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Sovietai mus privertė ginkluotis, tvirtina NATO
JT sesija išaiškino sovietinius 

prasimanymus ir melus
SALOMĖJA NARKĖL1ŪNAITĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose
JUNGTINĖS TAUTOS. — Sesija, kurią čia buvo rengtasi pa

vadinti Nusiginklavimo vardu, pasibaigė, bet sau to vardo nenusi
pelnė. Šitai pripažino net pats sesijos pirmininkas, N. Zelandijos 
ambasadorius Sir Leslie Munro.

Kai padėkojęs už jam, kaip i -■
pirmininkui, pareikštas padėkas, j Prie svarbių nutarimų Lodge 
kurias sesijai oficialiems dar- priskaito ir JAV narystės mo- 
bams pasibaigus, jam išreiškė kesčio sumažinimą iš trisdešimt 
net šešiolika delegatų visų JT na trijų su puse procento iki 32 su 
rių vardu, ambasadorius Munro puse ir vėliau iki 30 procentų, 
peržvelgė sesijos nuveiktus dar- čia, žinoma, pinigais imant, ne
bus, jis išminėjo svarbiuosius nu ra daug, bet ambasadorius giria 
tarimus. j patį principą.

Bet dėl nusiginklavimo jis taip j Pagaliau Lodge mini ir vaka- 
pasakė: „Aš manau, kad mes vi- riečių nusiginklavimo programos 
siškai atvirai turime pripažinti, priėmimą. Ir, girdi, visa tai bu- 
kad duomenys dėl nusiginklavi-j vo nutarta „Sputnikui skrajo- 
mo pažangos, tikrai mus giliai
nuvilia. Mūsų darbai prasidėjo

jant“

Dar vis teisia
VIENA, Austrija, gruodž. 19. 

— Komunistai vis dar sudarinė
ja naujas bylas laisvės kovoto
jams Vengrijoje. Maskvos agen
tai ruošiasi teisti buvusį Vengri
jos premjerą Nagy, kurį komu
nistai kaltina krašto išdavyste.

Komunistai teisia vengrų lais
vės kovotojus, kad visai už
gniaužtų vengrų pasipriešinimą 
prieš raudonąjį režimą.

Dabar komunistai teisia kar
dinolo Mindszenty sekretorių 
prel. Zgon Turcsany, šešiolika 
kitų kunigų, aštuoniolika Csepel 
geležies ir plieno darbininkų, ir 
narius laikinės vyriausybės, ku
ri buvo sudaryta Gyor’e revoliu
cijos metu praėjusių metų rude
nį. Tą vengrų revoliuciją prieš 
komunistinį režimą užgniaužė so 
vietų tankai.

Pasaulinio greičio rekordas. JAV oro1 laivyno majoras Adrian 
Drew yra papuošiamas pasižymėjimo medaliu, kai jis pasie
kė pasaulinį greičio rekordą, nuskrisdamas 1,207.6 mylios per 
valandą. Maj. gen. Chester E. McCartv prisega jam pasižy
mėjimo medalį Edwards oro bazėje, Calif. Drew skrido dvie
jų motorų sprausminiu lėktuvu McDonnell F -101 Woodoo

(INS)

Naujas Nato planas tartis

su Sovietų Rusija
PARYŽIUS, gruodž. 20. — Prezidentas Eisenhovveris ir kiti 

Šiaurės Atlanto Gynybos organizacijos (Nato) valstybių vyriau
sybių galvos vakar baigė apžvalginę konferenciją su tvirtu nuta
rimu apginkluoti vakarinę Europą prieš Sovietų Rusijos atominių 
raketų jėgą ir kreiptis į Maskvą, kad būtų atnaujintos nusigin
klavimo derybos su Vakarais.

Sovietų Rusijos grasinimai pri 
vertė Nato valstybes įsileisti 
amerikiečių vidutinio tolio rake
tas ir JAV atomines galvutes į 
Europą.

Komunikatas sako, kad Sovie
tų Rusija duoda „modemiškiau- 
sius ginklus“ savo ginkluotoms 
pajėgoms, ir tą patį turi daryti 
ir Vakarų valstybės.

* *

kė, kad Vakarai ir jų sąjunginin
kai dar juos viršija (niekas neį
tiko ir neįtiks Maskvai).

aiškiame akligatvyje, o užsibai 
gė, deja, dvigubame akligatvyje, 
tiek problemos esme, tiek ir pro
cedūra dėl ateities pasitarimų“.

Šitą apgailėtiną padėtį pirmi
ninkas aiškino kaip Jungtinių 
Tautų pralaimėjimą. Tas taipgi 
nieko nepakeitė, siekiant pasau-

Sovietų akimis
Sov. Sąjungos atstovas Kuz- 

necov, tame pat pabaigos posė
dyje vertindamas sesijos dar
bus, pirmiausia paminėjo beveik 
vieningai priimtą rezoliuciją dėl 
„taikingų ir kaimyniškų santy
kių“, o paskui gyrė Jungt. Tautų.. •Iii . - . , v/ UGiO M.1 U V i U UUllgl. X <XLILL

llo susiskaldymo panaikinimo, dcbatus, kurie pašalino karo pa 
surtstaMymo, kuris daugiau i vojų tarpTurkijos ir Sirijos. DėI
kaip desimti metų pasauli laiko nusiginklavimo ir jis apgailesta- 
savo auka ir kuris neleidžia Jung v„ kad n)eko nclaimėta bct 
tinems Tautoms pasireikšti savo prantama, jis galvojo, jog nieko

ar os pajėgume. nelaimėta ne dėl sovietų, bet dėl
Pirmininkas, reikšdama., vilti kitų noveiklumo ir 

geresnių dienų, vylėsi, kad nenu
ilstamo darbo dėka pavyks pa
siekti nusiginklavimo ir tuo bū
du pavyks užbaigti tą „baimės ( 
koegzistenciją“

Nepanaikino draudimo 
lankyti Pabaltijo 

valstybių
VVASHINGTONAS, gr. 19. — 

Sovietų įstaigos pastaruoju me
tu svetimšaliams jau leido lan
kyti Rygą. Amerikiečių United 
Press pranešė, kad Sovietų Są
junga panaikinusi draudimą lan 
kytis Pabaltijo valstybėse, buv. 
Lenkijos srityse ir pietų Sibire. 
Tačiau paaiškėjo, kad ir ateityje 
svetimšaliai Pabaltijyje galės 
lankytis tik Rygoje.

Ir vėl buvo "šventė"

Popiežius priėmė
800,000 asmenų

VATIKANAS, gruodž. 19. — 
Popiežius Pijus XII, 82 metų am 
žiaus, priėmė daugiau kaip 800,- 
000 asmenų privačiose ir specia
liose audiencijose ir pasakė 98 
kalbas 1957 metais. Kalbos pa
sakytos prancūziškai, itališkai, 
angliškai, ispaniškai, vokiškai, 
portugališkai ir lotyniškai.

Nato konferencija, prasidėjusi 
pirmadienį ir vakar baigėsi po 
galutinės sesijos, tęsusios dvi va 
landas ir 45 minutes. Preziden
tas Eisenhoweris, šiandien grį
žęs į Washingtoną, išbuvo visą 
laiką konferencijoje.

Olandai važiuoja namo

iš Indonezijos respublikos
JAKARTA, Indonezija, gruodž. 19. — Indonezijos premjeras 

Djuanda vakar pareiškė laikraštininkams, kad vyriausybė suvals
tybino olandų didesnes įmones Indonezijoje.

Bet, jis pridėjo, ar vakarinė 
Nauja Gvinėja bus atiduota In
donezijai, ar ne, „mes tęsime da
bartinę mūši/ liniją ir pašalinsi
me olandų ekonominius intere
sus Indonezijoje“.

Netrukus po jn-kalbos, 700 
Olandijos piliečių išplaukė olan
dų laivu Waterman į Singapūrą.
Indonezija prieš tris savaites 
pradėjo kampaniją prieš olan
dus. Spėjama, jog daugumas 
olandų iš 50,000 išvyks iš Indo
nezijos dviejų savaičių laikotar
pyje.

Indonezijos vyriausybė, reika
laudama Olandiją atiduoti vaka
rinę Naują Gvinėją, įsakė visiem 
nedirbantiem olandam išvykti iš 
krašto. Indonezijos darbininkai 
— be oficialaus vyriausybės pa
tvirtinimo — paėmė olandų fir
mas.

Djuanda pirmą kartą pripaži
no, jog olandų laivininkystė, uos 
tų įrengimai, elektra ir gazas yra 
suvalstybintas.

Premjeras pasakė: visos nau
jai suvalstybintos įmonės pasi
liks suvalstybintos, bet kai va-

Nutūpė ne ten, kur 
reikėjo

ALBANY, Ga„ gruodž. 19. — 
Sprausminis lėktuvas vakar iš
ėjęs iš kontrolės nukrito į auto
mobilių statymo vietą. Lėktuvo 
pilotas ir automobilyje sėdėjęs 
armijos seržantas ir jo žmona 

Nato valstybių užsienių reikalų Įbuvo užmušti. Nelaimė įvyko 
ministerių — dar turės būti pa- Turner lėktuvų bazėje. Lakūnas 
skirta - bandys prieiti prie so- Pajutęs, kad lėktuvas netvarkoj,

Nato valstybės sutiko pakvies 
ti sovietus užimti savo kėdes 
naujame nusiginklavimo komite
te, kurį Jungtinės Tautos sudarė 
šį rudenį. Sovietai boikotavo iki 
šiol šį komitetą.

Jei sovietai atsisakys, grupė

Nukentėjusi kalip 
pavyzdys

TOKIO, gruodž. 19. — Našlė 
vieno japonų žvejo, kuris mirė 
apnuodytas pirmosios vandeni
lio bombos, kurią amerikiečiai 
išmetė 1954 m. bandymo tikslais 
Bikini salose, kviečiama į Azijos 
- Afrikos konferenciją Kaire. 
Konferencija įvyks gruodžio 24 
d. Našlė bus kaip pavyzdys nu
kentėjusių nuo vandenilio bom
bos. Ji ateinantį pirmadienį iš
skrenda į konferenciją drauge su 
Japonijos delegacija. Našlei ke
lionės išlaidas apmokės konfe
rencija.

išmetė kuro pilną tanką. Lėktu
vas nukrito netoli bazės ligoni
nės ir jeigu jis būtų užsidegęs, 
kaip informacijos šefas Įeit. 
Thomson sako, nežinia, kas būtų 
atsitikę. Užmuštosios poros sū
nus, 11 m. amžiaus, buvo nesun
kiai sužeistas.

vietų, kad būtų ištraukti nusi
ginklavimo klausimai iš aklavie
tės — beviltiškos padėties.

JT nusiginklavimo pakomite
tis, susidedąs iš JAV, Britanijos, 
Prancūzijos, Sovietų Rusijos ir 
Kanados atstovų, neseniai tarėsi 
nusiginklavimo klausimais be
veik šešis mėnesius Londone ir
jokių rezultatų nepasiekta.

* *
#

Sovietų Rusija pranešė Jung
tinių Tautų asamblėjai, kad ji 
daugiau nebesi tars nusiginklavi
mo klausimais penkių valstybių 
komitete, nes j: nieko negalinti 
padaryti vieną prieš keturis. JT 
asamblėja sutiko išpli sti 12 vals 
tybių nusiginklavimo komisiją į 
25 valstybių, bet sovietai pasa-

VILNIUS, okupuota Lietuva. 
— Kiek čia neseniai buvo pla
čiai švęsta spalio revoliucijos su
kaktis, o gruodžio 5 d. vėl buvo 
„šventė“, kurią iškilmingai pa
minėti vėl visoje Lietuvoje su
šaukė, varinėjo darbininkus į mi 
tingus. Šį kartą buvo švenčiama 
„konstitucijos diena“.

Visiems gerai atsimenama, 
kad toji konstitucija buvo suda
ryta dar Stalino laikais ir iki jo 
mirties buvo vadinama „Stalino 
konstitucija“. Joje pasakyta 
daug gražių žodžių apie piliečių 
teises, kurių jie, tačiau, sovieti
nėje tikrovėje neturi. Toje kons
titucijoje yra net posmas, kad

negali būti, nes Sovietų Sąjunga 
remiasi grynu smurtu ir nerusų 
tautas laiko prie savęs pririšusi 
tik ginklo jėga.

Turkijos siūlymas
prieš Izraelį

PARYŽIUS, gruodž. 19. — J. 
Alsop, New York Herald Tribūne 
korespondentas, informuoja iš 
Paryžiaus, kad į Šiaurės Atlanto 
Gynybos organizacijos (Nato) 
konferenciją Turkijos delegacija 
atvyko su pasiūlymu Nato na
riams, kad jie pritartų reikalavi
mui sugrąžinti Izraelį į 1947 m. 
sienas.

bės pajautimas. iš Sovietų Sąjungos sąstato, jei I Prancūzijos proizraelitiškas už
Nutarimas remti arabų pabė- tos respublikos gyventojai to pa- Į sienių reikalų ministeris atmetė

gelius Palestinoje, kur jų skai- geidauja. Tikrovėje to niekada į jį su pasipiktinimu, 
čius siekia arti miliono, irgi esąs 
svarbus, ne tik iš humanitarinio 
taško žiūrint, bet ir politiniai1 
imant, nes tie humanitariniai įsi
pareigojimai siejasi ir su politi
niais dalykais.

Svarbieji nutarimai
Prie pačių svarbiųjų sesijos 

darbų pirmininkas Munro pir
miausia priskyrė specialaus fon 
do sudarymą civilizacijoje atsili
kusioms šalims padėti. Tas fon
das, kaip jis sakė, padės naujai 
susikūrusioms valstybėms atsi
stoti ant kojų.

Asamblėjos nutarimą ir toliau 
laikyti tarptautinę kariuomenę 
Vid. Rytuose sesijos pirmininkas 
laikė stabilizuojančiu faktorium. 
Esą, nutardama proporcingai pa
dengti tos kariuomenės išlaiky
mo kaštus, Asamblėja įrodė, jog’ ~ d OJ t . .v
turimas kolektyvinės atsakomy- sąjunginė respublika gali išstoti

Amerikos akimis

Ambasadorius Lodge JAV 
vardu kalbėjęs, iš Amerikos taš
ko, prie svarbiausiųjų sesijos nu
tarimų priskaitė net keturis. Pir 
miausias, jis sakė, tai tas, kad 
sesija išaiškino sovietinius pra
simanymus ir melą, kai JAV so
vietų buvo apkaltinta dėl karo 
kurstymo prieš Siriją. Jungtinių 
Tautų debatai prablaivė orus to
je pasaulio dalyje. Antruoju 
punktu ambasadorius Lodge lai
ko jau prieš tai pirmininko Mun
ro paminėtą fondą ekonominei 
pagalbai civilizacijoje atsiliku- 
siems kraštams.

Tai, kaip žinia, buvo nutarta 
JAV iniciatyva. Anot Ixxige, ši
tas nutarimas „suteiks naujų ke
lių civilizacijoje atsilikusioms 
kraštams sustiprėti prieš užsie
nių subversiją“. Tai sustiprins 
viltis išspręsti dideles politines 
problemas. Tai sudarys gerų pro 
gų pasauliui parodyti Amerikos 
genis nonis

Harold S+assen pasitrauks 

iš Baltųjų Rūmų
VVASHINGTONAS, gruodž. 19. — Sakoma, kad Harold Stas-

sen greit baigs savo darbą Baltuosiuose Rūmuose kaip nusiginkla
vimo reikalų žinovas ir bandys eiti į Pennsylvania gubernatoriaus 
postą.

Stassenas, 50 m. amžiaus, res- 
publikonas, vieną kartą buvęs 
Minnesotos gubernatorium, sa
ko, kad jis dar tikrai nenutarė 
kada baigs savo penkerių metų 
karjerą nusiginklavimo darbuo
se, tačiau jo bičiuliai tiki, kad 
jis greit nutarimą padarys. Žen
klas, kad Stassen norės kovoti 
dėl gubernatoriaus vietos yra 
tas, kad jis vakar pranešė, jog 
pasiuntė Pennsylvania 67 apskri 
čių respublikonų pirmininkams 
raštą, kuriame jis jieško respu
blikonų nominacijos primariniuo 
se rinkimuose, kurie įvyks 1958 
m. gegužės 20 d. Stassen nieko 
nepaaiškino, kokie to laiško re
zultatai, kurį jis pasiuntė jau 
prieš savaitę.

Rektorius ir gubernatorius
Stassenas yra buvęs Pennsyl- 

I vania universiteto rektorium, ka

da prez. .Eisenhower paėmė jį 
viršininku užsienių pagalbos pro 
gramai vykdyti. Vėliau jis iš tos 
vietos buvo pakviestas į dabar
tines pareigas, patarėju nusigin
klavimo reikaluos. Stassenas yra 
vedęs kampaniją prieš viceprez. 
Nixon kandidatūrą ir nuo to lai
ko Stasseno įtaka Eisenhowerio 
administracijoje silpnėjo.

Neėmė į Paryžių
Kad Stasseno įtaka sušluba

vus matyti ir iš to, kad į didelę 
delegaciją, kuri vyko į Nato kon
ferenciją Paryžiun, prez. Eisen- 
hower jo nepaėmė. Šis nusigin
klavimo specialistas dėl to nepa
reiškė jokių protestų, nors be 
abejo jis yra įsižeidęs. Vakar jis 
valstybės departamente studija
vo Paryžiaus pasitarimų eigą iš 
slaptų pranešimų.

Šveicarijos infliacija
ir lažybos

BERNAS, Šveicarija, gruodž. 
19. — Šveicarijos balsuojantys 
gyventojai sekančiais metais tu
rės nubalsuoti, kokios augščiau- 
sios sumos lažybos gali būti Švei 
carijos restoranuose. Ligi šiol

karinės Nau jos Gvinėjos ginčas buvo 2 frankai (46 et.), gi dabar
būsiąs išspręstas 
si lyginta už jas.

tada bus at-

Indonezijos premjeras lljiianila
pareiškė laikraštininkams, kad vy
riausybė oficialiai perėmė dides
nę pramonę Indonezijoje. Jei o- 
landai nori kompensacijos, jie pri
valo grąžinti olandu vakarinę Nau- 

l ją Gvinėją (INS)

KALENDORIUS
Gruodžio 20 d.: šv. Dominin

kas; lietuviški: Grožvylis ir Mi
te.

Saulė teka 7:14, leidžiasi 4:23.
Oras

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — gie
dra ir šalčiau, 40 laipsnių oro 
temperatūra.

norima pakelti ligi penkių fran
kų (1.15 dol.), tačiau tai yra su
varžyta 1928 m. įstatymu, gi įs
tatymas tegalimas pakeisti tik 
visos tautos balsavimu. Pakelti 
norima dėl pinigo vertės kriti
mo.

Greit užmušė
LOCO, Okla. — Okininkas K. 

W. Ketchum atgabeno karvę ki
tam ūkininkui Woodrow Wil- 
liams. Po poros valandų Ke
tchum važiavo pro savo kaimy
no ūkį, tuo laiku jo karvė iššoko 
ant kelio ir jis tik atgabentą sa
vo karvę užmušė. Karvė išlindo 
ant kelio per tvoros skylę.

Nubaudė save
BOISE, Idaho. — Teisėjas nu

baudė save 15 dol. užtat, kad jo 
šuo buvo išvestas į gatvę be sai
to. Teisėjas Dale O. Morgan sa
ko, kad jo šuo gatvėj lakstė pa
laidas ir todėl jis esąs kaltas. Pa 
klaustas, ar jis nebandė teisėjui 
įrodinėti ir pasiteisinti, teisėjas 
Morgan atsakė: „Aš nežinau, ar 
teisėjas Morgan būtų piliečiui 
Morgan tikėjęs“.

• Sirija išvarė JAV New York 
Herald Tribūne korespondentą 
Morris.

• Tautos Fondo atstovybės 
Vokietijoje gruodžio 7 d. įvyko 
steigiamasis posėdis Heidelber
ge. Pirmininku išrinktas kapt. 
Jonas K. Valiūnas, iždininkas 
kapt. Juozas Matulaitis. Atsto
vybėje dalyvauja Maž. Lietuvos 
Tarybos ir PLB Vokietijos kraš
to valdybos pirmininkas E. Si
monaitis ir kiti. Tautos Fondo 
atstovybės adresas: Capt. J. K. 
Valiūnas, 8591 LSCo., Panzerka- 
seme, Schvvetzingen, Germany.

VĖLIAUSIU ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Didžiulės audros vakar nusiautė per Illinois, Missouri ir 
Indiana valstybes. Audros metu žuvo 10 asmenų, 250 sužeista. 
Audra sunaikino daug nuosavybių.

— JAV armija vakar sėkmingai išbandė tarpkontinentinę ba
listinę Thor raketą bandymų centre, Capc Canaveral, Florida.

