietimas - Įėjimas 5 dol., stu 
dentams — 3 dol.

Pradžia 9 vai. vak., pabaiga 4 
vai. ryto.

P. S.: Automobilius pasistatyti 
galima 3900 West Madison Street 
(Goldblat’s parking, — vienas blo
kas J vakarus nuo minėto viešbu
čio).

L T. A Sambūrio valdyba.

lietuvių tebevargsta Sibire ir 
jiems padėti galima siunčiant 
aukas Balfui adresu: Balfas, 
% Standard Federal Savings 
and Loan Assn., 4192 Archer 
avė., Chicago 32, III.

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 U2 UŽUOJAUTĄ. 10 AT
VIRUKŲ SU VOKAIS $1.00.

Užsakymus su pinigais siuskite:

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

Chicairo 29. BĮ. 
Platintojams duodam* nuolaida

Loretta Kamm važiuodama 
automobiliu turėjo sustoti dėl 
raudonos šviesos. Žvelgusi į ša
limais buvusios parduotuvės 
langą, pamatė suknelę, kuri bu
vo pavogta iš jos krautuvės. 
Pranešė policijai. Toje parduo
tuvėje atrado ir daugiau iš jos 
krautuvės daiktų. Policija areš
tavo parduotuvės savininką 
Marvin Schwartz, 28 m. am
žiaus, kuris savo naujai atida
rytoje N & J Department Store, 
6040’/j N. Clark užsiėmė tokia 
nešvaria prekyba.

Pasaugojo 50,000 vaikų
Hines veteranų ligoninėje, 

kur yra 2,200 lovų ligonims, nuo 
1947 metų veikia vaikų saugo
jimo punktas, kur ligonių lan
kyti atvykusios motinos gali 
palikti vaikus. Per savo veik-

Žuvo gaisre J. Jankus
Juozas Jankus, 65 m. amž., 

gyvenąs 1712 N. Wolcott ir bu
vęs namų prižiūrėtoju, buvo ras
tas nebegyvas savo degančiame 
miegamajame. Ugniagesiai sa
ko, jog velionis, atrodo, norė
jo pabėgti, tačiau dūmai jį pri- 
troškino. Lavonas apdegęs, bet 
sunku buvo nustatyti, ar mir
tis buvo nuo liepsnų, ar nuo už- 
troškimo dujomis. Blogi elek
tros laidai uždegė užuolaidas 
prie lovos ir iš to kilo gaisras, 
padaręs $250 nuostolių.

Griebs girtus automobilistus
Chicagos policijos komisionie- 

rius O’Conner perspėja: “Jeigu 
švenčių metu gersi, tai gerk na
muose ir ten pasilik.” Policijai 
duotas įsakymas griežtai grieb
ti įsikaušusius mašinų vairuo
tojus, dėl kurių paprastai įvyks
ta tiek daug nelaimių, šventė

W. Campbell, G. Perreau, V. 
Damone, A. Shields, D. Wa- 
rrenskjold. Vaidinimas vyks va
dinamoje Šeimos teatro valan
doje.

Specialūs kalėdiniai vaidini
mai bus ir per televiziją.

Svetimšalių registracija
Neturintieji JAV pilietybės 

greitu laiku turės registruotis. 
Sausio mėnesį pašto įstaigose 
bus gaunami blankai. Turės 
registruotis tie, kurie sausio 
mėn. 1 d. gyvens JAV. Regis
truotis nekeikia diplomatinio 
korpuso nariams, asmenims ak
redituotiems prie nustatyto ti
po tarptautinių organizacijų, 
(pvz. Jungt. Tautų), taipgi — 
laikinai įleistiems ūkio darbams 
atlikti.

Du didžiausi žudikai
Dabar nustatyta, kad per 

Darbo dienos savaitgalį iš kiek
vienų 10 mirtinų susisiekimo 
nelaimių, net astuonios įvyko 
dėl laužymo susisiekimo tai
syklių. Didžiausi žudikai — 
du: pergreitas važiavimas ir gė
rimas. Dėl pergreito važiavi
mo įvyko 33.7% mirčių, o dėl 
gėrimo — 23.1. Apie tai skel
bia “Chicago. American”.

Pabrangs mokesčiai 23 %
Mokesčių specialistai numato, 

kad, pravedant naująjį biudže
tą, mokesčiai nuo nejudamų 
nuosavybių Chicagoje pakilsią 
tiek, kad 1958 mokesčiai, paly
ginus su 1956 metų mokesčiais, 
būsią didesni 23.39%.

John Blackshear, 58 m. am
žiaus čikagietis, už pardavinėji
mą heroino nuteistas 5 metams 
kalėjimo.

Užsisakykite
Naujai išleistą knygą
“A NEW LOOK AT 

CHRISTMAS 
DECORATIONS”,

kurių nuredagavo 
sesuo M. Gratia, (Listaltė)
Marijos AugSt<‘snės mokyklos 

meno dalykų mokytoja

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

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

Kaina $4.95.
Užsakymus siųskite:
“DRAUGAS"
4545 W. 63rd St. 
Chicago 29, Illinois

ŠIAIS METAIS “DRAUGAS”
TURI TRIJŲ SKIRTINGŲ 

RŪŠIŲ KALĖDINĖS KORTELES

Rinkinys nr. I
DRAUGO LIETUVIŠKOS,
SVEIKINIMO KORTELES 

KALĖDOMS
Kiekvienais metais DRAUGAS pa

ruošia gražius rinkinius kalėdinių 
sveikinimo kortelių nu lietuviftkaiB 
užrašais. Taip ir šiais metais DRAU
GAS siūlo rinkini nr. f su 16 kor
telių už vienų, dolerį.

Šis 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.

šios korteles Kalėdoms yra ypa
tingai gražios, spalvotos Ir lletuviS- 
kos. Kiekvienam rinkinyje Jų yra 
keletas, kurios gali būti siunčiamos 
| Lietuvų.

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

LIETUVIU DAILININKŲ 
KALĖDINĖS KORTELES

Šiame rinkinyje yra Pauliaus An
gį a u s, Vytauto .Innyno, Petro Kiau
lė no, J. I’autienlaue, J. Steponavi
čiaus Ir T. Valiaus piešti vaizdai. Šių 
menininkų darbai yra keturių spal
vų, gražiai atspausti ir keletas Jų 
tikrai tinka persiuntimui Į Lietuvį. 
Ši dėžele su 16 kortelių kainuoja 1 
dol.

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS

1 4545 W. 63 St, Chicago 29. III.

tos dešimtmetį tame vaikų sau-; mis važiuoją girti vairuotojai 
gojimo punkte savanorės pagel-! yra viena iš priežasčių, kodėl 
bininkės jau yra saugojusios Į gruodžio mėnesį yra daugiau 
50,000 vaikų. Inelaimių, kaip kitais mėnesiais

Perskaitę "Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti. į

•J

KAS TIK TURI GERA SKONĮ,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮI

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

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FURNITURE CENTER, INC.
3222-24-26 So Halsted St Vlctory 2-4226

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


