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Prez. Eisenhomer balsas iš Alias satelito erdvėse
Savaites politine apžvalga

Svarbesnieji tarptautinės politikos įvykiai
STASYS DAUNYS

Sovietų viceprerriero Anasta- vusi ir Italija, bet vyriausybės 
zo I. Mikojano pakvietimas at- susvyravimas yra didelė kliūtis 
vykti į Jungtinių Amerikos Vals susitarimo įgyvendinimui, 
tybių sostinę paliks besibaigian- Sklandaus vieningumo neras- 
čių 1958 metų didžiausia sensa-. te ūkiniuose klausimuose. Pran- 
cija. A. I. Mikojanas sovietuose cūzijos de Gaulle įšmetįnėj0 
galingojo politinio biuro centro Amerikai dėl jos nedraugiško pa 
komiteto narys, vicepremjeras, sielgimo Jungtinėse Tautose, 
N. Chruščevo artimiausias ben balsuojant Alžirijos klausimą, 
dradarbis ir patikėtinis. A. Mi- Dulles nusiskundė> Prancūzi- 
kojanas dabar laikomas galin- ja nesutinka leisti įrengti rake- 
giausiu vyru po Chruščevo ir tinių bazių, kurių reikalauja Na 
jam atitenka tarp Kremliaus va- to karinig vadas Prancūzija no.

ų nr. 2 vieta. retų didesnio vaidmens Nato po-
Besibaigianciu 1958 metu litikoJe- bet?' JAV -vra kitokios 

- . -- nuomonės.sensacija
A. Mikojanas į JAV atvyksta Kas vyksta komunistine ja 

sovietų siūlymu ir Amerikos Kinijoje?
kvietimu. Anksti ketvirtadienio] Vakariečiai daug dėmesio sky 
rytą Maskva pagarsino, jog ji rė komunistinei Kinijai. Jau tik- 
pasiule JAV pakviesti Mikojaną ra> jog komunistinės Kinijos 
atvykti į Ameriką. Amerikos vy- prezidentas ir komunistų parti- 
nausybė Mikojaną pakvietė tą jos vadas Mao Tse-tung nuo 
pačią dieną. Netenka abejoti, jog sausįo i d į§ prezidento parei- 
kvietimui ilgai buvo ruošiamasi.
Prezidentas Eisenhoweris

{teiktos kardinolų skrybėlės — Tūkstančiai tikinčiųjų pripildė didžiulę šv. Petro baziliką Vatikane, 
kai 20 naujų kardinolų sustojo į eilę navoje priimti savo vyriausią pareigų ženklą — kardinoliškąją 
skrybėlę. Dešinėje savo soste sėdi popiežius Jonas XXIII. artėjant prie jo (kairėje centre) kardino
lui John 0’Hara, Philadelphijos arkivyskupui. Kiti trys kardinolai: nuncijai Italijai ir Portugali
jai ir Sevilijos arkivyskupas, einant senu papročiu, savo skrybėles priima iš Italijos, Ispanijos ir 
Portugalijos valstybių galvų. Kardinolas Giuseppe Fietta, nuncijus Italijai, savo kardinoliškąją 
skrybėlę priėmė iš Italijos prezidento Giovanni Gronchi Kvirinalo rūmuose, kurie senovėje buvo 
popiežių gyvenamoji vieta. (UPI)

gų traukiasi. Vakariečiams di- 
Jau dėlė mįslė, kas vyksta Kinijoj. 

1958 m. pradžioje savo laiške tuo Gerai žįnoma> jog Maskva Kini- 
metimam sovietų ministenui pir jos įvvkius labai įtemptai stebi. 
minmkui Bulganinui buvo užsi
minęs, jog gal būtų naudinga pa- į Artimuose Rytuose 
sikeisti augštųjų vadų vizitais. Jungtinės Amerikos Valstybės 

A. Mikojano atvykimas kelia ryžtasi nuodugniai peržvelgti vi- 
didelių rūpesčių. Jo pasitarimai są Artimųjų Rytų politiką. Vals 
Jungtinių Amerikos Valstybių tybės sekretoriaus pagalbinin- 
sostinėje turės didelės įtakos kas M. Rountree lankėsi Egipte, 
JAV

Chruščevo bendradar- Willy Brandt
bis Bulganinas pnsipa- Socialis+iškos DdŽiŪrOS į 

zjsta esąs kenkėjas 1

Atlas satelitas sėkmingai 

skrieja aplink žemę
Naujojo JAV satelito amžius, sakoma, būsiąs apie 20 dienų

CAPE CANAVERAL, Fla., gruodž. 19. — Jungtinių Ameri
kos Valstybių satelitas, vadinamas „Score“, sveriąs 4y2 tono, 
skrieja aplink žemę. Jis, atrodo, pasiųs žemėn prezidento Eisen- 
hovverio žodį.