— Egipto prezidentas Gamei Abdel Nasser pareiškė, kad 
egiptiečių oro laivyno pajėgos yra lygios kaikurių Europos vals
tybių oro laivyno jėgoms. Egiptas turi daug sovietų gamintų 
sprausminiu lėktuvų. Egipto aviacija minėjo praėjusį trečiadienį 
savo 25 metų sukaktį.

— Egipto laikraštis Al Akhbar paminėjo egiptiečių aviacijos 
25 metų sukaktį su pranešimu, jog Egiptas dabar turi sovietų pa
gamintus Iliušin-28 bombonešius, kurie gali nešti atomines bom
bas.

— Britanijos, Graikijos ir Turkijos užsienių reikalų mintate- 
riai slaptame posėdyje su Nato generaliniu Nato sekretoriumi 
Paul Henri Spaak jieškojo priemonių, kad būtų baigtas ginčas 
Kipro ateities klausimu.

— Kuboje žuvo vienas kareivis ir trys sukilėliai susirėmime 
tarp armijos sargybinių ir sukilėlių, vakar pranešė Kubos armijos 
komunikatas.

— Jungtinės Amerikai Valstybės ruošiasi suteikti 300 milio- 
nų dolerių ekonominę pagalbą Indijai.

— JAV valstybės sekretorius John Foster Dulles šiandien iš 
Paryžiaus skrenda į Madridą pasitarti su gen. Franciseo Franco 
prieš sugrįžtant į Washingtoną iš Nato konferencijos. Sakoma, 
jog Dulles apsvarstys galimybes pastatyti balistinių raketų bazes 
Ispanijos teritorijoje. Dulles skridimas iš Siaurės Atlanto Gyny
bos organizacijos (Nato) konferencijos į Madridą rodo, jog Ispa
nija turi didelę reikšmę Vakarų gynyboje, nors Ispanija nepriimta 
į 15 valstybių Nato sąjungą.

— Netoli Pittsbnrgh pastatyta atominė jėgainė.
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Ko vertas “viešas pareiškimas” to sakini° padarė toli siekian-i
S. m. gruodžio 13 d. “Spor- Kadangi “nusistebėję ir nepa- ?iu* ^jalvojimus “Komite

to Apžvalgoje” tilpęs Lietuvos sitenkinę” asmenys nenorėjo pa- aa. ^ra e^° ,a 1 aPle az' 
krepitaio pergaliu 20 m. sukak- rodyti. kas užgavo ju širdis, aš ^nu, in^iracij^ kurias kaip 
.• —“Vitrina notoikiu ai aalrini* SlrOdO 1S pHIt 1.SK1P1 , JJj. S.

devynerių metų sukaktuves iškil 
mingame baliuje geriausiame To 
ronto Royall York viešbutyje. 
Čia dalyvavo 200 rinktinės pub
likos ir svečių iš Rochesterio, 
Detroito ir kitų kolonijų. Biletai 
j balių jau buvo išparduoti prieš 
mėnesį. Baliaus metu buvo įteik
tas gerbės nario diplomas visuo
menininkui Jurgiui Strazdui, me 
džio drožinys mecenatui Leonui 

. „ . . , . ~ , Kirkilui ir dovana geriausiai šia-
talkininkauja vytiniai O. Kulys j me SMūne pa3irodžiusiam tutbo

Lietuviškasis sportas Kanadoje
Toronto Vyties futbolininkai toje. Aušrai, kaip ir Chicagoje,

sezoną užbaigė gražiomis vaišė
mis, kurias jiems, kaip Cana- 
dian-Continental lygos meiste
riams suruošė laimėtojo taurės 
mecenatas Carlings alaus firma

ir R. Preikšaitis.
Lapkričio 30 — gruodžio 1 d.

ties minėjimo komiteto “Viešas pateikiu šį sakinį 
pareiškimas" mane gerokai nu- ..pabaigal si pilufi autoriui 
stebino ir iššaukė žemiau duo- (Edvardui SulaiiiuiH kai ao
damas mano mintis. O nustebi- ____ • •■no todėl, kad kaikurie šio ko-”, 5° Ta“ ?,ne7‘;au a”1' mint' ngdžiusius bei ją įg£en- 
atrodo kad tik dalis čia ran- djntj padajugius ž ,..V(To. 

uroozmsiam i„ux,,kas Pr,klS°> sugalvojo suteršti ]jau acka e,|{ pavaldilu,
i Preikšaičiui. pa-'grazią minėjimo metu ir po jo,--------“sntvar-! Tai ir viskas, nieko nepride-lininkui Romui 

stebėtina, kad toki vytiečių mc-
Montrealyje įvykusios Kanados tįnįaį vakarai visuomet susilau-
lietuvių pirmenybės davė didžiu-

ir lygos vadovybė lapkričio pra-llę staigmeną, kai moterų baig- 
džioje Lietuvių Namuose. Iškil- j mėje Aušra po dviejų pratęsi- 
mineroje vakarienėje, dalyvau- Į mų įveikė trigubą šiaurės Ame-
jant futbolininkams. Vyties va
dovams garbės vytiečiui J. 
Strazdui, lygos klubų atstovams, 
vietos laikraščių sporto kores
pondentams ir Ontario bei To
ronto futbolo sąjungų vadovy-

rikos lietuvių meisterį Vytį 28:- 
26. Jaunių pirmą vietą laimėjo 
Montrealio Tauras ir vyrų — 
Aušra. Tačiau dėl techniškų ne
sklandumų, jaunių ir vyrų var-

kia didelio pasisekimo.
Susilaukė pritarimo

'Sportas KLB Taryboje, ku
rios sesija įvyko neseniai Toron
te, susilaukė gražaus pritarimo 
ir įvertinimo. Turint galvoje šie
met įvykusi nemalonų sutapimą 
Š. Amerikos lietuvių sportinių 
ža’dvnui su Kanados Lietuvių

žybos buvo nepripažintos pirme-Į (jįppjj Bendruomenės organas

vyravusią nuotaiką, “sutvar
kant” tą asmenį, kuris prie šio 
pasisekimo nemažai prisidėjo.

“Viešo pareiškimo” autoriams 
nepacitavug Edv. Šu'laičio “vi
suomenę klaidinančių minčių” 
“Draugo” 274 numerio straips
nyje, aš bent 5 kartus jį perskai
čiau, kol užkliuvau už sakinio, 
kuris, mano nuomone, buvo su
kėlęs paliestųjų asmenų “nusi
stebėjimą ir nepasitenkinimą”.

dant ir neatimant. Tačiau “ko
mitetas” (kabutes dedu sąmonin 
gai, nes jis pagal sporto skyr. 
red. pastabą buvo nepilno sąsta
to ir negaliojantis) iš šio nekal-

(Nukelta į 7 psl.)

bėms. buvo pasakyta eilė kalbų, nybėmis. Ar bus pravestos šių į buvo j^ėt^s dėl liepos pradžio
kuriose kalbėtojai nepaprastai 
išgyrė vytiečius, kaip sportiš
kiausią, organizaciniai darniau
sią ir pajėgiausią vienetą Toron
te, o gal net ir visos Ontario pro 
vincijos organizuotame futbole. 
Futbolo vadovai vytiečiams už
tikrino ateinančiame sezone ge
resne?? finansines ir sportines są
lygas. Ten pat įteikta įspūdinga 
CarliniTs taurė, kurią iš firmos 
atstovo prėmė ir į linkėjimus 
atsakė S. Pulkys.

K-epš'nls
Krepšinvir reiškia

si moterys. Vyties bei Aušroj 
vyresniųjų ii jauni • ' jjų koman 
dos rungtyniauja CYO lygoje, 
kurioje vytietės jau abu kartus 
paklupdė aušrietes, tačiau labiau 
patyrusios Aušros jaunosios taip 
pat jau du kartus nugalėjo tik 
šį rudenį suorganizuotas Vyties 
jaunutes.

Abiejų Toronto vyrų klubų ko 
mandų rezervai dalyvauja baž
nytinėje lygoje ir neblogai lai
kosi. Aušra dar žaidžia sekma-

dviejų klasių pirmenybės, tuo 
tarpu dar neaišku.

Stalo tenisas
Stalo tenisą vietinėse lygose 

žaidžia net penkios lietuvių ko
mandos — 3 Vyties (I, II ir IV 
div.) ir 2 Aušros (abi III div.),

je rengiamos sporto šventės 
New Yorke, nes tuo pat laiku 
norima ruošti ir Lietuvių die
ną. Taigi dabar neturėtų būti 
nesusipratimų tuo atžvilgiu.

Atrodo kad šių mėnesinių ap
žvalgų iš Kanados antraštę rei
kės keisti j “Lietuviškąjį spor-

Visi vienetai laikosi pusėtinai. t -poronte”, nes iš tikrųjų kitur
Vytietis Pranas Gvildys, ku

ris šiuo metu yra ne tik pajė-
sportinės veiklos kaip ir nėra. 
Montrealio ir Hamiltono viene*

se miesto lygose, tačiau šiemet 
ir to neįstengia. Pasekmės buvo 
aiškiai matomos krepšinio tur
nyre Montrealyje, kur pvz. tik 
lietuvių tarpe tepasirodydamos, 
nors ir techniškai pajėgios mon- 
trealietės ar hamiltonietės, dėl 
patirties stokos negalėjo atsispir 
ti daug žaidžiančioms ir įgudu
sioms torontietėms. Tas pats bu 
vo ir su vyrais. Tad “provinci-

SOPHIE BARČUS
RADIJO VALANDA

IA stoties WGES 1390 k. kasdieną 
nuo pirmadienio iki Šeštadienio nuo 
8:30 iki 9:16 v. ryte, ir kas pirma
dienį nuo 7 iki 8 vakare.

SEKMADIENĮ iŠ radijo stoties 
WOPA 1490 k. Ir FM 102-3 MC. 
8:30 Iki 9:30 ryte.

Tel. HEmlock 4-2413 
7150 So. Ma|>lewood Avė.. Chicago 29

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

(Lietuvis gydytojas)
3925 West 59th Street

Vai.: Pirntad., antrad., ketvirtad. ir 
peuktad. nuo 1—4 p. p., 0:30-8:30 
vai. vak. Trečlad. ir šeštad. 1 - 4 vai. 
popiet.
Tel. ofiso ir buto: OLynipie 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4988 W. (6th SU Cicero
Kasdien 1-1 vai ir s 8 vai vak 

Išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais ’ ’ iki 4 popl*‘

Ofiso telef. LAfayette 1-1210. Jei 
neatsiliepia, Saukite KEdzle 2-386?

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ

4146 8. Archer Avė.
V AL. Kasdien popiet nuo 12-2:10 v 
Vak plmn. ant r., ketvlrt 8-8:10 v

Trečlad. tik susltarua

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4250 W. 68rd St 
Ofiso teL REUanoe 5-4410

*Reald. telef. GRovehiU . 0-0017 
Valandos. 1-2 p. m., 6-8 p. m.

Peuktad. Uk po pietų. 
Trečlad. Ir šeštad pagal sutarti

Ofiso tel. CLlffslde 4-2890 
Rezidencijos: LAfayette 5-1179

OR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Vai.;' nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak 
AeStad nuo '* iki 6 vai.. lSskyr. sek

ginusias užjūrio lietuvių stalo1 įįj anksčiau da,lyvaudavo įvairio 
tenisininkas bet irgi yra laiko
mas vienu iškiliausių žaidėjų Ka 
nadoje, lapkričio pabaigoje Ka
nados rinktinės sudėtyje daly- 
^nvo JAV stalo teniso komandi
nėse pirmenybėse Columbus, O- 
hio. Gaila, Kanada telaimėjo 
šeštą vietą.

Parengimai
Sportininkų parengimai, iš ku

rių gaunamos pagrindinės lėšos 
veiklai, turi gerą pasisekimą.
Priešadventiniame Aušros vaka
re atsilankė apie 400 svečių. Mon 
trealio Tauro ruoštas vakaras 
turnyro proga irgi davė gražaus

dieninėje College-Bathurst lygo- pelno.
je ir šiuo metu stovi pirmoje vie Lapkričio 16 d. Vytis atšventė

tiJONAS GRADINSKAS
J. G. TKLEV1MON C4J. • ZoIZ M. 47th str. • ERcntier 6-1998 

RADIJAI, PATEFONAI, TELEVIZIJOS, HI FI

DOVANOMS
Radijai nuo $12.00, Patefonai nuo $15.00, 

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

Mes 
mokame 

Aiigštą 
Dividendą

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA l» 

PFLNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

• f NDROV#

4038 4rdi«r 8*0000 t«i. ia3-&ti» 
AUGUSI SALOUKAS PrMldmM

Z-

s
PASIRUOŠKIT KALĖDŲ ŠVENTĖMS!

Moderniai atremontuotose patalpose rasite didžiausj pasi
rinkimą moderniausių baldų, T.V. ir Radio aparatų, ir kitų 
namams reikmenų.

jos” pajudėkite! apb

NAUJI GĖRIMAI LIETUVIŠKAM SKONIUI!

LEMON-ICE LIKERIS
Royal Bitters Likeris,, Kolnisch Bitters

Abtei Likeris (V-Benedlktinas)Pagaminti iš importuotų medžiagų iš Vokietijon pagal vokiečių 
ekspertų formulesGeriausia kokybe. Idealus skonis

GAUNAMI: Sklp’s Liųuor Store, 5511 So. Damen Avė.
.i.----  »4134 Archer ASteponavičiaus Liųuor Store, 4134 Archer Avė. 

Mažeikos Liųuor Store, 2515 W. ttOth st.
Life Liųuor Store, 3234 So. HaLsted st.

S E L F 
SERVICESKIP’S 

Liųuor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUF

ALL PHONES — WALBROOK 5-8202

DECEMBER-GRUODŽIO 20, 21, 23, 24 d. d.

MARTELL THREE STAB COGNAC Fifth 84-98 1

COURVOISIER Three Star Cognac Fifth 84.98 j

HARVEY’S GOLD CAP
Imported Port Wine Fifth 81.69 i

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

IMPORTED STE1NHAGEN (Urąuell) Fifth 83.98

1 CINZANO VERMOUTH
• Dry or Sweet Fifth $.|39

» K1JAFA WINE Fifth $|.69

| V AT—69 or AMBASSADOR Scotch Fifth $/j..29

k IMPORTED CREME OF BANANA
t OR PINEAPPLE LIQUEUR Fifth 84.98

CURACAO LIQUEUR Fifth $3.59

i 4. RAUDONIS ir N. BERTULIS, sav.

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30

J

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

namų reikmenys, vandentiekio įrengimai-
ir elektriniai reikmenys 

1901 West 47th St. TeL LA 8-4139

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė
PRECIN PHOTO STUDIO

(Incorporatedl
EDVARDAS (JUS, sav. 
4058 Archer Avenue 

relefonasVIrgi&ta į-2481

0R i. ir K AGLINSKAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5430 S. Kedzie Are.
Priima ligoniu pagal sualtarlma
61 valandos skambinti telefonu 

HEmlock 4-1662 nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kasdlan išskyrus trečlad 
*eitad

Rea. tel. GRovehlll 8-5508

Tel. ofiso WA 5-3010, res. PR 8-7383
DR. ANTANAS ALEKNA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1601 W. Garfield Blvd.

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

DR. IRENA KURAS
'lydytoja Ir ntllrurgčl 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ IJGŲ 
SPECIALI ST ft

1158 South W«Mern Avenue
(MEDICAL BCILDING) 

Plrmad.. antrad., ketv. ir penktad 
nuo 11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
8 v.—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryta — J v. p. p. Šeštad 11 
vai ryto iki 8 vai. popiet

Office tel. RE 7-118S
Ros. tel. WAlbrook 5-3785

- HE 4-1202 arba REp. 
Namų — PR 8-4732

D R. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

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

penktad. nuo 6 Iki 8 vai. vak.

Tel. ofiso 
7-9700.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-9700 
Re«. PR 8-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus Ilgos 
2454 West 71st Street

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

atostogose

OR. ANNA BALIUNAS
•KTU, AUSŲ, NOSIES TR 

GERKLES LIGOS
Pritaiko akinius -

6322 South Weatern Avenne 
vai.: kasdien 10-12 vai. b 7-9 vai 

: vak. Šeštadieniais 10-i vai .Trečla- 
I dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus

Ofiso "elefonas: PR 8-8229
Re« telef YVAlbroofc 5-5076

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

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

šeštad. 2—4 vai. vak.
Trečlad ir kitu laiku pagal sutarti

Telef. Ofiso LAfayette 8-8048 
Kn.: W Albrook 5-8048

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE !
Remiantis Cbleagck Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat Jos Įsikūrimo 
1924 met., jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai Indėlių sangmno Ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės lt pelningesnės Įstaigos pasidėti 
taupomas pinigus. Pasidėję tanpinins pas mos rausite ne tiktai saugumą 
— jų apdraudimą iki $10,000.00, augštą dividendą, bet It daugel) kitų pa
tarnavimų veltui, už kuriuos kitose Įstaigose tnrėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Cblcago Savlngs Bendrovės Įstaiga yra viena 
Iš gražiausių Ir moderniausiai Įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenanBej nž CMcagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų 
Valstybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

_ Rašykite dėl informacijų. Mūsų tartas $21,000,000.00.

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

Vdnrs- įdrmadleni nuo 12 Iki 8, antradieni Ir penktadien) nuo 9 lld 4, ketvirtadieni nuo 9 lld 8.
TreėladienJ uždaryta visą dieną, o šeštadien) nuo 9 lld 2 valandos po pietų.

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drlve 
'Givie Opera House. kamh 8S81

V&l. kasd 12—4 
Tel. CEntral 8-2204

6002 West lOth Str., CMoero 
^sJ kasdien 6-8. šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOwnhaU 8-0050 
Kitu laiku ir trečlad. susitarus 

Redd. tel. HEmlock 4-70S0

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų lgos)
Ofisas ir rea.: 5100 S. Westem Avė. 
Tel. PRoepect 8-1223 arba WE 8-557" 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., Seštad 
2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GIb. 8-8193
DR. V. P. TUMASOHIS

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

Vai.: plrmad. Ir ketvirtad. 6—9 v. v. 
Antrad. Ir penk. 1—6: Seštad. 2—♦ 
TreČ. uždaryta.

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

Specialybe: AKUŠERIJA Ir MOTERŲ
LIGOS

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

šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

DR. JULIJA MONSTAVIAIUS
GYDYTOJA TR CHTRURGB 

Office: 10748 South Mlcblgan Avė.
Boto 1653 W. 108 St, Beverly Hills

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. ikt 9 v. v(.. 
Vai,; kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 

išskirtu trečlad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai popiet

Tel,: Ofiso — PUllman M1M 
Buto BEverly 8-8946

| l'el. ofiso HE. 4-5849, rez HE. 4-2324
0R. PETER T BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71»t Street

Vai. Pirm., ketvtr., penkt. 1-4 ir 7-9
| Antr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutarti, 

sekm. uždaryta.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 Sonth Western Aveme 
Ghleago 29, OI

telefonas REpubllc 7-4000 
Rezidencija: GRovehiU 8-8181

Pasimatymai pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4167 Archer Avenne 
Ofiso vai.: nuo 1-4 Ir nuo 6-8:80 v. 
'Sk šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrgtnla 7-0088

ResMenH įjos tel. BErerty 0-8944

Ofiso HEmlock 4-6816 
Rez. HEmlock. 4-2761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAI S LIGOS

2745 Weet 69tb Street
(priešais šv. Kryžiaus ligonine) 

Priima pagal susitarimą

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

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 Iki 12; 1—8? 7-t. 

šeštad. 10—12. Trečlad. uždaryta
LAfayette 8-4949.

Namų — OEdarareet 8-7788

DR. VLADAS PRUHSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

1—6 vai. vak.
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vletory 2-1484. Resld. 2487 
W. 82nd St.. td. Renablto 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2585

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne
(Kampas Kedzie Ir Archer)

VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v 
Trečlad. Ir .ekmad. tik susitarus

Cek ofiso PRoepect 8-9400
Rezld. PRoepect 8-9400

DR. ONA VAŠKEVI6IUS
(Vadkevlfiiatė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenne

Vai. kasdien 1-8 p p. Ii nuo 6-8 vai 
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re*, ofiso PR. j-8448, re*. HE.4-8100
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Kreivas aklu 
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Ofisas Ir akinių dirbtuvč 
756 Weet 35th Street

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 Iki 8. tra 
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teštadlenlais nuo 10 Iki 2 vai. p.p

virs 25

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-0700 
Rea RE 7-0847

DR. B. GAIŽIŪNAS
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iki 9 vai Trečlad Ir šešt. uždaryta
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0R. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTO 
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DR. ANT. RUDOKAS, Opt 
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keičia stiklas Ir rėmns 
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MES JAV POLITIKOJE
l

Amerikos lietuvių politikų kelias prasiskverbti j politinio 
gyvenimo viršūnes nėra lengvas. Nelengvas keliais atžvilgiais.

Nė vienoj atskiroj valstybėj, net nė viename mieste ir net 
nė vienoje kurio miesto apylinkėje ar apygardoje (warde ar 
kongresiniame distrikte) lietuviai neturi daugumos. Jos netu
rint, sunku yra prasiskverbti į betkurias augštesnes vietinių 
valdžių pozicijas, juo labiau yra sunku pasiekti valstybių sosti
nes ar patį YVashingtoną.

Nesudarydami tos daugumos bet kurioje apylinkėje, neturi
me atstovybės ir partijų vadovybėse, nuo kurių priklauso partijų 
kandidatų sąrašų rinkimams sudarymas. Mūsų politikos vei
kėjai dažniausiai turi priklausyti nuo politinių “bosų” malonės. 
Jei jie mato, kad yra reikalingi.lietuvių balsai jų laimėjimui, duo
da kokią nežymią vietą sąraše, ar pažada paskirti lietuvį men
kesniam dąrbui vietinėje valdžioje.

Jei dar pridėsime prie šios kliūties pačių lietuvių pasyvumą 
ir nevieningumą politiniu atžvilgiu, turėsime dar liūdnesni vaizdą.

Todėl mes ligšiol dar nepajėgėme pravesti nė vieno lietu
vio į JAV Kongresą ar- kitą augštą poziciją. O rodos niekam 
negali kilti abejonių kad mūsų atveju būtų labai svarbu ir nau
dinga turėti savo tautiečių JAV Kongrese ir kituose augštuose 
valdžios postuose.

Pasakę žodį apie tai, kas kliudė mūsų politikos veikėjams 
patekti vienon ar kiton politinio gyvenimo viršūnėn, netnorime, 
jog mūsų skaitytojai pamanytų, kad mes esame jau toki pesi
mistai ir nebenumatome jokių galimybių mūsiškiams politikams. 
Anaiptol!

Pirmoji, ir sakytume, gana reali galimybė yra lietuvių vie
ningume. Jei ligšiol jo nėra, reikia jį atstatyti. Sudarę vieną 
bendrą frontą, tokį frontą, kurio stiprumą pajustų didžiųjų par
tijų vadai, jau galėtume ko nors siekti.

Antroji galimybė ir sąlyga, gal dar net svarbesnė, yra tu
rėti gerus, popularius ir'visais atžvilgiais kvalifkuotus kandida
tus vienai ar kitai augštesnei vietai užimti. Nors ir mažumoje 
būdami, bet turėdami savo tarpe kvalifikuotų, intelektuališkai 
stiprių ir niekur nesusiikompromitavusių asmenybių, sutinkančių 
kandidatuoti, galime sulaukti daugumos paramos ir rinkimų me
tu juos pravesti. Į kandidatų kvalifikacijas ir popularumą pa
prastai rimtai atsižvelgia ir vadinamieji partijų “bosai”.

Šiuo metu yra labai svarbu turėti JAV Kongrese bent vieną 
lietuvį atstovą. Reikėtų visais galimais būdais stengtis tokį at
stovą pravesti. Kaip jau sakėme, tam reikalingas mūsų vienin
gumas ir geras, pilniausiai kvalifikuotas kandidatas.

Mūsų dienraštyje jau buvo pranešta, kad Chicagos lietuviai 
tokį kandidatą savo tarpe turi. Juo yra inžinierius Antanas J. 
Rudis, žinomas pramonininkas, visuomenės veikėjas ir filantro
pas. Jo vardas yra žinomas ne vien tik lietuvių visuomenei, 'bet 
ir visai plačiajai Chicagai bei visur. Jo veikla, jo turimi kon
taktai stambiausiose organizacijose, jo sugebėjimai kelti ir svars
tyti įvairias šių dienų gyvenimo problemas jį išgarsino.

Atsižvelgdami į tai, Chicagos lietuviai jau yra sudarę platų 
komitetą remti Antano Rudžio kandidatūrą į JAV Kongresą iš 
trečiojo kongresinio distrikto. Komitetas jau yra gavęs jo su
tikimą kandidatuoti. Darbas pradedamas. Komitetui reikia tal
kos įtikinti demokratų partijos (Cook County) vadovybę, kad 
lietuviai vieningai stovi A. Rudžio užnugaryje. Svarbu, kad tą' 
mūsų vieningumą pajustų ir mūsų kaimynai nelietuviai, ypač tre
čioje kongresinėje apygardoje, ir paremtų mūsiškį kandidatą.

DRAUGIŠKAS PASISVEIKINIMAS

Prancūzijos minist. pirmininkas Gaillard sveikinasi su prez. 
Eizenhower JAV ambasadoriaus Houghton viloje Paryžiuje.
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EUROPOS VIENYBE
- RAKTAS Į ATEITĮ (3)
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Mūsų vienybė, kandidato kvalifikacijos ir mūsų stipri bei 
tiksli veikla ves mus atsiekti užsimoto tikslo.

Didžioji prozos antologija
Taip savo recenzijoje vadina 

"Lietuviškosios beletristikos an
tologiją” “Europos Lietuvio” re
cenzentas K. Abr. Šios antolo
gijos pirmojo tomo pasirodymą 
jis laiko vienu gražiausių indėlių 
lietuvybės baruose.

“Išgyvename svetur dabar to
kį laikotarpį”, rašo recenzentas, 
“kada iš vienos pusės pagrįstai 
skundžiamės, jog toli gražu nebe 
visi jau esame šilti lietuviškiems 
reikalams, jog pažadai būti am 
fcasadoriais ar lietuvybės fronte 
kariais pastebimai blėsta, o iŠ 
kitos pusės savo kultūros ir lie
tuvybės baruose dar iki pat šios 
dienos susilaukiame gražiausių 
indėlių, kurie vertintini kaip mū 
sų šviesūs laimėjimai, kaip mūsų 
ryžto ir pastangų įrodymai”.

Apie patį antologijos turinį re
cenzentas šitąip atsiliepia:

“Kai žiūrime į antologiją, akai 
tinėjame ir vardinė jame ją, at
eina nuostabių minčių, kurios 
juo toliau, juo aiškiau parodo, 
koks reikšmingas pačioa tos kny 
gos pasirodymas skaitytojui 
kaip tik šiuo metu.

Šios antologijos redaktorius 
sugebėjo per šią knygą plates- 
niesiems skaitytojų sluogsniams 
iškelti aikštėn tokių mūsų senes
niosios literatūros vardų ir dar
bų, kurie iki šiol tebuvo žinomi 
daugiau tik iš literatūros istori
jon surašytų vardų.

Be to redaktoriaus kruopštu 
mas leidžia mums iš antologijos 
puslapių ne vienu atveju susipa
žinti su tokiais net ir plačiai ži
nomų rašytojų darbais, kurie re
čiau buvo paplitę, užtinkami tik 
senesnėje periodikoje ar jau se
niau išleistų ir šiandien, aišku.

nebepasiekiamų rinkinių tomuo
se.

Kai kas, pasakytume, nuo šiof 
Brazdžionio antologijos pirmą 
kartą ateina kaip prozaikai į pla 
tesnio skaitytojo knygyną. To
kie bus Tatarė, Gužutis, Dovydai 
tis ir kt. Turime tarp tų retųjų 
ir tokių vardų, kuriuos ligi šiol 
visad siedavome tik su poezija, 
su eilėmis (Margalis, Ksaveras 
Vanagėlis). Pasirodo, kad jų bū 
ta ir prozaikų!

Knyga didžiai vertinga lietu
viško rašto mylėtojams. Ji pra
turtins mūsų akiratį”.

“Europos Lietuvio” recenzen
tas jau laukia ir antrojo antolo
gijos tomo, kuris apims naujes
niuosius rašytojus:

“Plačiai išsišakojusi pačių nau 
jausiųjų laikų mūsiškė beletris
tika užims dar visą didžiulį ant
rąjį antologijos tomą, tad tikė
kimės, kad jai aptarti redakto
rius ten skirs kitą pratarmę”.

Kokios perspektyvos laukia 
naujosios EuroposV Politiniai 
stebėtojai —^europiečiai ir ame
rikiečiai — teigia, jog Europa 
yra gerame kelyje. Jog bendra 

' produkcija jau šiandien pra
lenkia Sovietų Sąjungą anglies, 
geležies, automobilių, sunkveži
mių ir kt. pramonės šakose. Jos 
resursai ir produkcinės galimy
bės dar toli gražu nėra išsem
tos.

Progreso mintys realizuoja
mos konkrečiais planais. Aly
vos pramonė planuoja tiesti ži
balo vamzdžius, kurie sujungtų 
Marselio uostą su Rūro kraštu 

j ir Antverpeno uostu. 1956 m. 
[Euratomas planuoja pagaminti 
j 21 mil. kw. atominės elektros 
jėgos. Per dešimt ateinančių 
metų Europa pagamins 100 mil. 

j daugiau plieno negu šiandien.
, Kontraktai jau šiandien yra su
daromi 5,000 mylių autostradų 
statybai Bendrosios rinkos kraš 
tuose. Britai ir prancūzai pla
nuoja tiesti tunelį po kanalu. 
Šveicarijoje 14-kos valstybių 
geležinkeliai sudarė bendrą gar
vežių ir kt. įrengimų apsirūpi
nimo centrą. Pagaliau Švedija, 
Norvegija ir Danija paskelbė 
sudarančios ekonominę federa
ciją, kuri eventualiai įsijungs į 
laisvosios prekybos zoną.

Tai nėra tik svajonės, bet 
realūs planai. Kelias yra dar 
ilgas iki Jungtinės Europos, ta
čiau pradžia padaryta.gera. Y- 
patingai įsidėmėtini yra Šv. 
Tėvo Pijaus XII žodžiai, pasa
kyti lapkričio 4 d. Anglies ir 
Plieno bendruomenės vado
vams: “Medžiaginiai ir dorovi
niai griuvėsiai, šio. paskutinio 
karo padaryti, verčia aiškiau 
suprasti, kad grynai nacionali
nė politika yra bergždžia: iš- 

; kankinta ir apkartusi Europa 
jaučia reikalą jungtis ir padary
ti galą visiems nesveikiems

I lenktyniavimams .. . Bet tai ne- 
1 reiškia panaikinti tėvynes ir be į 
atodairos rases sulieti į vieną. 
Tėvynės meilė išplaukia tiesiog 
iš prigimties dėsnių ... Įeinant 
į platesnę bendruomenę, reikia 
pakelti aukas, reikalinga ir bū-, 
tina suprasti jos nepakeičiamą 
ir palaimingą charakterį.”

8.
Baigiant įdomu pažvelgti, ką 

daro Amerikoje gausūs Vidurio 
Europos politiniai egzilai. Deja, 
čia kelias nėra toks tiesus ir 
ateitis šviesi. Partijų interna
cionalai atlieka, tiesa, nemažą 
propagandinį ir tiesioginį laisvi
nimo darbą. Tačiau jų veikla 
daugiausiai ribojasi šiandien ir 
bendrybėmis. Visoki •amerikie
čių apmokami komitetai ir ki
tokios įstaigos yra Amerikos 
užsienio politikos dalis ir joms 
išsiveržti į naujus dirvonus ne
įmanoma. Atskirų kraštų lais
vinimo komitetai, dažnai efek
tingi savo veikloj, bet ligšiol 
bendru keliu neina ir vienybę iš
pažįsta tik žodžiais. Kaikurių 
atskirų asmenų pastangos atsi
muša į smulkmenose paskendu
sius diplomatus ir veiksnius. 
Platieji sluogsniai gi iš viso ne
geba pažvelgti į esamą padėtį 
ir miega letargo miegu.

Tačiau Kremliaus pavergtos 
tautos yra integralinė Europos 
dalis ir joms negali nerūpėti 
Europos likimas. Ir mūsų tau
ta yra Europos šalis. Ką gi 
mes veikiame ? Žaidžiame šefais, 
rezistentais, vaidilų aukurų sau
gotojais. Nauji veiksniai dygs- 
ta kaip grybai po lietaus. Vie-; 
nybė supančiota kaprizais ir fi
losofiniais mazgais. Mūsų “po-1 
litikai” klaidina visuomenę tarp' 
tautinės politikos analizėmis, 
kurios nesikeičia jau 15 metų. Į 
(Tiesa, ne mes vieni, bet ir kiti 
egzilai panašiai politikuoja). 
Tuo tarpu, Europa žygiuoja pir
myn. Tariame, jog, laisvę atga

vę, mes atstatysime savo Lie
tuvą ir bus vėl šviesu ir gera. 
Ir vėl kapstysimės, kaip anks
čiau, prispausti tarifų, muitų, 
išnaudojami svetimų valstybių 
monopolių, kiekvieną dieną gra
somi naujų pavergėjų ir didžių
jų žemėlapiuose figūruodami tik 
kaip interesų sfera.

Vieną kartą pagaliau turime 
suprasti, jog mažųjų valstybių 
era baigiasi. Net Vakarų Eu
ropos didžiosios valstybės jau
čia, jog tik vienybėje glūdi ma
terialinės gerovės ir dvasinės 
plėtotės viltys. Tuo tarpu mes, 
neturtinga trijų milionų tauta, 
tariamės iš savo kelių hektarų 
žemės sukursią gyvenimą, lygų 
Amerikai.

9.
Kad mūsų vyresnieji to ne

geba įžvelgti, nėra daug ko ste
bėtis. Daugelis jų užsiėmę Įvai
riais darbais savo tėvynei, po 
kurių našta jie linksta ir vargs 
ta. Nemažai jų iš viso žaidžia 
tautos likimu, skendėdami mo
ralinėse definicijose ir kaprizų 
kūdrose. Tačiau skaudžiausia, 
kad lygiai apkerpėjęs yra ir 
mūsų jaunimas — studentija ir 
jaunoji inteligentija. Dažna pro
ga jie akcentuoja savo pasiry
žimą grįžti į Lietuvą padėti ją 
atstatyti. Dažnai jie geba kri
tikuoti mūsų politikus ir politi
ką, tačiau jie patys žaidžia tik 
archajinėmis mintimis ir idėjo- 
mis. Mes neįstengiame išsi
veržti iš lenciūgėlio ir dailaus 
margo tautinio sijono. Mes vi
sas savo jėgas skiriame įrodyti 
pasauliui, jog esame kitoki, ne
si jausdami, jog pasauliui tai vi
siškai neįdomu. Vytautas Didy
sis ir suktinis pasauliui yra tik 
šventadieniška pramoga ir ne
įeina į jo kasdieninio gyvenimo 
interesų sferą. Nukrepdami visą 
savo energiją tik į vieną ar kitą 
sritį, mes užsidarome savo kiau
te ir tampame archajine rete
nybe. •

Tokiu keliu turi tendencijos 
eiti ir mūsų jaunoji karta. Vo
kiečių, prancūzų, belgų, politi
niai ir visuomeniniai jaunimo 
sąjūdžiai šiandien spindėte spin
di naujomis idėjomis, naujomis 
mintimis. Savo jaunatviška e- 
nergija jie yra pasinėrę politi
nėse, socialinėse studijose, 
skverbiasi į minias ir judina jų 
vadus. Jų tarptautiniai sąjū
džiai (krikščionių demokratų, 
socialistų, liberalų, federalistų, 
A-P Bendr. rėmėjų ir kt.) dirba 
išsijuosę, kurdami naują gyve
nimą. Jų žurnaluose gausu re
alių ir gilių mintijimų bei nau
joviško sąvokavimo ir ateities 
dvasios.

Mūsų gi jaunieji protai links
ta gyventi praeitimi. Tiesa, jie 
negauna gero pavyzdžio iš savo 
vyresniųjų, tačiau neįstengia ir 
patys prapūsti ateities miglų. 
Politika jiems kažkokios šiukš
lės, politinės, socialinės, ekono
minės studijos — “nekaltų sie

lų” gadinimas. Liūdesys ima 
pagalvojus, jog už 15 m. šie 
jaunieji turės stoti prie valsty
bės vairo, turės spręsti painiau 
sias ekonomines, socialines, tarp 
tautinės politikos problemas,

JANIS KLIDZEJS
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turės formuoti naujas kartas. 
Nei lenciūgėlis, nei mamba tuo
met nepadės. Tuomet patirsi
me nesikeičiantį gyvenimo dės
nį: tauta, kuri neina su gyve
nimu, žūsta.

VIRS 15,000,000 Amerikos gy ventojų žino,
kad taupyti apdraustos* Taupymo ir Skolinimo Kmdrovftar yra 
•įaugu ir pelninga

(Jnlveraal Savlngs and loan aaam latlon irtikrina saugumą 
ir gražų pelną

Saugumą užtvirtina Suvienytu Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000.00 kiekvienam indėliui Ir teikalingl rezervai, o pelną — 
(tatyrusių ir sąžiningu vedėjų pastangna

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus linu grei
ta* Ir draugiškas patarnavimas.

Oėl paskolų Ir visais finansiniai* reikalai* kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINOS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8. Illinois
J

JEI TIK BALDŲ REIK,

pas Rudaitį
TIESIAI EIK.

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

Svečių kambario baldai, miegamieji, virtuvės
setai, šaldytuvai, virimui pečiai, kilimai, televizijos

•>
aparatai, vaikams žaislai ir daug kitų prekių už — 

Wholesale kainas.

PREKYBA ATIDARYTA IKI KALĖDŲ 
KASDIEN 9 — 9 VALANDOS.

SEKMADIENIAIS 12—5 VALANDOS.

MAJOR FURNITURE. INC.
3207 So. Halsted Street 

Telefonas — CAlumet 5-3207
ą

Vedėjas E. RUDAITI*

Trumpai iŠ visur
— Skirtumai rankose. Jour

nal of the American Medical 
Association viename savo strai
psnių primena, jog kraujo spau
dimas dešinėje ir kairėje žmo
gaus rankose yra kiek skirtin
gas. Tai priklauso nuo arte
rijų truputį kitokios struktū
ros.

— Kanadai sviesto pertek
liaus neturint, vyriausybė nu
tarė toliau nebepardavinėti san
dėliuose laikomo sviesto po 21 
centą svarą. Jis buvo pradė
tas pardavinėti prieš dvejus me
tus ligoninėms ir religinėms 
institucijoms.

(TĘSINYS)
Jei čia aplinkui nebūtų buvę žmonių, Andrius bū

tų šūkavęs, dainavęs, švilpavęs...
Ne, Andrius dar nenorėjo pajudėti ir nueiti, dar 

norėjo savyje užlaikyti šį grožį, kuris jį buvo apėmęs 
kaip ugnis, kaip audra, kaip gelmė...

Kartą bus. Bus!..
Prieš jo dvasios akis mirgėjo matyti ir nematyti 

vaizdai. Galvojo apie savo mokslo metus, apie drau
gų pulkus, apie apylinkės namus, laukus, žmones ir 
apie šią dieną Vėjų kalne.

Bridėjai. Išbrisime visus purvus. Atidarysime vi
sas duris.

Kaip sapne jis girdėjo susiliejant verkiančius ir 
; linksmus balsus. Andriau, ar visa tik tavo fantazija? 
! Ne, ne. Gyvenimas bus!

Ateities vaizdai, šlamėdami ir gyvi, kilo iš apy- 
1 linkės kelių, laukų, kalnų ir namų kiemų su žmonėmis 
ir jy gyvenimu ir atsistojo priešais Andrių. Kalbėjo, 
rodė savo galybę ir grožį.

Smilšanų valsčiaus laukų viduryje susitinka du vy

rai. Abu iš čia. Abu dar jauni. Jie daugiau kaip de
šimt metų nesimatė. Išsiskyrė berniukais būdami. Vie
nas likęs čia pat, antras nuėjęs uždarbiauti.

— Antanai, aš išvažiavau, tu likai čia pat.
— Taip, likau čia pat, — atsako Antanas.
— Bet su tavimi ir su visu, kas čia aplinkui, yra 

įvykę stebuklai. Čia visi buvo elgetos. Ir aš. ir tu. Aš 
išvažiavau. Ir tu rengeis eiti uždarbiauti kaip piemenė
lis. Bet dabar aš matau — tu esi turtingas. Tu gyve
nai lūšnoje, bet dabar turi gražius namus. Buvai nu
plyšęs, bet dabar turi gerus rūbus. Kaip tą visą pasie
kei?

— Ateik! Parodysiu, — sako Antanas.
Antanas veda savo jaunystės draugą, kuris ilgai 

buvo iš čia išvykęs, veda Smilšanų laukų keliais į kaž
kokius namus. Baltas, didelis ir augštas dviejų augš- 
tų namas. Anksčiau nematytas. Šio namo artumoje 
abu sustoja ir klausosi. Dainuoja ir juokiasi. Skamba 
vaikų ir jaunuolių balsai.

— Žiūrėk! Klausykis! Aš ir visi kiti mūsų apy
linkės žmonės šiuose namuose atradome gyvenimą ir jo 
turtus.

— Kas gi čia yra šiuose gražiuose baltuose na
muose ?

— Mokykla! Mokykla, kurioje aš mokiausi ir ku
rioje mokosi jaunųjų šimtai.

Abu draugai stovi valandėlę ten pat, tada apsisu
ka ir Smilšanų derlingais laukais eina į Antano namus 
Ir visur aplinkui, kur seniau tik matėsi senos pilkos 
trobelės, matomas naujai statomų namų grožis ir jėga.