Milžiniškas satelitas, vadina- — ... S' “
mas Atlas, skelbia nepaprastą čio, sveria 2,919 svarų, turi 12 
Jungtinių Amerikos Valstybių pėdų ilgio, diametras 5 pėdos ir 
pažangą mokslo srityje. 7 coliai. Lėks 7—8 mėn.

' 8 800 svarų satelitas praėju- Didele Tnokslinė pažanga
šio ketvirtadienio 6:02 vai. vaka
re (5 vai. vakare Chicagos lai- IVASHINGTONAS, gruodžio 
ku) pakilo į padanges. 20. — Vakar apie 3 vai. po pietų,

Automatinę vadovavimo siste- kaįp buvo numatyta, iš naujojo 
ma, panaudota pirmą kartą iš- Atlas satelito pasigirdo anks- 
šaunant satelitą, atliko rolę tiks- giau įrekorduotas balsas, sakan- 
liai, ir Atlas buvo įvestas, o ne tis, kad čia iš erdvėmis skrendan 
įmestas į orbitą, kaip buvo pla- čio satelito, dėka augštos moks- 
nuota. į lo pažangos, girdimas JAV pre-

Susisiekimo sistema ir kiti in-izįdento Eisenhowerio balsas: ra
mybė geros valios žmonėms že
mėje.

Prezidento kalba buvo įrekor- 
duota antradienį ir lėktuvu at
gabenta į Cape Canaveral. Penk
tadienį pavakarį buvo daroma 
pastangų iš žemės satelite įre- 
korduoti naują kalbos tekstą, 
kad vėl būtų transliuojamas į že- 

Cilinderinio pavidalo Atlas tu- mę.
ri susisiekimo sistemą, kuri gali -----------
pagauti signalus nuo žemės ir preziJ. Eisenhoveris
le Gynyb^dįartamentas davė pasakys kalėdinę kalbų

suprasti, kad iš tolimosios erd- IVASHINGTONAS, gruodžio 
vės gali ateiti prezidento Eisen- 1Q _ Prezįdentas Eisenhoweris 

gruodžio 23 dieną pasakys tau-

strumentai, esantieji satelito 
smaigalyje, turi 150 svarų. Su
sisiekimo sistema užrekorduoja 
visas į jų siunčiamas žinias, ir 
gavusi signalo įsakymą vėl jas 
siunčia žemėn. Pirmas bandy
mas pavykęs gana gerai.

Vokietijos suvienijimųBulganinas suniekino save ir 
visus kitus jau Chruščevo 

pasmerktus
MASKVA, gruodž. 19. — Mar- 

Sovietų Sąjungos san- Irake ir kituose arabų kraštuo- šąląs Nikolai Bulganinas, 63 m.,
R=d *? P0“On- Padėtl A*Hr' CMfcZtaLt kuriuose raistras willi Brandi turėjo pasikalbėjimą su San-Times korės- įtaisytame vadinamame Atlaso

nes, kurios neatlaidziai vyksta tų. Spauda praneša, jog Arti- Chruščevo draugas su kuriuo jie kuriame išdėstė Įdomias nažiūras anie Vokie- satelite
tarp JAV ir Sovietų Sąjungos, muose Rytuose padėtis rasta vlsur važinėdavo, buvo to paties Pondentu h. Kuh kuriame isdeste įdomias pažiūras, apie okie satelitu
neabejotinai ir ryškiai pasvirs į tamsi. Irake, naftos krašte, įsi- Chruščevo apšauktas antiparti- tijos vaidmenį Rytų ir Vakarų konflikte.____________________
vieną ar kitą pusę. Galima spėti, gali komunizmas. Perversminis n*u- . ^aZ5e*?iama Gme
jog Mikojanas pakvies JAV vice- Irako premjeras Kassem, kuris Praėjusį ketvirtadienį Bulga- kaa jis šiuo me- Prjem„„( priei ,,miįudv.,t?
prezidentą apsilankyti Maskvo. „ori išlikta nepriklausomas , įvy- * S £ L Z ?ra kylanti Alternatyva prieš žmonijos giau kaip 40,000 daieiią. Sateli-