Abu draugai eina toliau ir mato: b.di<i kelio ant 
akmens sėdi senelis ir verkia..

— Seneli, ar tave vaikai, ar svetimieji nuskriau
dė? — klausia Antanas.

— Ne, ne! Niekas man nėra nieko pikto padaręs. 
Man liūdna iš mano paties minčių Matote, taip: anks
čiau buvau elgeta su septyniais vaik. . ir juokinga 
apie lai pagalvoti tada buvau laimingas. Dabar ma
no vaikų namai turtingi, ūžia ma.-.ii, s. kambariai spin
di ir blizga, valgo ką nori, bet n« oėra daugiau kažko 
senojo, kas man buvo brangu. Dabar oa visur viešpa
tauja jėga, mašina, aštrus protas. Nebėra daugiau se
nosios, mielosios, gerosios dvasios. Todėl man darosi 
liūdna...

— Neverk, seneli. Taip turėjo atsitikti. Toji se
noji dvasia buvo gera, liūdna, nuolanki, bet ji kartu bu
vo ir neturto dvasia. Ji turėjo žūti kad gyvenimą ga
lėtų perkeisti jaunoji, galingoji dvasia. Taip turėjo 
atsitikti. Taip visur turės atsitik':. tikim tada prasidės 
naujas gyvenimas.

Andrius vaizduotėje girdi šiuos žodžius ir savo 
balsu garsiai pakartoja juos:

— Taip visur turės atsitikti!
Vingiuotu laukų keliu Andrius Rugajus grįžo at

gal nuo Vėjo kalno. Iš laukų skambėjo milionai varpų. 
Iš Vėjo kalno skambėjo jaunuolių ba’sni

Andrius skubėjo į kalno šimtai l lrt.ii matyta apy
linkė Andriui atrodė kitokia negu anksčiau naujos 
šviesos pilna. Kiekvienas žingine- i kalną kėlė Andrių 
augščiau ir jis matė vis toliau.

Užbaiga

/
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Gros naujai pertvarkytas BALIO PAKŠTO orkestras 
Staliukus prašome užsisakyti Tel. VI 7-8252

Salė nuomuojama vestuvėms ir įvairiems baliams 
bei parengimams.

BALYS IR EMILIJA PAKŠTAI KVIEČIA DRAUGUS IR PAŽĮSTAMUS LINKSMAI PRALEISTI 
ŠVENTES JŲ NAUJAI ĮRENGTOJ SALĖJ, S. CALIFORNIA ir 38- tos gat. kamp. (2801 W. 38th Str.)

Gruodžio 25 d. 7 v. v. Kalėdinis parengimas
Gruod. 27, 28 ir 29 d. Salės atidarymas (Grand opening) 
Gruodžio 31 d. Naujų metų sutikimas
Sausio. 1 d. Naujų metų parengimas

MŪSŲ KOLONIJOSE
Omaha, Nebr.

“Neduosiu nė cento”

Omahos Ralfo skyrius nese
niai pravedė lieiuvių kolonijoje 
pinigų it ,rūbų rinkliavą Tdetu- 
voje, Sibire, Vokietijoje ir Len
kijoje vargstantiems lietuviams 
sušelpti. Aukų rinkėjams einant 
iš namų į namus, aukų lapais 
sulinkta apie 170 dol. ir šiek 
tiek rūbų. Reikia tiesą pasaky
ti, kad juo ilgiau gyvename Ame 
rikoje juo labiau kaikurie “bied- 
nėjame”, tikriau sakant, daro
mės šaltesni artimui — vargstan

mas iš vietoje esančių organiza
cijų atstovų. Jų tarpe buvo ma
tomi prof. Šimbliūnas (susisie- 

ka, o parodėlėje buvo išstatyti > kimo ministeris Sleževičiaus ka- 
37 atskirai leidžiami laikraščiai binete 1918 m.), parapijos kle- 
ir žurnalai. Tik gaila, kad žmo- bonas kun. Kupris, kariuomenės 

. , j aįgtoV£Lg y.Kažemėkaitis .visuo
menės atstovas J. Kapočius ir 
svečias paskaitininkas kpt. V. 
Albramikas.

nės tokiais dalykais mažai besi 
domi, o visdėlto buvo verta ne 
tik suaugusiems pamatyti, bet 
ir savo vaikams parodyti, nors 
ir “aukso veršio” amžiuje gyve
name.

Pamatysime Lietuvą 
At-kų sendraugių Omahos sky 

riaus valdybos rūpesčiu gruo
džio 21 ir 22 bus rodomas lietu-

Savo turiningoje ir kruopš
čiai paruoštoje paskaitoje V. Ab- 
ramikas išryškino kariuomenės 
paskirtį mūsų valstybės atkūri
mo ir laisvojo gyvenimo laikotar 
pyje, už ką susilaukė nuoširdaus

viskas garsinis filmas Šv. An- susirinkusiųjų pritarimo. Tenka 
tano parapijos mokyklos salėje, i pabrėžti, kad naujojo klebono
Filrnas yra penkių dalių: 1) “Tė 

eiam savo tautiečiui. Atsiranda' vynėj brangioj”, 2) “Lithuania”, 
ir tokių “didvyrių”, kurie aukų!
rinkėjams atsako: “Neduosiu j 
nė vieno cento”. Ačiū Dievui, 
kad tokių kietaširdžių yra ne
daug. Dosnūs ir gailestingi omą 
hiečiai aukojo, kiek kas galėjo.
Garbė ir padėka priklauso vi-s 
sietus aukotojams ir aukų rin
kėjams.

3) “Kodėl mes bėgom”, 4) “Be 
tėvynės” ir 5) “Ten, kur Ne-

stipraus turinio invokacija buvo 
išklausyta dideliu susikaupimu. 
Po sugiedotų JAV ir Lietuvos 
himnų oficialioji dalis užbaigta

munag banguoja” — spalvotas. 1 tylos minute žuvusiemg pagerb- 
Filmai paruošti brolių Motu- ( įį

zų prieš II Pasaulinį karą Ir po 
karo. Šiuos filmus verta pama
tyti visiems — seniems ir nau
jiems ateiviams lietuviams.

Daujėnietis

Racine, Wis.
Kariuomenės minėjimas

Wisconsino šaulių padalinys 
surengė kariuomenės šventės pa 
minėjimą lapkričio 23 d. Raci
ne. Minėjime dalyvavo daugiau
sia šauliai ir eilė paskirų svečių

Šiuo metu Omahos Balfo sky
riui jau trečius metus vadovau
ja pirm. J. Povilaitis sekr. J.
Navakas ir ižd. E. Totilienė. Nnu 
ją valdybų išrinkti nesiseka, nes 
žmonės nebemėgsta susirinkimų.

Vėl švies “šiaurės pašvaistė”
Omahos L. V. Kolektyvas 

“Šiaurės pašvaistė” šių metų 
pradžioje buvo užsimojęs nu-i iš artimesnių apylinkių.

Vėliau buvo suvaidinta trijų 
veiksmų komediją “Nervai”. 
Nuoširdus šauliškas ačiū Jarie- 
nei ir visai jos grupei už gražią 
talką.

Trumpo pasilinksminimo metu 
buvo pagaminta ir užkandžių, 
kuriais Tamulėnienė ir šaulė St. 
Petrušaitienė visus gražiai pa
vaišino.

Judriajam š. M. Tamulėnui, 
kurio rankose buvo visas šių ma 
žų iškilm/l pravedimas, priklau
so visų šaulių padėka.

Vikt. Kerutis

Cicero, III.
Mot. S-gos 2 kuopos veikla

Kuopos metinis susirinkimas 
buvo gruodžio 9 d. parapijos sa
lėje. Perskaitytas protokolas ir 
įvairūs pranešimai, kurie buvo 
vienbalsiai priimti.

Labai apgailestauta, kad šia
me suvirinkime negalėjo daly
vauti darbšti veikėja K. Sriubie- 
nės, nes ligos parblokšta turėjo 
atsigulti lovon. Ligonių komisi
ja ją aplankė ir įteikė dova
nėlę bei linkėjimus.

Sekantiems metams išrinkta 
tokia valdyba: pirm. Ona Zaurie- 
nė, vicepirm. Sofija Diržienė, 
prot. rašt. Augusta Šatkienė, 
fin. rašt. Marijona Eisienė, ka
sininkė Ona Rudinskienė trust. 
Tillie Cieslak ir Kotryna Sriubie 
'nė, maršalka Ona Lorenat ir 
koresp. Marijona Eisinienė. Dva
sios vadas, kaip ir visuomet, — 
prel. Ignas Albavičius.

Po susirinkimo buvo vaišės ir 
pasidalinimas dovanėlėmis. Va
karas baigtas gražioje nuotai
koje.

Po sekančio susirinkimo, kuris 
įvyks 1958 m. sausio 13 d. bus 
pagerbta nauja valdyba ir nau

jos narės. Kviečiame dalyvauti

Artinantis šv. Kalėdoms, no
riu palinkėti širdingiausius svei
kinimus, o toms, kurios dar nėra 
šios gražios organizacijos narė
mis, kviečiu įsirašyti ir įsijungti 
į kilnų darbą. Mariona Eismas

Melrose Park, III.
Kalėdų senelio laiškas

Melrose Parko kolonijos lietu
vių lituanistinės mokyklos vedė
ja A. Jarienė gavo laišką iš Ka
lėdų senelio. Kalėdų senelis ra
šo, kad gruodžio 21, d. 11 vai. 
jis aplankys lituanistinėje mo
kykloje besimokančius vaiku
čius ir juos apdovanos gražio
mis dovanomis už gerą moky
mąsi lietuvių kalbos, tėvynės pa
žinimo ir istorijos. Senelį užpra
šė tėvų komitetas ir lituanisti
nės mokyklos rėmėjai Antanas 
Joncha Antanas Andrius, Jo
nas Gustainis, Petras Metrikis, 
dr. Konstantinas Jablonskis, Pet 
ras Kavaliauskas ir Jonas Uta- 
ra. Užsiminus apie rėmėjus, rei 

I kia pasakyti, kad jie kolonijos 
lituanistinę mokyklą remia ne 

į tik darbais, bet ir medžiagiškai. 
! Daugelis jų net neturi savo vai

kų, bet, būdami gerais patrio 
tais, atjaučia lietuvybės reikš
mę. Taip pat yra dauguma se
niau atvykę į Ameriką, tačiau 
sielojasi dėl gimtąjį kraštą išti
kusios skaudžios nelaimės, re
mia jo laisvinimą ir lietuvybę, 
ypatingai mažuosius kurių ran
kose bus Lietuvos likimas ir sėk
mingas vedomos kovos laimėji
mas.

Melrose Parko lituanistinės 
mokyklos vakaras bus 1958 m. 
vasario 1 d. Šį kartą Kalėdų se
nelis suteiks džiaugsmą mažie
siems, kurie gerai mokosi ir yra 
verti dovanų. KST.

Kiekvienas malonumas, nesi
derinąs su Dievo įsakymais — 
yra mirtį nešantis.

******* ****w***w**»snor«***

M O V I N G
A BENIULIS atlieka Įvairius 
perk raustymus bei pervežimus 
•š tolimų ir artimų atstumų.

Tel. Blshop 7-7075

VIKTORO K O 2 1 C O Si 
Lietu vlšk gazolino stotis Ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamop 

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

6768 8. WESTERN AVĖ PR 8-953? 
«********3N*********** *****

Duoną Ir (vairias skoningas 
bolkotee kepa

SRUNOS KEPYKLA
4389-41 S. Lituanika Avė

Tel. CLlffnide 4-6S7S
Hrlstatoftie J vlaao Krautuve* 
ir restoranus, taip pat 1A 
siunčiame | visus artlmuo 
alus miestu.

šviesti Omahos padangę meno 
šviesa. Bet toki "veikalai”, kaip 
“Lunatikai” ir kiti švystelėjo 
scenoje tik blankia šviesa. Tš ko 
respondentų spaudoje susilauk
ta skirtingo tų veikalų vertini
mo. Dėl to 'be jokio reikalo bu
vo įsipainiojusi ir kolektyvo val
dyba. Ji, patarmėjama “advo
katų” pradėjo rašinėti laikraš
čių redakcijoms ilgiausius laiš
kus aiškindama ir teisindama 
vadinamų komedijų f jei taip jas 
galima pavadinti) turinį, vietoje 
pasirengimo vertingam pastaty
mui. Vargas tiems, kurie neat
skiria pelų niuo grūdų. Juk a- 
nuose “veikaluose” nieko meniš
ko ir kultūringo nebūta. Kolek
tyvo valdybai velta rimčiau pa
galvoti, ar neatėjo laikas persi
organizuoti, pasukant nauju ke
liu.

Pr. Kavaliausko vieno veiks
mo scenos vaizdelis “Kur aš nu
keliausiu”, suvaidintas kariuo
menės minėjime, rodo, kad ko
lektyvas po didelių pergyvenimų 
dar tebėra gyvas, tik nereikėtų 
apsiriboti vietine kūrvba, o dau
giau pasidomėti spaudoje, ka ki
tose kolonijose scetioje vaidina, 
esant tokioms pat sąlyroms. 
Paminėjo Lietuvos kariuomenę

Gruodžio 1 d. Omahos ramo- 
vėnai paminėjo kariuomenės at
kūrimo sukaktį. Paskaitą skai
tė V, Arlauskas, Jr. Meninėje, 
dalyje šuvaičUbtas jau minėtas' 
scenos vaizdelis. Dekoracijos — 
miškas pieštas Pr. Totilo at
rodė gražiai.

Ta proga LB Omahos apylin
kės valdybos pirm. J. Jonyka su 
pažindino minėjimo dalyvius su 
skubiu Alto raštu, kuriuo buvo i 
raginama tuojau siųsti telegra
mas ir laiškus JAV ambasado
riui Jnugtinėse Tautose, kad šis 
sutrukdytų komunistines pastan 
gas, kenkiančias pavergtųjų tau
tų išlaisvinimui. Pertraukos me- i 
tu ir po minėjimo 48 asmenys 1 
pasirašė po kolektyviniu laišku.

LB Omahos apylinkės valdy-, 
ba savo vardu išsiuntė telegra
mą dar lapkričio 30 d. Tuo pa
čiu reikalu pasiuntė laišką ir at- 
kų sendraugių Omahos skyriaus j 
valdyba.

Mažai besidomi
LB Omahos apyl. valdyba, ry 

šium su lietuviškos spaudos vaju 
mi. gruodžio 8 d suorgamizavo , 
paskaitą ir JAV leidžiamų lietu- 1 
viškų laikraščių ir žurnalų paro
dėlę. Paskaitą skaitė J. Jony- 1

Minėjimo programą sudarė 
šventės atidarymo žodis, kuriuo 
M. Tamu'lėnas apibūdino šios iš
kilmingos dienos reikšmę; po to
buvo sukviestas garbės prezidiu- tik norėtų.

Jei nori kuo nors tapti — ką 
nors veik. Nebūk vienas iš tų, 
kurie galėtų ką nors daryti, jei

PERKANT KALĖDŲ GĖRIMŲ 
VYKIT PAS

Stephens Liųuors
4134-36 Archer Avenue

(Kampas Francisco gatvės) 
Telefonas LAfayette 3-1933

Choro vedgjas 
K. Steponavičius.

savininkas

ČIA RASITE DIDŽIAUSIA PASIRINKIMU GĖRIMŲ 
PIGIAUSIOMIS KAINOMIS

ALKOHOLIS — 190 Proof

ASBACH URALT IR DUJARDIN

BISUUIT COGNAC

5th

5th

5th

24JĮ5

$5.59
$4.85

NAPOLEON BRANDY (importuotas) -5th $3.89

$3.89PORTUGALIŠKAS BRANDY

DOM BENEDICTINAS

VIETINIS BENEDICTINAS

LMPORTUOTAS ITALIŠKAS 
VERMOUTH

VOKIŠKAS LIEBFRAUMILCH

5th

5th

kvorta

5th

IMPORTUOTAS PORTUGALIJOS VYNAS 5th

ITALIŠKAS MIGDOLINIS VYNAS

ŠAMPANAS — vietinis

VOKIŠKAS ŠAMPANAS 1945 m.

5th

kvorta

kvorta

PRANCŪZIŠKAS ŠAMPANAS 1949 m. kvorta

PEANCf’ZIAKAS ŠAMPANAS 1945 m. kvorta

IMPORTUOTAS VOKIŠKAS ALUS — 
(vertės $8.75) dėžė 24 skardinės

$7.29

$3.59

$1.29

98c
9g£
$2.49

$1.98

$4.29

$4.29

$5-29

$5.82
KRUPNIKAS, MIDUOLIS — LEMON ICE — 

NALIUKA — AKVAVIT — SKAIDRIOJI — 
ZUBROVVKA — MAIJNOVVA Ir eilė kitų 
likerių — tik — 5th $3 49

FREE PARKING LOT

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

mokėsite sekančiais metais lengvais išmokėjimais.
«■
fe•Ji
H

f

KALĖDINIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
Svečių kambario baldai, didžiausias pasirinkimas, 

'58 m. model., Nylon ar vilnos viršum tik $ Į 85-99
Kilimai 9x12 ar nuo sienos iki sienos Bigelow, A. 

Smith, Magee ir kiti nuo $49-99
Rašomieji stalai ąžuolo ar riešuto medžio, ir kny

gom spintos stiklo stumdomom durim, puiki dovana 
moksleiviams, pas mus $29-99

Miegamųjų kambarių baldai ąžuolo ar riešuto me
džio su šlifuoto stiklo veidrodžiu parduodami po 
$250 pas mus prieššventiniam išpar. tik $1 49-99

5 dalių virtuvėm chrom Formica viršum stalai 
su 4 kedėm švenčių proga tik $49-99

Šaldytuvai — Frigidare, Admiral, General 
Electric $159-99

Virimui parcelano pečiai tik $75-90
Skalbiamos mašinos Spėed Queen nuo $99-00
Televizijos aparatai, Zenyth, RGA, Gen. Electric 

Trdveler $Į49~$2OO-99
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.

Furniture Center, Ine.
3224 SO. HALSTED STREET 

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

JUSTAS LIEPONIS 
STANLEY KRUKAS

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
savo draugams ir lankytojams linki

ROCKWELL CLUB
ONA ir BALYS MULIOLIAI, sav.

VIETINIAI IR UŽSIENINIAI GĖRIMAI, 
pradedant šampanu ir baigiant konjakais

bei miduoliu

3957 So. Rockwell St. VIrginia 7-8413
J

SPALVOTO VOKIŠKO KRISTALO 
Galima gauti pas —

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

!
r> IŠ TOLI IR ARTI '■'J

NAUJI OIDCll TROKAt- NAUJAUSI KRAUSTYMO {RANKfAi 
metų patyrimas - pigus irsąžiningas paiarnavinas

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 w. 69 St. CHICAGO 36, ILL Tel. V/Alkmok 5-9?O9

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR1
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS

Kurios* Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos Iki $10,000.00 —

Ir Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGOSAVINGS t LOAN ISSN.
6245 S Western Avė.. Chicago 36, III

_ČONTliėEMTAL SAVINGS 6 LOAN ASSN.

4559 So. Paulina Si,, Chicago 9. III., YAids 7-B145
CRANE SAVINGS A LOAN ASSN.

2555 W 47th Si . Chicago 32. III.

OISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
343(1 S Halsted St.. Chicago 8, III.

ST. ANTHONY SAVINGS t LOAN ASSN.
1447 S. 49lhCt., Cicero 50. 111.. tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINOS » LOAN ASSN.
188(1 S Halsted St. Chicago 8. m
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PASISEKUS LOS ANGELES BALFO 
PINIGINIS VAJUS

Trumpai

— Moksleiviams at-kams, dir
busiems knygų platinimo vajuje, 
buvo padovanotos knygos. Šiam 
tikslui dar aukojo B. ir V. Briz
giai 4 dol. Kiti akojo po 2 dol. ir

tie” krautuvei, Sako krautuvei, 
“Baltic” kepyklai, Skautų Tunto 
vadovybei, kun. Dziegoraiėiui, Tun 
tininkui p. Pranui Karaliui, skt. V. 
Kizlaičiui, skt. Vizgirdai, skt. Tun- 
tininkei A. PetukauSkienei, drg. 
skt. Laikūnaitei, p. Gaižučiui, klu
bo direkt. Z. Ducmanui, ponams

mirunkui J. Gliaudai, reiisoriui J.
' Kaributui, aktoriams Ž, Balsytei,
J. Dovidaitienei, J. Andriui, V.

... » - Giliui, K. Šakiui, V. Variakojui,
Uos Angeles Balto skyriaus vyk- gailestauja, kad ne visi Los .Ange- sutlerei G. Raibienei; virtuvės šei 

dytas piniginis vajus nuo š. m. les lietuviai atsiliepė į pagalbos mininkėnis Raulinaitienei, Ingele- 
rugsejo men. 29 iki spalio mėn. 20 šauksmų ir nejmetė nė vieno cen- vičienei, Dundzilienei, Korsakaitei, 
“■ 8U“ jP . lietuvius, patekusius i to j ištiestas ir nuo vargo sugru- Grikinaitei; pyragų bei kugelio ke- 
vargų šioje ir anoje pusėje gele- ■ busiąs rankas. Ar nesudreba jų pėjoms: Audronienei, Ąžuolaitie- 
zines uždangos, praėjo sėkmingai, lietuviška širdis? Maža nauda bus, nei, Bonaitienei, Balsieinei, Dabšie- 

jei Lietuva atgaus nepriklausomy- nei, Deringienei, Korsakaitei, Liū- 
bę, bet nebus kas ją ima. Kad to džiuvienei, Niūniavienei, Masaitie- 

... .. d nnn ~ —.neatsitiktų, išlaikykime jų lietu- nei, Pažiūrienei, Prižgintienei, Po-
Duau iš viso gauta $1,002.47. Bal-1 višką dvasią ir pasiryžimą nepasi- likaitienei, Raulinaitienei, Skirman 
to centrui pasiųsta $1,034.50. ! duoti okupantui. Nepalikime jų vie tienei, Šakienei, Šimkevičienei, Va-

. ,° Pini^nl° vajaus metu šiam , nų žengti sunkiuoju gyvenimo ke- laviėienei, Vizgirdienei, Varnienei, 
kilniam artimo meilės tikslui au-j liu. Mūsų pagalba suteiks jiems Fledžinskienei; laimėjimo lentynai 
kojo šie asmenys bei organizaci- naujų jėgų kovoje su rusišku ko-1— fantų aukotojams; baro patar- 
•1O8: v- . . .. i munizmu, nes jie žinos, kad nėra į nautojams V. Račiui V. Jasilio-

1^azinu,ero Parapijos choras vieni, bet yra dar gerų jų tautie- niui.
$31.50, Studentų Ateitininkų čių laisvajame pasaulyje, kurie

Surinkta aukų $684.85. Balfo pa 
rengimas, įvykęs spalio men. 20 d., 
davė gryno pelno $317.62. Tokiu

VIEŠA PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju Lietuviu Štu 

deiitų Šalpos fondu valdybai už 
1953 metais suteiktą paskolą, ku
ri padėjo man baigti paskutinius 
studijų metus. Taip pat dėkoju už 
paskolos termino pratęsimą viene- 
riems metams, nes man esant ka
riuomenėje paskolos mokėjimas 
būtų sudaręs finansinių sunkumų 
mano tuomet padidėjusiai šeimai.

Tikiuosi, kad Jūs, padėdami vi
sų susipratusių lietuvių, ištiesite 
pagalbos ranką dar ne vienam stu
dijas bebaigiančiam lietuviui stu
dentui. Vytautas Petrauskas

Jūsų su meile įdėtas darbas ir 
auka nušluostys ne vienam mūsų 
brangiam tautiečiui griaudžią aša-

~~___ ... ....... rą, o Viešpats Dievas kuo nors ki-
mažiau. Moksleiviai at-kai yra nuįkai, p. F. Navickui, p. V. Pa- P® $10.00; kons. dr. J. Bielskis, šventos*^ pareigos savo tėvynės l<ir'tu ^ums vis*ems atsilygins.

Morkūnams, p. Gatauciui, p. Ja- Gough.

draugovė — $10.50 ir Amerikos rūpinasi jų sunkiu likimu. 
Liet. Piliečių klubas — $10.00.

Po $25.00: Dr. J. Graška ir Mc

jiems
ipuolus į vargą, padeda ir dėl jų 
laisvės atgavimo kovoja. Todėl, 
kas dar nėra suspėjęs atlikti tos

dėkingi už aukas.
— Simas Laniauskas, Jauni

mo st/jvykl. globos komiteto pir
mininkas Clevelande, gr uodžio 2 
d. trumpą savo poilsio laiką pa
naudojo nuveždamas susidomė
jusį ankstesnės kartos lietuvį į 
šią stovyklą įtikinti gražia jos 
vieta ir parodyti nuveiktus dar
bus. Stovykla gražiaipalikta, vis 
kas uždarinėta. Gražūs vartai 
prie įėjimo ir lenta su parašu. 
Šis lietuvis buvo labai sužavėtas 
ir iš jo tikimasi stambios aukos.

— ALRKF stovyklai 100 dol. 
paaukojo N. Y. V. ir V. Nykštė- 
nai pasižadėjo paaukoti 100 dol. 
Anksčiau pasižadėjusius ir nau
jus asmenis prašome, kiek kas 
gali, aukoti šiai stovyklai. Au
kas galima įteikti stovyklos glo-

šakarniiji, p. Budriui, p. Lazdiniui, dr. B. Barviks, K.
. ... . I Audroniai, Pažiūros, M. šaltenie-

Už aukas dėkojame p. p. Skrin-i w Sedar, J. Šimonis, P. ir M.
skiemai, poniai Staeienei, poniai Gasparoniai, p. Fabian, J. Gajaus- 
Kizienei, poniai Linkuvienei, Ven- kas> pp šimkevičiai, Baltrušai-
ciuvienei, Jakutienei, Rukšėnienei, 
Premineckienei, Venclauskaitei, 
Benokrat^enei, Daukantienei, Jur
gaitienei, Jusevičienei, Gaidžiūnie- 
nei, Gasparaitienei, Variakojams, 
Melsbakienei, Karosienei, Petkevi
čienei, Vaičeliunienei, Mrs. Ona 
Mihelich.

Atskira padėka priklauso po
nioms, suorganizavusioms ir prisi
dėjusioms darbu ir aukomis prie 
bufeto: p. p. Apanienei, Pašakar- 
nienei, Lazdinienei, J. Steponavi
čienei, Šarkauskienei, Garliauskie- 
nei. Vinclovienei.

Dėkojame vvr. ir jaun. skautams 
dalyvavusiems programoje ir ap
tarnavusiems pobūvi.

Skautų Tėvų Komitetas

— Italijos vyriausybė pa
skelbė II Pasaulinio karo nuos- 

bos komiteto nariams Clevelan- tolius: žuvusių 445,000 — ka-
de.

— I. Plechavieienė, didelė mu
zikos mylėtoja lankėsi Chicago- 
je. Ji turėjo pro?ą aplankyti 
kun. dr. P. Celiešių. Aplankė 
Jaunimo centro namus ir buvo 
sužavėta menišku jų sutvarky
mu ir įrengimu. Kun. B. Markai 
čio denrt, ji turėjo progą ir pa
skambinti pianinu šiuose namuo
se. Su ja kartu lankėsi ir muz. 
Faustas Strolia.

PADĖKA

rių 292,000, civilių 153 000, jų 
skaičiuje 47,000 .moterų.

NUO UŽSISENfiJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

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

VIRŲ IR SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
negali ramiai sėdėti ir naktimis

Po $4.00: 
Varkalienė.

miegoti neg jų užsisenėjuslos žaidos ' Po $3.00: 
i niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi- Jurkūnas, A

tis, O. ir V. Karaliai, J. ir S. Bar- 
ševskiai, A. ir A. Raulinaičiai, B. 
ir B. Ciurlioniai, K. ir S. šakiai, 
Parcels to Rusia, Ine.

Po $8.00: Pr. Gustas, F. Ku
dirka.

Po $6.00: A. A. Dahšiai ir p. Gri- 
kinaitė.

Po $5.00: F. Masaitis, O. ir A. 
Razučiai, A. ir F, Skirius, K. Priš- 
mantas, B. Narbutas, K. Čepliau 
skas, J. Tumas, M. Šleiterienė, p. 
Leonavičienė, dr. Knerler, p. Sta- 
delninkai, p.p. Skirmantai, Round 
the World Tourist, dr. Hagen- 
thorn, p. Kasper, J. Donald, K. A. 
Januška, J. ir D. Sližius, K. Balt- 
ramaitis, J. Truškaiuskas, p.p. Ste
ponavičiai, J. Uždavinys, J. Mit
kus, B. Seliukas, J. Butkus, Peter 
Fabian, p. p. Žilinskai, p. p. Jasi- 
nis, O. ir V. Mikuskiai, A. Luk
šienė, A. Liudžienė, kan. Stepo
naitis, M. Krafto orkestras, A. ir 
V. Šimoniai, P. Litvinas, J. Straz
das, dr. G. Valančius, V. Jasiulio
nis, p, Karaliūnas, J. Baltrušaitis, 
M. Christ, p.p. Gliudžiai, U. Psibil- 
skis, J. Dambrauskienė, J. Koje
lis, A ir A. Dundzilos, p. Medžiu
kai,, p. p. Jovaiša, p. Deringiene, 
B. Janulis, V. Račus, A. Ruigys, 
L. Briedis, A. ir J. Balsiai, kun. 
dr. A. Bučmys, J. Navickas, K. K. 
Pažemėnai.

G. Elsbergienė, M.

Bandzevičius, sesių — broliu tautiečių atžvilgiu, 
privalo neatidėliodamas tai atlik
ti. Balfo iždininkas V. Karalius vi
sada jūsų aukas pasiruošęs priim
ti. Jo adresas; 816 N. Lafavette 
Park P.. Los Angeles 26, Calif.

Taip pat nuoširdi padėka tenka 
gerb. “Draugo” redaktoriui L. Ši
mučiui už Balfo reikalų supratimą 
ir neatsisakymą talpinti prašomų 
skelbimų.

Š. m. gruodžio mėn. 15 d. Šv. 
Kazimiero parapijos apatinėje sa

i ►OOOOOOOOOOO OOOOOOOOOCOOOOr,

KALĖDINĖS
•DOVANOS-

PASIRINKITE 

ATSILANKĖ J

PJT£L£VISIOn
(sales - Service)

Sav. inž. A. SEMfAAS 
3321 S. Ilalsh-il — Ci.irrside 4-5«<i5
Atdara kasdien nuo 9—9 vai. vak 

Sekmadieniais — 10—5 v. v.

>0000000000000000o ooooooooc

P. Mackevičienė, p. 
Daugeard, J. Gilis,

Balfo valdyba nuoširdžiai dėko- Įėję vyko Balfo skyriaus visuoti- 
ja visiems prisidėjusiems savo dar nis narių susirinkimas. Suteikta 
bu prie šio vajaus pravedimo ir | naudingų žinių siunčiant siunti-i
Balfo parengimo; kleb. kun. J. 
Kučingiui, kun dr. A. Bučmiui, 
A._ P.abušiui, Los Angeles Scenos 
Mėgėjų Dramos sambūriui, jo pir

mus j Lietuvą bei Sibirą, o taio 
pat išrinkta 1958 m. valdvba ir re
vizijos komisija.

LA Balfo valdyba.

JAMES E. KIDWELL
FLORIŠT

826 E. 47TH ST. KENlVOOD 6-1352 
PRISTATOME VISAME MIESTE 

Atdara sekm. gruod. 22 d.

SPECIALIOS GĖLĖS KALĖDOMS
Poinsettijos vazonuose nuo $3.00 

liybrid orchidijos nuo $3.00 už vieną.
Gražūs šviežiai pražydę žiedai

Visos poinsettijos, cyclamen, kalėdiniai žalumynai 
bei nuskintos gėlės pristatomos šviežios kasdien

OC >00000OOOOOOOOOooooooooo- 
NAUJAI ATIDARYTAS

PARAPACK INSTITUTAS
Išbandyta priemonė prieš arthrltis 

ir reumatizmo skausmus.
Skambinti — l'Rosis-ct K-475tt 

OI.CA SAKALAUSKAS
oooooooooooooooooooooooooo

BAILYBE ■ KARPENTER
Dirt,u jvairius pataisymus ir per

tvarkymų darbus, naujus garažus. 
Taip pat dažymo darinis.

JONAS PAPELIUCKA 
4552 So. Western Avė. 

LAfayette 3-4526

Ift ARTI IR TOLI fiAuBŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimio su pilna ap- 
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
11047 W. B7th PI. Chieago,

I1L YVAlbrook 5-8(M»3

Atdara kiekvieną dieną ir vakarais. 
Sekmad. 10 iki 5 valandos.

STATYBAI 
IR NAMU 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEBŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWINAS, Pres.
3039 So. Haisted St.

Tel. VIctory 2-1272

Apkamavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai. 

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

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

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

1 ’IU, ~ žai?X M. Biržiška, A. Bimbiris, K. Nau
jokas, V. šeštokas, A. ir D. Poli- j 
kaičiai

Po $2.00: P. Rapšys, p. p. Sap- 
liai, p. p. Ąžuolaičiai, O. Samso- 
naitė, P. Markauskas, A. ir S. Dob 
kevičiai, A. Misiūnas, P. Stanči
kas, L. Niūniava, J. Dabulevičie- 
nė, K. Liaudanskas, L. Balvočius, 
P. Koverienė, K. Karuža, K. Na
vickas, P. Marčiuška, J. Miliūnas, 
Ap. Korsakaitė.

Po $1.00: A. Bačkauskas, p. Priž 
gintas, P. Mikeliūnas, p. Dukaus- 
kas, J. Garsin, p. Ilgūnienė, p. Fle- 
džinskienė, p. Gardiney, p. Macke
vičienė, p. Specher, K. Gobis, Ch. 
Colly, Al. Gustaitis, Adelė Cibai, 
p, Mordus, dr. Raulinaitis, A. Da- 
mulis, p. Jagučianskienė, p. Bona- 
tienė, M. Šleiterienė, B. Tunila, B. 
Grigaliūnas, p. Dirgelienė, V. Mit
kus, B. Dudor, p. Tininis, J. Jode- 
lė, R. Rapšys, J. Raulinaitis, R. 
Modžiukaitė, C. Norkus, V. Pet
rauskas, J. Petronis, K. Aukšti
kalnis.

Balfo valdyba visiems aukoju
siems vargstančių tautiečių vardu

I,EGUI,0 Ointment Jos gydymo 
ypatybės palengvins jQsii skaudSji
ma ir galėsite ramiai miegoti nak- 
ti Vartokite jų tapgi nuo skau
džiu nudegimų. JI tappgi pašalina 
niežėjimų ligos žadinamos PSORIA- 
SIS Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHUETE’S FOOT su
stabdo džiovinimų odos Ir perplyšimą 
tarppirščių Yra tinkama vartoti nuo 
žžiūstančios suskilsios odos dedir- 
vinių odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama varoti vaikučiams,kada pa 
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų Ji yra gera gyduolė nuo 18 
viršinių odos ligų. Le-
gulo Ointment yra 
parduodama — po 76

Clevelando Skautų “Pilėnų” Tun
to Tėvų komitetas nuoširdžiai dė
koja Clevelando visuomenei, taip 
gausiai atsilankiusiai į š. m. lap
kričio 24 d. įvykusį vakarą.

Kartu didelė padėka reiškiama 
asmenims ir organizacijoms, prisi
dėjusiems prie to vakaro pasiseki- 
mo: p-lėms Blandytėms, be hono
raro išpildžiusiotms vakaro prog
ramą, akom. muzikui p. Skriduliui, I centų, $1.25 ir $3.60. 
pranešėjdi V. Raulinaičiui, “Drau- pirkite vaistinėse Chl- 

V" Jo? redakcijai,^Lietuvių Ra-! cagoje ir apylinkėse: 
dio klubui ir jos vedėjui J. Stem- Milwaukee, Wis„ Ga- 
Puziui Ramovei , Lituanistinės rv. ind. ir Detroit Mi- 
Mokyklos K-to p-kui p Obeleniui, i chlRan, arba rašykite
L l^OKPanaP mP- LT P‘kei ir atsiųskit MoneyOr- 
Mrs. Kimball, Fnendly Flower L . ,
Shop Mrs. Elzabeth už gėles, “Bal- fr I —

BUDRIKE
3241 SOUTH HALSTED STREET

Pradėkite taupyti šiandie!,: turėsite rytoj! |
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioie lietuviškoje iii 

įstaigoje BRIGHTON SAVINGS ANO LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANBOS:
Trečiadieniais uždaryta visą dieną

NAUJAUSIOS KNYGOS, 
GAUNAMOS DRAUGE:

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

KARALIAI IR ŠVENTIEJI, 
eilės, Elena Tumienė, Los 
Angeles, 1957 m. Viršelį ir 
vinjetes piešė Ada Korsa
kaitė, 80 pusi....................... $2 50

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

RUGSĖJO ŽVAIGŽDES, lyri
ka, Gražina Tulauskaitė,

1957 m., 62 pusi,, kietais 
viršeliais ............................ $2 00

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

DRAMBLIO KOJOS, Petras 
Babickas eilėraščiai. Iliu
stravę Vladas Vijeikis. 1957 
m., 118 pusi..........................$2 00

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

MĖNESIENA, Alo'zas Baro
nas, romanas. Viršelį pie
šė dail. Jenas Pilipauskas,
1957 m.. 202 pusi................ $2 50

ŽYMIEJI KARO VADAI. Juo-
zap Vaičeliūnas, 1957 m.,
214 nusl............................... $3

PICTURFSOUE LTTHUANTĄ 
lituamta PINTORES-

CA GRAŽTOJT LIETUVA. 
pe*rnq Babickas. Men*nė 
priežiūra dail. Vlado Vilei- 
kio. Pbistruota daugeliu 
fntoemfiiij ir meniškų re- 
produkciių. Tekstas an<du 
fr lutųviu kalbomis. Cbica- 
n*>. J1L 1957 m. Didelio for
mato, 194 pusi....................... $4.00

LEGULO, Department D., 
5618 W. F.ddy St., Chieago 34, BĮ.

r nuoširdžiai dėkoja, o kartu ir ap-

Švenčiu Proga!
J. JANUŠAIČIO ir J. MAŽEIKOS

MIDWEST MAISTO IR 
LIKERIO KRAUTUVE 

2515 W. 6»h Si, tel. PR 8-9259

Specialios kainos nuo gruod. 16 iki saus. 1 d.

MARTEl., 3 Star Cokiuc Fitth
BISųtlIT, 3 Star Cognac Fifth
REMV MARTIN, V. S. O. P. Coitnar Fifth 
PORTUGALIŠKAS importuotas vynas Fifth
PKANUrZIsKAS llorcdeov vynas Hftli
VODKA, 80 proof Fifth
Cherry, Blacktierry brandy, 70 proof Fifth
Vokiškas importuotas alus, 24 cans dėžė

Ir daug kitų gėrimų specialiomis kainomis

$4.85
$5.49

c 
c

$2.49
$2.79
$4.85

Kalėdoms: ItaravykaJ iš Lietuves, importuoti rielekatesai. 
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 prngr.ą, atvykite aplankyti mūsų krautuvę Iš 
arti ir toli.
Krautuvė adara kasdien ir nekmadieniais nuo 8 ryto iki 9 v. vak.

KALĖDINIS IŠPARDAVIMAS
SAUSIO MĖNESIO KAINOMIS !!

Didžiausios nuolaidos ką yra buvę. Lengvos iš- 

si mokėjimo sąlygos. Didžiausias pasirinkimas iš ži

nomu išdirbysčiy — Baldai, Gazo krosnys, Televi

zijos aparatai, HI-FI, Patefonai, šaldytuvai, Skalbia
mos mašinos, Papuošalai, Deimantiniai žiedai, Sidab

riniai daiktai, žaislai, Antklodės, Kaldros, Lempos, 

Kėdės, Rašomieji staleliai, Sofos, Miegamojo komp

lektai, Dinette komplektai, Matrasai, Sleeperloun- 

ges, Lovos, Knygą spintos, čemodanai, žaislai.

NEMOKAMAI — Kiekvienam atsilankiusiam 

kalendorius — NEMOKAMAI. Apsimoka pas mus at
silankyti net jei jus gyvenate ir 100 mylią nuo mūsą.

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE

J241 South Halsted Street 

Tek: CAlumet 5-7237
lltidriko Lietuviška Valanda iš radijo stotina WHFC, 1450 k„ 

ket\irtatlienio vak. nuo 6 iki 7 valandt.b.

^Pasinaudokite “Draugo’ Classificd skyriumi

Trečiadieniais uždaryta visą dieną 
’irmadieniais, antradieniais ir jienktadieniais 9 ryto iki 12 vai. 
ieštad 9 vai. ryto iki 4 :30 p. p. Ketkvirtad. 9 vai. iki 8 v. v.

■/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANE SAVINGS
2556 WEST 47th STREET LAfayette 8-1083

B. R. Pletklevdcz, prez.; E. R. Pletklevvtc*, aekr. Ir advokatu
Mokame aukštus dlvidendua. Keičiame čeklna. Parduodame Ir perkame | 

▼alatjbča bonus. Taupytajam* patarnavimai nemokamai. >
Pradėkite taupyti atidarydami sąskaita itandb-n. Apdrausta iki 110.000

Darbo valandos; ptrmad. ir ketvlrtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro 
antr. Ir penk. 9 Iki B; troft. uidaryta. o *e*t nuo 9 Iki vidurdieni^

INSURID 
UP TO-

FEDERflL
5RVING5

Jei reikia paskolos
pirkimui namo 

ateik į

Mutual Federal Savinas—
gausi greitą patarnavimą

2202 W. CERMAK ROAD,

CHICAGO 8. ILL.

Vlrginia 7-7747
AND LOAN ASS’N. Į

JOHN J. KAZANAUSKAS, 
Presidcnt

d
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Nationvvide poli puoves

1.000,000,000,000 people prefe
FLOWERS to any other^. 

Christmas įiift you '•P' coulJ 
tlūnk of!

Jry the tender touch*.. 

see or phoneyour florist... 

he can wirė flowers anywhere!

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

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

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

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

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

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

APIE LAIKĄ IR ŽMONES
Literatūriniai Jono Aisčio atsiminimai ir apybraižos apie 
laisvės dienų Kauną, apie mūsų žymiausius kultūrinin
kus: Binkį, Savickį Tumą Vaižgantą, Miškinį, Nerį, Gi
ras ir d. kt. Knyga parašyta nuotaikingai, puikiu sti

lium, atžymėta Vinco Krėvės literatūros premija. 249 
pusi., kaina $2.50.

VISOKĮ gardumynai kalėdoms
Kalėdinis pyragas, šiižikai, 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. CLiKside 4-6376

L

Taip pat kepa visų mėgia.mą sveikatos duoną pc 2 svaru. 
Plikytą 4 svarų, plikytą 7 starų, pumperniekel ir kt.

CLASSTFIED AND HE-LP WANTED ADVERTISEMFNTR
KKAL ESTATE REAL ESTATE REAL ESTATE REAL ESTATE

i
HELP WAME1) - FEMALE

« k»mb., 3 mlcg., garma*. »I3,7OO , MAHQI ETI'E PARKE, 2 mūriniai 
kumb. mūr., 3 mii-g. gar. 815.5041 namai pu 2 iiuąštij. l-as namas 2 bu-

» luimb., mūrinLs nauju*. *18,500. tai p., t; Lunį,. i, 2-as namas 2 bu
tai po !» kumb Prie abieju namu 
2 aulom, garažai. Namui tcranie 
stiHAji . lteikalinga pamatyti, ku>i 
galėtumėt įvertinti.

.Mari|iii-tte Parke 5 kaluli, mūriniu 
liungaloKv. <'<'nt raiiriih šildymas up- 
kitrenamuH alyva. Virtuvė išklota 
plytelėmis (Tile kitrhi-n). 2 autom, 
garažas. Pilna kaina tik $16,600. 
įmokėti reikia nedaug.

.Mūrinis 4 kambarių — evpamlable. 
G meti, senumo. Virtuvė ir vonia iš-

2 |N| 4 kumb., mflr., dld. *k. *23.000. 
Partine ir daugiau namų pasirinkimui
S.A. AGLINSKAS Real Estais
243» W. «• 8t. HE. 4-6202

mflr. 3 bt. kraut. c. A. gar. — 23,400 oooooooooooooooooooooooooo 
mur. 3 bt. išdek. v. S. gar. — 24,500 
ined. 2 bt. c. S. gar. g. stovy — 15,000 
mūr. 0 klt. liauja*, lid. lot. — pigiai, 
i ru pigių ir iieluingų namų sąrašu*

A. BUDRECKAS, Realty
4081 Archer Avė., LA 8-3384

HItK.HTON PARKE
2-jų augštų mūr. 3-jų imtų — 

7 4 3 k. Nauja guzu radijatoriais
šild. systi nin. 2 mašinų gar. Su 76 
pėdų sklypu. Tik $2X,llmi.

AUTI NABISCO
B kamlj. to metų mūr. namas. Šil

dymas alyva. Dvigubi allum. langai 
ir durys. 2 karų garažas. $2 2,600. A.
Katilius.

2x4 IR DAR 1 BETAS
Nuomo. ™,!TtuT*»20» I n.Sn, ' k"""»

:“p
toli Marą. Pk. $21,000. A. Sirutis. J " t,R M

30 ARRV MIŠKO PRIE EŽERO “ kainb. namas, i (į vonios. 1‘asta-
Gražus 7 kumb. (5 miegamųjų) I“,H dnl-la> sklypo. Automatini* 

mūro namas. Rūsys. Dvigulius mūro karstu vandeniu apsiūlymus. Arti g, - 
garažas. Prie PS 6 kelto, apie 140 I to susisiekimo, (nesti tik $3.000. 
mylių | Rytus nuo Čikagos. $17.000. Turinio ir kitu namų pardavimui,

taip pilt ir prekybinių namų.
J'-i norite parduoti savo namų, mes

MARQUETTE PARKE:
Mūr. bung. G kamb. arti parko, 

centr. gazu Sildym. .reikia parduoti 
šių savaitę.

BRK1HTON PARKE:
Mūr. 2 po 4, centr. ftildymaa, arti

plytelėmis. 2 au- i susisiekimo. Nebrangus, 
tomoliilių giiiažits su Ivaižavimti iš GAUK PARKE’

Mūr. 5 butai, po 4 kamb 
šildymas, gražiai atrodo iš lauko, 
modern. {rengti butai. Oeros paja
mos.

Turime visokio dydžio namų ir 
jvair. bizniu. Parūpiname paskolas 
lengv. sųlyg.

A IIOME AM) A POSIT|<|\
At Tlu- I 'ori \\ayiie Cliildi*eii's įlomi-
Tvvo positions uvuilublo on present 
staff, House Moiher for seniui' girls. 
Relief House Motlu-r vvitli hoiim- 
luundry duties. Tlies,- are ideal poai- 
1 ions for widow ladi'-s, single woin<n 
and eareer wonien us it is rcąulred 
to llvo in lite modern living uuarlers 
turnisbed. .Modern facilities, new

MAIttJFFTTE PARKE
2-jų augštų mūr. 2 po f k. Alyvos 

karšto vutul. šiluma. 2 mašinų mūr. I
garažas. Kilimai. Arti mokyklos ir ! btiildings, good pay, pleasant stir
tas. $23,400. | rournlings. Apply by letter in own

j lianiivvriting to
GAGE PARKE i ItKV. JOHN W. IfEISTANI)

(■ražu* 6 katuli, mūr. bungulovv su 1 
J katuli. Imtu rūsy. Nauja šilumos 
sistema, gazu. Apsauga nuo potvy-

A. Rėklaiti*.

P. LEONAS
'ų-RAT. Pštatt 

2736 West 71st Street
VW telefonai: WAlbrook 5-0015

įsigykite dabar '

•HMiiiMiiiiiiiiiinniiiiiiiniiiNiiiiiniiiiiii

KAM SENATVE JAU ATĖJO, 
PENSIJŲ KNYGELE PADĖJO!

Neseniai išleistoje knygelėje — 
PENSIJOS IR PAŠALPOS — at
spausdintas Socialinės apdraudos 
(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:
"DRAUGA S”

4545 W. 63 St, Chicago 29, III.
«illllllllllllllllllllllllllllllllllllH>iimun> ’

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Kiškučio Vardines
STASYS DŽIUGAS

jutu* mielai patarnausime; turime 
klijentų, norinčių pirkti. Prašome 
kreiptis ) m ūbu raštinę —

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

I_________________________________
1 Prieš pirkdami ar parduodami na

mus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY

ŠIMAITIS REALTY.
2737 W. 43rdSI.,CL 4-2390

centr.1 ni,L < lantanu nu “ov< i h» m)
$20.900.

PASITAIKAI Iil'l’K tiifisų iuudų 
Harušu ir įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS
Real I.stale — Insurance — ltentals 

Notary Rublio .
5916 So. Westem Avė.

Pltosp. 8-22.34
0<><>{)<KX>O0O0CejO(X)O<»lXK>O<H><>

duois"

i Hnperiiitenilent
FORT IVAVNE CHII.DRFN’fs HOMF. 

I*. O. Ibi\ MM, Sintimi A.

MISCKLEANEOU**

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
lataigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar 
navlmas

NORV ILA
KKAL. ESTATE SALES 

2A00 W. 5»th St. TeL PRospect 8-5454

PIRKITE ir parduokite savo ne-
REAL ESTATE-INSURANCE jojamą turtą 'Naudokitės mano teisingų patama- 

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

EKSTRA, NAMAI!
Mari|iiette parke 3 metų 3 miega

mųjų, šviesių plytų, iii Ul inis ir nau
jas 2 maš. garažas. Angliškas beis- 
nientas ir augšta pastogė tinka kam
bariam* įrengti. Koklių vonia, ąžuo
lo medis, girzo šildymas. $23,kilti.

l\. augštų apkaltas medinis. 6 
katuli, apaėinje ir 3 viršuje su atski
ru 'ėjimu. Namas reikalingas už
baigti taisyti. U'isinentas. fentra- 
liais šildymas. 2 maš. garažas.

$ I 2.kuo.

K. VALDIS REAL ESTATE
265Ū W. 69th St.

PR 8-6040 arba RE 7-8534

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpoblic 7-9400

KAS JIE8K0 GERU NAMU 
ar nori greit parduoti prašome 
pranešti telefonu arba atvykti pas 
K. Volodkevičių

K. VftLDIS 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 
pėdų sklypas. Garažas.

HEmlock 4-4533.

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

mūsų 1 Kampinis mūr. narnas ir krautuvė. 
MailS ! Geral einantis biznis Brighton Bark 

.. _ . _ . JM.eiie centre prie kraut. 4 k. butas,
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir ’ Mūr 2 a po g k. ceni. snu *kiyp. 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu- 3i pėdų. garažas. $28.ooo. 
stracijos šią knygą padarė dau- ; _ _ . ■> j. |X ■ i O
giausia mėgiama mažųjų skaity- |V|. S I IYI “ U 3
tojų tarpe. Kaina $1.50.

Užsakymus kartu 
siųskite

Tai gražiausia dovana 
mažiesiems skaitytojams.

su pinigais
REAL ESTATE

4259 So. Msniev/ood Avė.
Tel. ClJiffside 1-7450?

Ito. YAnls 7-2010DRAUGAS
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29. III 
iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii
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CHRISTMAS
i Should you have left anyone out

1 of your Christmas list your best i g. 1913 ar 1914 m. Ringinių km., 
bet is flowers. The flower shops žygaičių valse.

Grosas Jonas, s. Paulinos. 
Varasinskienė - šukytė Ona,, d. 

Jurgio,, gyvenusi Chicago, USA.

Gimini!! ir artimųjų 
Pajieškomi:

Vežienė - Pakulytė Izabelė, dūk. 
Simono, gim. 1902 m.

Raiter - Fetingyte Joana, gyve
nusi New York, N.Y,

ISNUOMUOJAMA FOR RENI

NAMU SAVININKAI 1
TaTininkaujame butų išnuomavi 

■nm. Patarnavimae veltui Turim* 
s uk i ančių jų sąrašą.

VARPAS Real Estate
591 a So. Mestom. RRoepect 8-22S4

skaiivkile Draugą"!
gim. 1898 m., Barbora, gim. apie 
1902 m., ir Marcijona, girs. apie 
1905 m.

Francienė - Karčiauskaitė, Pran
ciška, d. Juozo, gim. apie 1896- 
1898 m. Eržvilke, Tauragės apskr.

Mikinafas Leonidas, apie 60 me
tų amžiaus, .kilęs iš Rietavo vals., 
ir jo žmona Margareta, kilusi iš

Perskaitę dien. hrau^a . duokite jį kitiems.

'’L.v

BUILD1NO A REMODELING

Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy
mo, pertvarkymo fremodeling) darbai

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

0930 So. Ma|>lewoiMl Av., Chli’ago'J 
Tel. HE 4-7482 arba CIi 4-7450

S T I D Y M A S
A. StanMatiska* ingtoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alvva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atliek* •6bu« skardos darbu*

1546 S. 49th Court, Cicero
Tel. OLymple 6-0775 nno 8 vaL 

ryto Iki S vai. vakaro. 
Telefonas nuo 5 vai. vakaro: 

OLvmplp 2-0752

itet ąpnRAFnos agentttra
Visų rūšių apdrand** Automobt 

llų finansavimas Notartnta* Valsty 
patvirtinęs kalnas

Pr1*š darydami apdraudas kitur 
nnsitsiraukits pas mus

JONAS KIRVM-ns 
WAIbrook 5-MI74

IKTERSTATT' INSl’RANOF AOENFV 
«IO8 S. Ashland Avė.. Chiejųjn Sfl. tll

VIKTORAS ŠIMAITIS
OF.NEIiAL OONTRACTOK 

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen- ' , _ . , _ , ~~
duoja planus; išrūpina statybos PROGOS — OPPORTUNITIES 
kreditus. Skamb. vak.; VI 7-4229 ---------..........

Namų tel. Itlshop 7-3340 
2737 West 43rd Street Parduodamas MŪRINIS NAMAS

_______ _! * TAVERN A su visais įrengimais.
Namų statyba, įvairūs pataisymai prieinama kaina. Gera proga tin-

ir pardavimas. Jei norite pirkti ar kainam asmeniui, 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai iš- v rifikii.' »v/.'
planuotas, patogus, grafus Ir pigus, j _______ * 1 l>,u l!™ * !'-•
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 9-5531 

nuo 6 vai. p. p. kasdien Ir sekma-- 
dieniais nuo 10—4 va'. Adresas- 5(5
Nolton, Wiliow Springs. III.

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

STANKUS
CONSTRHCTION C0.

Atlieka panavimo ir statybos 
darbus gydytojų ofisų, gyvena
mųjų ir pi-<-kyIstls pastatų. Jū
sų pasirinkimui turime virš 300 
,vairių standartinių projektų. 
Ofiso ir namų teefonas

RItospect 8-2OI3 

7103 SO. M'ESTEKN AVĖ. 
Fliieago 30, III.

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

PARDAVIMUI

Naujokas Evaldas, s. Nesterio, gj]u^g
Rimgaila Benediktas ir Domini-

will be opened Sunday and Christ- i Grosas Jonas, s Paulinos. ^Lpinridenė Ona, d. Kazio, iš- 
mas eve and there a,re štili good Varasinskiene - suityte Ona,, d. : Knmda
StT^S °L uVe7thSlg- r , -gyver!u"i- Chicogo USA Į ‘ jJbuševičius Albinas, s. Vlado.

They will finish up your lįst, Jakiene - Šukyte Domicėlė, dūk. n~i*jniq Adomas s Lauro trim
nioely. And if you’ve forgotten Jurgio, gyvenusi Chicago, USA. i 18^.1898 m maždaug 1930 m. 
someone at a distance, there are Jonikas Antanas, s. Jono ir jo įąernįgraves ’ Argentiną 
the flower wire Service. Chicago ' brolis Motie jus, abu išeimigravę į I qt(in/itė’Antanina d Silvestro 
florists can telegraph your gift to USA 1916 a, 1917 m. iš Kunfrocių aX i«90 m Lingių km Tau- 
correspondents anywhere in the km.. Skaudvilės valse, ir gyvenę a f k apie 1920 m. ’išemi-' 
country or cable to almost any- j Chicago, III. 1
where in the world, A t the lašt 
minute they can transfer an order 
for quick delivery anywhere in 
the city or suburbs.

,u- tz t • t. i gravus Argentiną.Dulbis Kazimieras, Juozas ir Po- Vasiliauskas Petras, s. Prano, g.
V1„ ■ , „ n bene Kanadoj.

Brazauskas Kazys, s. Prano. Martinkus Zigmas, s. Prano, g.
£?:f.1U,S_?OI^S.‘ ’®' .Kazte, gim.^Ly- 1912 m. Skaudvilėj, Tauragės ap.

s. Antano, gI And nothing in the flower shops biškių km,, Skaudvilės valse.. Tau- šiaulva Adomas 
will cost more than lašt year, ac- ragės apskr. Į '

, 8P?ke«n.an. for Tthe Drignius Andrius s Marės Drigj TotilgS Stagvs gim 1923 m. Ra.
Allied Flonst s Association. Ine- niutes, gim. apie 1907 m Varnai- seiniuoae. ,ir jo žmona Vanda Peč-
reased flower produettion is the cių km. Batakių vals., Tauragės kauskaitė - Totilienė, gim. 1926 m
answer. More roses grovving in apskr., 1941 m. repatrijavęs į Vo- Kpimėie

i Chicago than anvwhere else in the kietiją.
I W°rrJd- -i , u , Kaminskas Kaztmteras,, s. Jono, Mariiona, d. juozo„ gim. 1918
Į If you don t know her prefer- gim. 1921 m.

ances in corsage flowers, you will Danius Jonas, s. Juozo, gimęs
■ be safe with orchids, gardenias 
I camellias, camations or dainty 
Į sweetheart roses. And don’t over- 
look eut flowera.

“Man nereikia pasitraukti nuo 

vaiko nei minutės... nes turiu 

telefoną vietoje!”

N' l» reikia palikti darbą ar valkus be prie
žiūros — kada suskamba telefonas. Jūs 
sutaupote ni-suskaltomus žingsnius kasdien 
— daugiau darbo atliekate — kada tele
fonas yra po ranka. ; t

Išlaidos yra mažos... pavyzdžiui, JO* 
galite turėti tris "extenslon” telefonus, Jei 
Jie Jums reikalingi, apie 10 centų j dieną! 
Jūs irgi galite pasirinkti Iš devynių gražių 
spalvų. Fž pasirinktą spalvą temokate tik
tai vieną kartą.

Jūsų Service Representatlve telefonų biz
nio ofise mielai Jums pagelbės pasirinkti 
tinkamas vietas telefonams bei spalvas Jū
sų šeimai. Hkamblnktte šiandien. Numeri 
rasite pirmame pttaiapyje telefonų knygoje.

ILLINOIS BELL TELEPHONE
"MiMlemus gyvenimas reikalauja patogių 

telefonų"

1917 m. Tauragės vaisė., ir žmona 
Marė, gim. apie 1922 m. Tauragėj.

Pocius Kazimieras, gim. 1901 m. 
Plungėje.

Štškienė - Kurlinkutė Juzė, dūk. 
Antano, gim. apie 1897 m. Taura
gėje, 1941 m. repatrijavusi į Vo
kieti ią.

Dičmonienė - Ktilinkutė, Ona, d. 
Antano, gim. apie 1902 m. Taura
gėje, 1941 m. repatrijavusi į Vo
kietiją.

Naujokiem* - Bendikaitė Magde, 
d. Miko, gim. apie 1900-1906 m. 
Juodpetriu km., Tauragės vaisė, ir 
apskr., 1941 m. repatrijavusi į Vo
kieti ia ir gyvenusi Reiehenbache.

Badus Kazys. s. Juozo, ca 80 
metu amžiaus, gim. Vainuto valse., 
1907 m. išeimigravęš j USA ir ap
sigyvenęs PiMsburghe. Pa., su šei
ma : žmona Barbora Račienė - Jaft- 
staitė ’š Dūdini, km., 2. Naumies
čio vaisė., ir dukterimis Zofija,

»A7YS ė^NAURKAS
B444 SO T1?OY ST. 

Talsf VAlbrook 5-7670 ir
aihaon 8-4938

• (leti'-ralls kontrnktortus nau 
tų namų statybai. įvairiems re
montams tr namų portvarky- 
mums • Turime didel, patyri 
ntą narnų statyboje. • Patys 
ithekamo cemento Ir medžio 
darbus • Apkatnuvlmat nemo
kamai.

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS
2717-19 West 7lst Street

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

Telef. — HEmlock 4-5881

Kelmėje.
Juozupaitienė - Kasparavičiūtė 

m.
Matiškių km., Tauragės apskr. 

Gaidamavičius Povilas, s. Petro,
gim. apie 1936 m. Pagėgiuose,, jo Į

p\)R

Perskaitę "Draugą", duo-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
VAIKO DIEVAS IR RELIGIJA
Religinis vaiko auklėjimas ryšium 

su jo dvasine raida
I dalis: Vaiko kelias į pasąul,

II dalis: Vaiko kelias ) Dievą
ir religiją

HI dalis: Vaiko religinis auklėjimas 
VI dalis:Ypatine-tejt religinio

auklėjimo uždaviniai

328 psl. Kaina $3

Užsakymus su pinigais siuskite:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė.

(iiiiiiiiNiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,

Tėvai, įsigykite ir duokite a»vo vai
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKIENfiS 
nasakų knygą —

KARALAITĖS GINTARĖS 

ILGESYS
Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir
šelį ir iliustracijas piešė Bes. Merce
des. 48 pusi. Kaina J1.25. Pinigus ir 
užsakymus siųsti:

“DRAUGAS9
4545 W. 63rd Street. Chicago 29, UL

sesuo Birutė Gaidamavičiūtė ir bro i kitę ii kitiems pasiskaityti. SKelbkites dien. "Drauge", 
liti Andrius.

Gudmantas, Juozas, s. Jurgio.
Petkus Stasys, gim. apie 1917 m. 

Va.itinėnų km., Tauragės apskr.
Kvietkauskas Julius, s. Jono, g. 

apie 1925 m. Maksvų km., Taura
gėn apskr.

Rimkus Pranas, s. Kazio, gim. 
apie 1907 m. Lamankos km,, Rau
dondvario valse., Kauno apskr.

Kreiptis j Liet. Tremtinių Sielo
vadą. (16) Dieburg, Minnefeld 33, 
Germany.

PATIESKOflMAT
Iš Lietuvos įieškomi broliai JO

NAS, ZIGMAS ir KAZIMIERAS 
MIKUCKIAI. Prašomi atsiliepti ar 
ba žinatieji apie juos pranešti šiuo 
adresu: John Stašaitis, Route 2 
Box 3, Cedar Lake, Ind. Tel. Ce- 
dar Lake 2451

Jieškoma FELfi VINCIONIE- 
Nfi, mirusio Ipolito Vinciūno žmo
na, seniau gyvenusi Chicagoj. Jieš- 
ko sesuo Veronika Paulauskienė, 
gyv. Lietuvoje. Kas žino apie ją 
malonėkite pranešti šiuo adresu: 
Rev. Jonas Ruokis, 590 John St., 
Little Falls, N. Y.

| Jieškomas ADOMAS STANI- 
SAUSKAS,, kilęs iš Tauragės ap., 

į) Kvėdarnos vals. Jieško jo brolis 
šį Sibire. Atsiliepti šiuo adresu: I.
"j Rakutis, 2532 W. 46th Place, Chi- 

>1 cago 32, III.

DĖMESIO

MALONI STAIGMENA,
Kad įvairių pažiūrų rašytojai, žurnalistai vispusiškai knygą 
rekomenduetų, tai —

TOMO ŽIŪRAIČIO, O. P.,

ŽODIS IR GYVENIMAS
Religinei - tautinei rimčiai

“Gražiai, sugestyviai, įdomiai parašyta knyga” (Bern. Brazdžio
nis). "T. Žiūraičio knyga yra nauja teologija, naujas žodis mo
derniam žmogui’’ (Dr. A. Baltinis). “Mums krenta į akis auto
riaus rašymo meistriškumas bei kūrybinis sintetiškumas: dai
niaus, išminčiaus ir karžygio . . . Linkėtina, kad žodis ir Gyve
nimas būtų išverstas į anglų kalbą" (Prof. Dr. A. Ramūnas). 
“Vikriai parašyta knyga” (A. Rimvdis). “Daugiau panašios ver
tės knyga!” (D. Penikas).

Knygai įvadą parašė Prof. Dr. A. Maceina.
Viršelis dail. V. K. Jonyno.

Knyga gaunama "DRAUGO" Administracijoje: 4545 

W. 63rd St., Chicago 29, Illinois. Kaina tik $2.75.

Perskaitę dien. "Drau^", duokite jį kitiems.
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ŠEŠTADIENĮ, GRUODŽIO 28

9 vai. — šv. mišios ir pusryčiai. 
10:30 vai. — registracija.
11 vai. — kun. dr. Rimšeliu paskaita.
1 vai. — pietūs.
2 vai. — C. V., apygardų ir

kuopų pranešimai.
4 vai. — centrcl valdybos rinkimai.

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

Š^TADiENĮ 7.30 VAL. TEN PAT JAUNIMO VAKARAS SU LINKSMA PROGRAMA. Po to — šokiai ir žaidimai, grojant geram 
orkestrui. Vakaran kviečiamas visas Chicagos jaunimas, moksleiviai, studentai ir sendr. at-kai, at-kų tėvai ir bičiuliai.

SEKMADIENĮ, GRUODŽIO 29

9 vai. — iškilmingos pamaldos
ir pusryčiai.

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

suvažiavimo uždarymas; po to- 
bendri pietūs.

4
Sporto apžvalga

(Atkelta iš 2 psl.)

— Mindaugas Vygantus, kuris 
turi Loyolos un-to sporto stipen
diją. atstovauja šio universtite- 
to lengvosios atletikos rinktinę.stengėsi jam įpiršti. Tai yra di-, ... __ .... . J / ... Jis priklauso Chicagos Neriesdžiausią nesąmon'e, kokią tik .* , , , . . ,
tijnnrt n k lll-nill rniulrinci izr»nnsporto klubui, kur reiškiasi krep j 
ūini.o ir lengv, atletikos srityse. Į

— “Vytiočių Dienos”, Toron
to LSK Vyties biuletenis, kurio 
naujausias numeris pasiekė Chi-

mo. Bet argi jį šis reikalas lie- ca^‘ savo 7 nr- rašo: “Entuzias
tė? Kaip pareiškime “komite. ■ tingai ruoštas ir puikiai pavykęs 
tas” pažymėjo, minėjimą jis vyk L,ptnvos krepšinio pergalėm pa
de pavestas Fask,o per Vidurio m,n tj Chicagoje įrašė
Vakarų apygardą, tad kodėl, bū- > musų iseivij<* *Porto istoriją 
nant tik darbininko rolėje, pra- -razų la^' Tokio "dėjimo su
dėjo spręsti ne jam priklausan- ' ruos,Tmo idėias- norus bei Pastan 
čius klausimus?’ ?as Liet«voje maskolijos vieti

ninkai tikriausiai “gražiai” nu- 
O kas liečia pačią sumanymo dailino ir užspaudė ... šio mį- 

idėją. aš turiu pasakyti, kad E. nėjimo proga išleistas gražus i- 
Š. ją turi pilną teisę sau mono- Muštruotas leidinys ‘Lietuviška-

“komitetas” galėjo sufabrikuo
ti.

Vienas dalykas, prie kurio ‘‘ko 
notėtas” galėjo prikibti, tai prie 
‘sumanymo” minties pasisavini-

polizuoti, nors tai ir nėra didelis 
išradimas. Ant mano stalo guli 
trys iškarpos: viena iš 1952 m.

sis krepšinis’. Torontas norėtų 
jį pamatyti iš arčiau”.

Draugo”, kurio! E. S. siūlė ir “ Onrago, I.SK Neries vi- 
pateikė planus dėl tokio minė- suotlnis nar'» ^ūkimas bus 
jimo suruošimo ir pravedi,no ^stadienl. , vai. vak. Lie-
(tada 15 metų sukaktiesl; vie- '“'l" Kv.ee,ami ir
na iš šių metų "Kario” žurnalo i kl"bui nepriklausą sportininkai 
ir viena iš šių metų "Draugo” ge i h" visi slmr,u besidomintieji as- 
gūžės mėn. numerio. Tačiau, i n,enys-
kaip jau minėjau, šitie dalykai --------------
netarnauja E. H. išaugštinimui. Y k N Y

SKUNDŽIASI

Lt. gen. Charles S. Irvine, oro 
karo pajėgų medžiagos parūpini- 
mo šefas, sako, kad buVo duota 
raketų - satelito gamybai permaža 
pinigų. Jei .jų būtų buvę, raketų

gyvulių .esant maisto pertek- turį palinkimą sirgti jūros li- 
liui, gali susidaryti taukų at- ga šio supimo nepakenčia. Kad 
sargą, kurią naudoja, kai ten- galima būtų sukrauti į tokio 
ka badauti, šie taukai susikau- augšto gyvulio balną visą naš- 
pia kuproje arba kuprose pagal tą ir atsisėsti patiems rake
tai, ar j'is yra vienkupris ar dvi- liams, jis yra pratinamas pagal 
kupris. Tokios atsargos susida- įsakymą atsiklaupti; tą jis labai 
ro ir pas įvairius smulkius dy-i klusniai atlieka.
kūmų gyvūnėlius. Tai rodo, kad . ,iio • -• .j Jauniems kupranugariams ten"e yra prisitaikę prie žiaurių i, ,+„i„,_ «. • , i ka daryti skaudžią operaciją:Azijos tykumų gyvenimo sąly-1 , . - \ 1 J
<t„ -• : skersai šnervių pertvaros per-gų. Badaudami šie gyvuliai pa- , i ,t • , . . . įduriama skylute ir i ją įkišamalaipsniui praranda taukų atsar*! ... . . ., , , .rrnc 4. • , , medine vinies pavidalo lazdele,gas. Tokiu atveju kupranugario: „ . . . . ...j • u • , x Pne pastarosios pririšama vir-kupros sudrimba ir nukrypsta *. , • ,ant a — ___ vute, kuria gyvulys yra vedžio

jamas. Karavanuose ištisa ku
pranugarių virtinė sujungiama 
tomis virvutėmis į vieną ilgą 
eilę. J. Mks.

BRIGHTON BAKERY
(buv. Preikšas Bakery)

2457 W. 4Gh Piace Telef. Vlrginia 7-1250
Savininkai: Dūkštas ir Mackevičius. Kepa šventėms torius, medali
ninkus ir kitus kalėdinius kepsnius ir visų rūšių ruginę duoną.

ant šono. Avys šią atsargą su
sidaro uodegoje, kur gali susi-j 
telkti apie 23 svarai taukų.

Kupranugaris yra gana pro
tingas gyvulys ir nepaprastai 
stiprus. Ant jo nugaros gali bū
ti užkraunama virš 600 svarų 
našta. Turkmėnas dažnai ant jo 
pasodina savo žmoną, vaikus ir 
sukrauna mantą. Jojant kupra
nugariu jaučiamas ritmingas, 
bet švelnus lingavimas. Nuo to-

, , . • , v • J kio judėjimo, kai kurie žmonės,gamyba butų buvusi dvigubai grei- J •’ ’ ’
tesnč. (INS)

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GĖLIHYČIfl
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2143 West 63rd Street 
Telef. PR 8-0833 Ir PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 

MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO
3914 West lllth Street

Tel. — CEdarcrest 3-6335N
Vienas blokas nuo kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

siranda maisto, bet taip pat ga
li ilgai ir badauti. Apie savaitę 
jis gali išbūti be vandens, už
tat, jo gavęs, gali išgerti iki 
astuonių kibirų. Kupranugaris, 

Literatūros vakaras įvyks š. kaįp jr daugelis kitų dykumos
Literatūros vakaras

nes praktiškai "sumanymas" y- 
ra gana relatvvus dalykas. Bet 
kiek man žinoma, E. Š. buvo ne 
tik sumanytojas, bet ir vienas 
minėjimo iniciatorių. Jeigu čia m- gruodžio 22 d., sekmadienį, J
būtų galima E. Š. kaltinti, tai 5 vai. P- P- Apreiškimo parapijos 
tik už jo didelį nusižeminimą. salėje.

Man yra labai neaišku, kas pa Programoje; J. Aistis. A. Bau- 
skatino “komitetą” imtis šio ne- žinskaitė, V. Jonikas. A. Lands- 
švaraus žygio. Tačiau man per- bergis, R. Kisielius, N. Mazalai- 
šasi nemaloni mintis, kad čia tė, P. Naujokaitis, J. Tvsliava., 
bus vieno komiteto nario darbas. L. Žitkevičius ir V. Žukauskas. 
Nario, kuris anksčiau spjovė ki- Pianinu skambins D. Audėnaitė. 
tiems komiteto nariams į akis. Šokius šoks New Yorko moks- 
pasisakydamas, kad jis su šiuo leivių tautinių šokių grupė, va

t A.

komitetu jokių reikalų neturi ir 
nebeina jame jokių pareigų.

Dabar tas “didelis visuomeni
ninkas”, norėdamas dalyką nu
kreipti kita linkme ir atitaisyti 
klaidą savo “bosui”, kurią jis pa
darė kartą paneigdamas savo 
pasakytuosius žodžius, turbūt ir 
kelia visą triukšmą.

Kiek man yra žinoma, daugu
ma šio buvusio darbingo komite
to narių yra garbingi žmonės 
ir todėl jų adresu stipresnių išsi
reiškimų nedarysiu. Teks pa
laukti, kol paaiškės tikrieji šio 
nešvaraus datfoo iniciatoriai.

A. L.
Sporto šk. red. pastaba. Pra

ėjusios savaitės skyriuje patal
pintas “Viešas pareiškimas" iš
šaukė didelę mūsų skaitytojų re
akciją. Iki šiai dienai esame ga
vę 8 tuo reikalu pasisakymus, 
kurią vieną čia spausdiname. Vie 
tos stoka nebeleidžia mums įdėti 
daugiau mūsų malonių skaity
tojų balsų, bet sekančiame sky
riuje stengsimės pateikti bent 
kelias skaitytojų, pasisakančių 
prieš “komiteto” išsišokimą, laiš 
kų ištraukas.

Sporto kronika

— .lonas Kašubą žaidė Rut- 
gers universiteto futbolo Isoc- 
cer) rinktinėje, kuri laimėjo 
“Middle Atlantic States Confe- 
rence” šiaurinės dvizijos pirme
nybes. Paskutinėse rungtynėse 
Rutgers komanda įveikė Lafa- 
yette un-to vienuolikę 2:0 ir šia
me susitikime vieno įvarčio au
toriumi buvo Kašuba. Per visą 
sezoną Jonas, kuris žaidžia vidu
rio puolėju, pelnė didžiausią į- 
varčių skaičių — 10. Pažymėti
na, jog iš 10 sužaistų rungtynių 
Rutgers un-tas pralaimėjo tik 
vienerias — prieš Princeton; nu- 
galėti varžovai: Temple 3:0, Co-1 
•lumbia 6:1, Ursinus 1:0, Have- 
ford 5:3, Drew 5:0, Stevens 2:0, 
Leigh 4:0, Muhlenberg 6:1 ir 
Lafayette 2:0.

— Chicagos LFK Litnanieos
šokių vakaras įvyks gruodžio 25 
d. (Kalėdų pirmą dieną) Lietu
vių auditorijos didžiojoje salėje.

dovaujama J. Matulaitienės.
Pelnas skiriamas Brooklvno 

lituanistinėms mokykloms.

Azijos kupranugaris
Vidurinės Azijos kupranuga 

riai yra labai patvarūs ir jie ne 
tokie lepūs kaip avys, tik reika
lauja specialaus pašaro — vadė 
namosios kupranugarių žolės,) 
be kurios jie negali gyventi. 
Keista, kad net žiemas metu, I 
kai ši žolė (Athagi camelorum) 
esti visiškai sausa ir, atrodo, j 
visai netekusi savo maistingu-J 
mo, kupranugariai ją skina ir
noriai kramto. Kupranugaris— 
nepamainomos gyvulys ir ste
pėse ir dykumose. Jis pats su-

POVILAS MASIS
Gyveno 580 4 W. Barny Avė. 

Tel. NA 2-3516
Mirė gruodžio 17 d., 1957,

1 1 : 1'» vai. vak., sulaukęs pu
sės amžiaus. Gimė Lietuvoje; 
kilo iš Panevėžio apskr.. Vė
sinto parap., Zlobiškių km.

Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko diaelianie nuliūdime 

žmona Ona (Kirstukaitė), sū
nus Alfonsas, 2 pusseserės: Ju
lijona liiiliiišienė ir Albina Ba
ronienė ir jų šeimos, kiti gimi
nės, draugai ii- pažįstami. l.ie- 
tuvoje liko uošvė Uršulė (<irs- 
tukienė, broliai, sitiirjs, švoge- 
riai ii- švogerkos.

Priklausė šv. Vardo Draugi
jai (šv. Mykolo parap.,, šv. 
Cecilijos Draug.

Kūnas pašarvotas koplyčioje 
1850 N. \Vood St.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
gruodžio 21 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j šv. 
Mykolo parap. bažnyčia, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos 
už veiionies siel;i. i’o pamaldų 
Imu nulydėtas j Šv. Kazimiero 
kapines.

Gėlių prašome nesiųsti.
Nuoširdžiai kviečiame visus 

gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona ir sūnus
Laidotuvių direktorius Stepo

nas Laekatviez. T<1. KEpublic 
7-1213.

1956 metais gruodžio mėn. 8 dieną 5 
valandą vakare mirė

R. t R.
DR. KAROLIS PARČEVSKIS

Nuliūdę lieka: Duktė Irena Dymšienė, žentas, 
anūkė ir proanūkė

KALĖDŲ ŠVENTES IAU ČIA PAT!

šeimininkėms ateina į pagalbą

MARQUETTE BAKERY
Telef. WAIbrook S-34TI 2616 Wesl 69th SI.

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

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

Ir tolimų distancijų šaukite sekančiai

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITU A NICA AVĖ., CHICAGO, ILL.’ 

Telefonas — FRontler 6 1882

DĖMESIO!
GALIMA DABAR | LIETUVA IR SIBIRĄ SIŲSTI TIK 

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

JAS TINKAMAI SUNAUDOTI.

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

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4G05-07 South Hermita^e Avenue

Tel. YR 7-1741-2 ir LR 3-9851
4330-34 South Caiifornia Avenue

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

PIRKITE TEN, KUR PERKA JŪSŲ DRAUGAI 
IR KAIMYNAI

LIOOĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Conditloned koplyčia 
REpubUo 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausim* 
koplyčią arčiau jūsų namų.

Didžiausias pasirinkimas vilnonių impor

tuotų ir vietinių medžiagų! Moterų sukne

lėms, kostiumams ir paltams.

ARONSON BROTHERS
IMPORTININKAI IR RANGOVAI

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

CHICAGO 7, ILLINOIS

Atdara kasdien nuo 8:30 vai. ryto iki 5:45 vai. vak. 
šeštad. nuo 8:30 vai. ryto iki 4:30 vai. vak.
Sekmad uždaryta.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS i

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

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

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

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

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

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

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

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

4348 S. CAIJFORNIA AVĖ
PETRAS BIELIŪNAS

LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 IJTUANICA AVĖ. Tel

659 WEST 18TII STREET
PETRAS P. GURSKIS

3354 S. IIALSTED STREET

Y Arda 7-3401

TVI. SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
Tel. YArds 7-1911

LEOHARPAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICinGAN AVĖ. Tel. COmmodnre 4-2228

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

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

ZIGMUNU (ŽUDYKI ZUDYCKI
1646 W. 46TH STREET Tel. YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 691h STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23RD PLACE Tel. Vlrglnla 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50TII AVĖ. OLympic 2-5245 Ir TOwnhall 3-9687
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X Vyninės giedrininkės gruo
džio 8 d. aplankė lietuvių sene
lius Oak Forest valdinėje prie
glaudoje. Nuvežta kalėdinių do
vanų — 125 maisto ir skanumy
nų paketėliai ir buvo parodytas 
filmas iš kultūrinio Chicagos gy 
venimo: šokių šventės, Čiurlio
nio galerijos atidarymas, šau
lių šventės minėjimas ir kiti. Fil
mą pademonstravo B. Brazdžio
nis. Ligonys pageidavo rašomų
jų priemonių, kaip — popieriaus 
ir piešttukų; su ligonimis ten 
dirba dr. Makštutis. Jis apgai
lestavo, kad nėra kas ligonis ve
žiojamose kėdėse nuveža j ten 
esančią koplyčią. Lenkai tą pa
tarnavimą saviems ligoninis yra 
suorganizavę. Šį išvažiavimą ir 
dovanas organizuojant daug pri- S 
sidėjo Brighton parko Am. Liet. 
R. Kat. Moterų 20 kuopa bei są- 
jungietės L. Tamašauskienė, V. j 
Simartavičienė, P. Zakaraitė ir 
E. Širvinskienė.

PRINCIPE SUTARK

Prez. Eisenhower Paryžiuje Nato konferencijoj bendrauja su Prancūzijos prez. Coty (antras iš 
kairės). Drauge yra JAV sek. Dulles ir Prancūzijos min. pirm. Gailiard. Pranešimai tvirtina, 
kad principe Natas daugelyje vietų sutarė. , (INS)

CHICAGOS ŽINIOS
Svečias iš Formozos 

Chicagoje
Taip vadinamas Priešbolševi- 

! kinio Bloko amerikiečių draugų 
X šv. Šeimos vilos rėmėjai j skyrius Chicagoje gruodžio 18

išsirinko naują valdybą 1958 d. Brevoort viešbutyje surengė 
metams. Fr. Dzimidas — pirm., i pagerbimą prof. Huang You, 
Mary Dzimidas — vicepirm., nacionalinės Kinijos vyriausy- 
Estela Orchin — rast., Gust įės (Formozoje) propagandos 
Strom — ižd. Dvasios vadas viceministerj, šiuo metu besilan- 
kun. S. Adominas. Seneliams, , kanti Jungtinėse Valstybėse. Į 
gyvenantiems viloje, numaty- Dalyvavo kelių tautinių grupių 
tas kalėdinis pobūvis gruodžio atstovai, daugiausiai ukrainie- 
22 d. 1 v. p. p. Seneliai bus ap-! čiai, kurie šitam Priešbolševiki- 
dovanoti. Į rėmėjus įsirašė žy- Į niam blokui ir vadovauja. Buvo 
mūs veikėjai: H. Kulkanek, i atvykęs iš Buffalo, N. Y., ir 
Julia Pukel, Anastazija Snars- ._tos organizacijos centrinis na 

ir

ukrainiečių, kurie tarnauja bol
ševikų kariuomenėj Sibire ir ki
tur, ar yra ištremti. Jomis rū
pinasi ABN (Antibolshevistic 
Bl-ock of Nations).

Midland Savings kelia 
dividendą

Vištos mėgsta vėsias 
patalpas

Žemdirbystės Inžinierių suva
žiavime Chicagoje, Edgewater 
viešbutyje, be kitų dalykų bu
vo pažymėta, kad kiaušinių dė
jimo sezone vištoms geriau yra 
vėsios patalpos. Tyrimai paro
dė, kad kai tik temperatūra bū
na augštesnė kaip 80 laipsnių,

August Saldukas, Midland | vištų dėslumas sumažėja. 
Savings and Loan Assn. prezi- Suvažiavime taipgi paaiškėjo, 
dentas, praneša, kad š. m. jog išrasta mašina, kuri nuren- 
gruodžio mėn. 10 d. įvykusiame į ka vynuoges nuo medelių ir da- 
bendrovės direktor ių tarybos ! bar daugelis tos šakos darbinin-

$40,000 sužeistajam
Augščiaueias teismas nuepren- į 

dė, kad mėsos prekybininkas 
Harold Webb turės sumokėti' 
$40,000 dėl Harry Johnson, 701 

I m. amžiaus, už sužalojimus už-I 
važiavus ant jo, einančio sker
sai gatvę, kai jam buvo žalia 

■ šviesa.

Pagerbė žuvusius 
pareigose

Chicagos policijos komisionie- 
riaus raštinėje pagarbiai išsta
tyta 48 žvaigždės policininkų, 
žuvusių beeinant pareigas 
1872—1905 metais. Prie tų 

1 žvaigždžių yra ir eilėraštis, pra
šąs praeivių maldoje juos atsi
minti.

Kokių dovanų moterys 
labiausiai nori

American Fashion Views su
rinktomis žiniomis moterys Ka
lėdoms daugiausiai pageidauja 
nertinukų, bliuskučių, rankinu
kų. Labiausiai nemėgsta pirki
nių ne tokio didumo, kokio rei
kia, nenaudingų dovanų bei to
kių, kurių kasmet gauna.

Apdovanos 1,855 veteranus
Dienraštis “Chicago Tribūne” 

įstengė sukelti tiek lėšų, kad 
šių švenčių proga Chicagos li
goninėse bus apdovanota 1,855 
veteranai. Dovanų susidaro 
tiek, kad kiekvienas veteranas 
gaus po $10.

IŠ ARTI IR TOLI .
J. A. VALSTYBĖSE Rytoją Z. Laukaitienė. Nuo da-
.. _ .. ... . . bar šitas pareigas perima stud.— Kalėdinė Ateitis jau at- . T) . ' .,. .« • Rugieniute.spausdinta ir šią savaitę įssiun-

posėdyje nutarta nuo sausio 
mėn. 1 dienos pakelti už taup-

kų turės būti perkelti į kitas 
darbo sritis. Viena tokia maši-

menas mokamą dividendą dar na atstoja 63—70 darbininkų. 
1 2y6. Midland Savings and Loan i

Peršovė banditąkienė ir S. Words-Navickas. Į rys dr Vestar Procyk kurjg j Association bus pirmoji lietuvių , 
Holy Family vilos rėmėjai pa- įr kalbą pasakė, supažindinda-! bendrov\ kuri ^nt visų taupy Elmvvoode policija peršovė

mo sąskaitų mokės šį augštą i Leonardą Weathersby, 26 m. 
dividendą. Direktoriai taip pat amžiaus, kuris įsibrovęs į Peter 
nutarė iš šiais metais gauto i pan restoraną ir, negalėdamas 
pelno paskirti taupytojams j atidaryti seifo, pareikalavo,

reiškė užuojautą Mary Dzimi- i mas dalyvius su kiniečių politi- 
das dėl jos tėvelio a. a. Jonoiku ir mokslininku. Dalyvavo ir 
Gudo mirties. į prof. Smal-Stocky iš Marųuette

y ir.r.. m I universiteto, Milwaukee, Wisc.,
X Jura (lailiusjle, veikli Cln- . ’ ’. $111,423.25 kaipo dividendą. I kad tarnautom telefonu iššauk

velando moksleivė ateitininkė,! I roSramai v^’vavo teis. Di- 1 ą 1 kad tarnautoja telefonu išsauk

Nuo slogų prie džiovos
Dr. E. Piszczek, Cook Ap

skrities tuberkulozinio distrikto 
direktorius, skelbia, jog paste
bėta didėjimas susirgimų džio
va tarp tų vyresnės kartos as
menų, kurie sirgo aziatiška slo
ga. Dėl to jis skatina skiepytis 
nuo tos slogos.

šiemet laimėjusi MAS skelbtą duch. Iš lietuvių dalyvavo inži- 
rašinio konkursą ir turinti ga- nieriai V. Naudžius ir J. Rugis 
bumų muzikos srity, gruodžio
28 d. 7:30 vai. vak. įvyksiančio 
jaunimo vakaro programoje 
skambins pianu ir skaitys links
mus nuotykius iš MAS visuotinio 
suvažiavimo. Po programos bus 
šakiai ir žaidimai, grojant ge
ram orkestrui. Vakaro progra
moje dalyvaus ir kiti jaunieji me 
nininkai. Visi nuoširdžiai kvie-

bendrovės rezervus paskirta tų savininką. Tas įtarė, kad
$75,000. Bendrovės turtas d

(lietuvių atstovai PricšboISevi- ^ar •*<*'» M,278,373.03, o te
kiniame bloke I. konsulas dr. P.!*™i «u<taro 353,518.99 dol.

ABDaužvardis ir red. L. šimutis.
Pnof. Hwang You pasakė įdo- Miesto mokyklų rūpesčiai rius 

mią kalbą ir atsakinėjo į klau
simus. Iš jo kalbos labai ryšku, ChicaSos Švietimo taryba pa- 
kokiu ryžtu kiniečiai nacionalis- šventė ištlsJ* dieni* ^klausymui 
tai siekia išlaisvinti iš komunis-! *vairil* skundl* dėl trūkumų mo
tų Kiniją. Jie pasitiki, kad vi- kyklose- Daugelis iškėlė tą ne-

/įsi nuosiroziai avie- ‘ tnl normalumą, kad dėl patalpų ir
c,ami savo atsilankymu pagerib- ”s lalsy,a3,s UI- mokvtoiu stokos dabar mieste
ti ir įvertinti jų pastangas.

X Jeronimas Petrauskis.!

kiną. Jisai pažymėjo, kad ir mokytoiU stokos dabar mieste
Formoza nėra laisva nuo pavo- a‘,le 28’000 -launuo1^ eina į mo- 

...................... ” To-. jų būti komunistų užpultai ir į kykk> tlktai Pus? dienos- 
pranciškonas brolis, gyvenąs ir i kad nacionalistai yra pasiruošę : klose mokyklose tenka dirbti 
dirbąs Nazarethe, Izraelyje, vi- betkokioms staigmenoms. Paša- dv,emi« Pamainomis, kas labai 

apsunkina darbą. Mokyklų su
perintendentas apskaičiavo, kad 

širdžiai tautiečiai. Draugas "salų Jisai pasakč. mumg lyg^ | reikėtų $21,000,000, tik tada 
gauna daug pageidavimų siun- negįrdėtą dalyką, kad iš For- Pav.Vkt4 panaikinti dviejų pa- 

mozos yra transliuojamos spe-

są laiką skaitė Draugą, kurį 
jam užprenumeruodavo gera-

betkokioms staigmenoms. Paga
liau mažesniu mastu ir dabar 
yra susirėmimų iš mažesniųjų i

tinėti jiems Draugą nemokamai, 
tačiau visų patenkinti negali- cialios “ programos ukraįniečių 
ma. Būtų gera, kad kas nors 1
atsirastų ir apmokėtų broliui

mainų darbą mokyklose.

Petrauskui prenumeratą. Taip 
pat būtų gera, kad atsirastų

— “Fraenkisches Volksblatt”
į praneša apie Pabaltijo draugi- 
i jos skyriaus įsisteigimą Wuerz- 
burge. Leo Flach, Europos Uni- 

I jos apskr. skyr. pirmininkas, sa- 
: vo kalboje vertino svarbų trijų 
Pabaltijo tautų vaidmenį sau- 

’ gojant Vak kultūrą nuo ant
plūdžio iš Rytų. Patarė tų tau
tų dabartiniu likimu labiau do
mėtis,

BRAZILIJOJE

— Maskvos agentai netiesio
giniais keliais deda pastangas 
užmegsti su Brazilija komerci
nius ir diplomatinius ryšius. 
Kultūriniai ryšiai jau mezgami 
per meną. Rodomi sovietiški 
filmai, gastroliuoja sovietiškieji 
muzikantai ir t. t.

— Brazilijos konsularinės 
įstaigos užsienyje nededa vizų 
ant rusiškų pasų. Su rusišku 
pasu Brazilijon įvažiuoti nėra 
galimybės.

itinėjama skaitytojams. Nume- 
i ryje spausdinamas Federacijos 
vado žodis, kun. V. Bagdana- 
vičiaug — Dievas ir dvasia, kun. 
St. Ylos — Ateitininkų credo, 
Ingrida Stasaitė — Kalėdų 
šventės Norvegijoje, Katelytė 
— Kalėdos didmiestyje, Alfa 
Sušinskas — Kaukėti charakte
riai, Pr. Vainauskas — Anta
nui Pabedinskui mirus, Danutė 
Brazytė — Didžioji dovana (no
velė), K. Grigaitytės, B. Braz
džionio, Vilmantos Karečkaitės, 
Antano Lino Kazio eilėraščiai, 
recenzuojamos knygos, apžvel
giamas ateitininkų gyvenimas. 
Numeris gražiai iliustruotas.

— LB Tarybos rinkimams vi
suotiniu, lygiu, tiesioginiu ir 
slaptu balsavimu įvykdyti su
darytoji Detroite vyr. rinkimų 
komisija 1957. X. 15 posėdyje 
išsirinko prezidiumą: pirm. Č. 
Staniulis, 21100 Fairview Dr., 
Dearborn, Mich., tel. TI 6-4268; 
sekr. S. Šimoliūnas, 16817 Stoe- 
pel Avė., Detroit 21, tel. UN 
1-5975; iždin. E. Paurazienė, 
17403 Quincy Avė., Detroit 21, 
tel. UN 2-3298; nariai — dr. 
Ad. Damušis, L. Mingelienė, K. 
Navasaitis, J. Pilka. Rinkimams 
vykdyti komisija rengia smul
kius tvarkos nuostatus.

•— Balio vajus New Yorko ir 
New Jersey valstybėse vyks li
gi N. Metų. Pasitaiko labai nuo
širdžių aukotojų. Vienas auko
tojas rašo:

“Spaudoje mačiau kan. dr. J. 
B. Končiaus atvaizdą su ma
žais vaikučiais. Siunčiu dova- 

j nėlę ir prašau tuos mažyčius 
1 sušelpti. Aš jau senas žmogus, 
man gaila tų mažyčių...” Kitame 
laiške

Stanley Račkauskas rašo:

KAS KĄ IR KUR

Išgelbėjo iš degančio namo
Degančiame name Liberti- 

villėje buvo liepsnos apsupusios
motiną Mary Bonk ir 14 metų “Siunčiu $1. Atsiprašau, kad 

... Jos dukterį. Atvykę kaimynai Į negaliu daugiau siųsti. Pats ne- 
Plesikas jiems pradėjo pnesin-j ir policija kopėčiomis jas nu- dirbu ir jau esu 70 metų am- 
tis ir buvo peršautas per vidų-, leido žemyn, išgelbėdami nuo žiaus, darbo niekur negaliu

— L. K. Mokslo Akademijas
Chicagos židinio susirinkimas į- 
vyks gruodžio 22 d. 3 vai. p. p. 
Jaunimo centro patalpose.

— Lietuvių Piliečių Darbininkų 
Pašalpos klubo priešmetinis susi
rinkimas ir valdybos rinkimai į- 
vyks gruodžio 22 d. 12:30 v. p.p. 
Neffo svetainėje, 2435 S. Leavitt 
Street. Nariai prašomi skaitlingai 
dalyvauti. Valdyba

— Vyrams prieškalėdinis susi
kaupimas bus gruodžio 21-22 die
nomis Marijos seminarijos name 
(Marian Hills Seminary), Claren- 
don Hill, III. Norintieji šiame su
sikaupime dalyvauti praneša tele
fonu: Rev. Rimšelis, MIC, FAculty 
3-1441.

Susikaupimo pradžia gruodžio 21 
diena 5 vai. vakaro.

čia gali būti apiplėšimas ir vyk
damas pasiėmė du policininku

Areštavo padegėją
Kerštingas skystojo kuro iš

vežioto jas Frank Vincent No- 
wakovski, 47 m. amžiaus, poli
cijos sugautas prisipažino pa
degęs nemažiau kaip 25 pasta
tus Chicagoj. Jis deginęs tų 
namus, kurie įskundė jį, kad ji
sai neteisingai davė atvežtą 
skystąjį kurą, nusukdamas. Dėl 
to jis buvo atleistas iš darbo.

Apiplėšė restorane 
20 žmonių

Trys ginkluoti plėšikai, prisi-
Taipgi nusiskųsta, kad dau- dengę nosinėmis, įsiveržė į Joe 

kalba. Jos pasiekiančios daug gelyje miesto mokyklų reika- gtein restoraną 5356 Sheridan 
—-------- ----- lingi remontai. Esą nepakanka- rd., Chicagoje, suguldė ten bu

X Br Andriukaitis LB Ro- mai siekiama sulieti įvairių ra- vusįų 20 tarnautojų ir klientų
galinčiu uŽDrenumeruoti Drau- :olando apyl. iždininkas, i ■nokinius (ir negrus) į tas | vlrtUvėje ant grindų ir juos api- 
galinčių užprenumeruoti Drau- 1J ’ į pačias valdines mokyklas.pasiryžęs aplankyti visus LB 1 ° J

į mirties.

Automatiška apsauga 
nuo gaisro

Naujuose dienraščio “Sun- 
Times” rūmuose yra įtaisyta 
automatiška apsauga nuo gais
ro spaustuvėje. Jei tik užside
ga popierius bespausdinant ma
šinai, per vieną minutę ant tos 
mašinos išliejama 1,700 svarų 
skystinto angliarūkščio, kuris 
ūmai gesina ugnį.

Byla dėl nutūpimo ant pilvo
Capital Airlines bendrovė iš

kėlė prieš Vickers Viscount lėk
tuvų fabrikantus bylą už tai, 
kad vienas tos rūšies lėktuvas 
Chicagos Miaway aerodrome 
turėjo nutūpti ant pilvo, neat
sidarius jo ratams ir buvo la-

gauti ir dėlto sunku pačiam pra
gyventi.”

VOKIETIJOJ

— Muencheno skautai pami
nėjo skautybės 50 metų sukak
tį. Be pačių skautų, buvo daly
vių ir iš vietos visuomenės. 
Muencheno lietuvius skautus su
organizavo ir visą laiką jiems 
vadovavo Vargo mokyklos mo-

Naujasis Testamentas- 
Šventas Raštas

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida. Iš
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte. 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

“DRAUGAS” 4545 W. 63rd St.. 
CHICAGO 29. ILL

gą ir kitiems asmenims ar įstai
goms, neturinčioms iš ko pre
numeratas sumokėti. Draugo 
administracija turi tokių adre
satų ilgą sąrašą.

X Kazys Kilnaus kas, Cicero 
gyventojas, įstojo į rėmėjų ko
mitetą, kuris organizuojamas 
LB Bridgeporto apylinkės 
moksleivių tautiniam ansambliui 
remti ir įnešė savo pažadėtą 
duoklę 25 dol.

X Kun. Pranciškus Lukošius, 
Šv. Kryžiaus lietuvių parapijos

narius, kurie dar nėra sumokė
ję taautinio solidarumo mokės- ( 
čio. Apylinkės metinis susirinki
mas įvyks sausio 5 d. 11 vai., o 
nepriklausomybės paminėjimas 
vasarįo 23 d. 11 vai.

X A. Zaura iš Chicagos 
įstojo nariu Lietuviškos Kny
gos kluban, įmokėjo 5 dol. ir 

Ipaprašė klubo leidinių katalo
go, iš kurio jis pasirinks kny
gas.

Elektronines smegenys 
palengvins susisiekimą

Chicagoje planuojama įtaisy
ti elektronines smegenis, kurios 
automatiškai valdys svarbesnių 
gatvių sankryžose esančias 
šviesas, pagal tai kuriomis 
kryptimis kur būna koksai gat
vių judėjimas. Dabar telkiami 
duomenys, kurie paskiau bus 
perkelti į tas elektronines sme
genis. Tos mašinos nuoma kai-

plėšė, išsinešdami daugiau kaip į,aj sužalotas. Reikalauja $932,- 
$6,000 vertės brangenybių ir pi- ggg

X Sporto įdubas Lituanica, | nuos $7,500 mėnesiui.
asistentas-vikaras, 1958 metų kaip ir kiekvienais metais, ren- j 
balandžio 27 dieną švęs savo! gia linksmą šokių vakarą Lie- 
sidabrinį (25 metų) kunigys
tės jubilėjų.

Išaiškino plėšikų gaują
tuvių auditorijoje per Kalėdas, j Chicagoje areštuoti John 
gruodžio 25 d. 7 vai. vak. Gordon, 17 m. amžiaus, ir Den-

- nis Dennick, 19 m. amžiaus. Jie
•oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo buvo sulaikyti dėl nusikaltimo 

Liet. gydytojų Korp! GAJA ruošia paskaitą tema “Medi- važiavimo taisyklėms. Juos be- 
cinoa santvarka būsimoje laisvoje Lietuvoje”, kurią skaitys dr klausinėjant paaiškėjo, kad jie
Zigmas Brinkis, o koreferentu bus dr. Kazys Pemkus. priklausė jaunų plėšikų gaujai,

Paskaita įvyks sekmadienį, gruodžio 22 d., 4 v. p. p. Jau- iper paskutinius tris mėnesius 
nimo Centro salėje, 5600 S. Claremont Avė. Gary mieste įvykdžiusiai 135

Maloniai kviečiame Chicagos lietuviškąją visuomenę ir gydy- apiplėšimus ir įsnešusių įvai- 
tojus gausiai atsilankyti į paskaitą ir dalyvauti diskusijose. rių vertybių už $25,000. Dažnai 

Valdyba jie daugiau sunaikindavo įsiver-
_ .____ „ ____ žc j namus ne^u išsinešdavo.

mgų.

Daugiau siuntinių
Šiemet gruodžio mėnesį paš

tas turi persiųsti 6.59% siunti
nių daugiau, negu pernai me
tais. Šiuo metu tie duomenys 
— iš pirmųjų gruodžio mėnesio 
dviejų savaičių. Iš viso per 15 
pirmųjų šio mėnesio dienų Chi
cagoje paštas turėjo persiųsti 
857,471 maišą siuntinių.

10 policininkų gavo 
po $250

Pinigų Keitimo Kontorų są
junga apdovanojo 10 Chicagos 
policininkų už tai, kad jie pasi
žymėjo greit sugaudami ban
kelių plėšikus. Kiekvienas iš tų 
policininkų gavo po $250 nau
jomis dešimkėmis.

Universitetas gavo 
$3.822.605

Per paskutinius savo apys- 
kaitinius metus Illinois univer- 
utciau gavo dovanų $3,822,605.

Pasipuošę ugniagesiai
Tarp Chicagos ugniagesių 

namų, kurių yra apie 200, pa
skelbtas kalėdinio pasipuošimo 
konkursas. Dėlto šiemet mato
me ugniagesių būstines gražiau 
pasipuošusias.

Dovanas veža sunkvežimiais
Dienraštis “Chicago Tribūne” 

suorganizavo apdovanojimą Chi
cagos našlaičių, esančių prie
glaudose. Dovanų iš įvairių ge
radarių susidarė tiek, kad jos 
išvežiojamos sunkvežimiais.

Plečia ligoninę
Greitu laiku pradedami dar

bai praplėsti Oak Forest prie
glaudos vyrų skyrių taip, kad 
susidarytų 120 naujų lovų chro
niška liga sergantiems pacien
tams.

Skelbkite “Drauge”!

tai gražioji pasaka mūsų jaunimui. 
Turi daugybę didelių spalvuotų i- 
liustracijų dailininkės VI. Stanči- 
kaites paruoštų.

Kaina $0.95.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

DRAUGAS 

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

I

J

Užsisakykite
Naujai išleistą knygą
“A HEW LOOK AT 

CHRISTMAS 
DECORATIOMS”,

kurių suredagavo
sesuo M. Grali a, (Listaitė)
Marijos AugfitesnSs mokyklos 

meno dalykų mokytoja

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

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

Kaina $4.95.
Užsakymus siųskite:

“DR A UG AS’’
4545 W. 63rd St. 
Chicago 29. Illinois

KAS TIK TURI GERĄ SKOMJ,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ!

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

Modernišklaanl* 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

%