- ]UHyrr stumia™as * Maskvos ^™sai aSaPX°^ * dir žvaigždė dešiniajame Vokietijos savižudystę turi būti rasta. Ir tas su kuru sveria 122 tonas.
Neriinas Bonnoje glėb’- Jam ‘>avyko sas,dorotl ,su □^3X^5“' socialistų sparne. Pirmiau jis tai turi padaryti Rytų ir Vakarų 360.000 svarų jėga iššovė sateli-

.... . l ■ - . ^versmo draugam Nasseno sa- "Skino kairiajame socialistų spar- susitarimas. O tada strateginė ta į tolimąsias erdves. -----------
į “X° Amerikos*Va^stybes Maskvos*"kS įu"- - be, dabar jo pažidros pasikei Vokietijos situacija pasikeis. ' Atlas v panaudoti kaip Kipro gubernatorius

skaudžiausiai išgyvena vakarų mus komunistus. v° suniekintus, kad buvęs tikras Pereidamas prie Berlyno vaid rJ,kpta knn lankncio 28 diena ~ « — J—’- —
Vokietija. Mikojanas kviečiamas
atvykti tuo metu, kada sovietai

Berlyno uždavinys yra būti tiltu tarp dviejų padalytų
Vokietijų howerio žodis. Prezidento kalba

BERLYNAS, gruodž. 19. — Naujai išrinktas Berlyno bur- yra laikoma įrašyta rekorderyje,

Nau jausis JAV satelitas yra 
du kartus ilgesnis už paprastą 
keleivinį autobusą. Turi 85 pėdų 
ilgį, 10 pėdų skersmenį, turi dau

tai kalėdinę kalbą.
Prezidentas kalbės, atidary

damas metinį vadinamą taikos 
parengimą ties pietine Baltųjų 
Rūmų dalimi. Iškilmės prasidės 
4 vai. po pietų (Chicagos laiku).

Oficialiose apeigose Eisenho- 
weris įdegs šviesas ant kalėdinės 
eglutės.

vo suniekintus, kad buvęs tikras tė- Šiuo metu jis yra Vokietijos Pereidamas prie Berlyno vaid- raketą, kuri lapkričio 28 dieną 
nemokša ir atitolęs nuo liaudies. socialistiį užsienių reikalų komi mens burmistras pasakė kad nuskriejo 6,325 mylias. O ketvir 

„ . .. T . , Jo žodžiais Molotovas buvo ati- teto narys- Nach* valdymo me- uždavinys yra būti tiltu tadienio vakare Atlas buvo pa-
Prancū^ijos komunistų par j.QjęS nuo gyVeijįmo jr nįeko ne- ta^s Brandt buvo pabėgęs Nor- dvįejų padalytų Vokietijų, naudotas paleisti satelitą. 

vegijon, ten kovojo prieš nacių

Foot išgelbėjo dviejų
graikų gyvybes

NICOSIA, Kipras, gruodž. 19. 
— Gubernatorius Sir Hugh Foot 
ketvirtadienį anksti rytą nusku
bėjo į Nicosijos kalėjimą pasi
gailėti dviejų graikų pogrindžio 
organizacijos narių, kurie beveik 
už 10 minučių būtų buvę pakar
ti už žmogžudystę.

, . . Kunigas išklausė Costas Cons
palygint, kokio dydžio yra ket- untinides ir Yiannakis Atanas- 

„ „ , . .. . virtadienio paleistasis Amerikos kutines išpaži„tis. Sep-
„Mes berlyniečiai esame ar- satelitas Atlas. . — .

vyriausybė grasina JAV Bonnai ^eidžiai”^ nusimanęs žemės ūkyje ir pra- vegijon, ten kovojo prieš nacių gej-iynag turj psichologiniais ir Manoma, kad naujausias JAV
ir ypač vakariniam Berlynui Jenrascių uz are jau. ns‘ g monėje. Malenkovas buvęs intri- okupaciją. Sociologiją ir istoriją moraliniais būdais jungti rytų satelitas pasiliks erdvėje apie
Lr _yp“„,v“ar,n,am BerIy.nu.‘: «ol komunistą. prancūzų parla- ganlį Kaganovi4jus sakydavęs j,s studrjavo Oslo un.vers.tete. Vokfetiją su vakanJJ vSokicJjaU 20 dienų.

ilgas kalbas, kuriose pats sau Gimęs jis yra Liubeke. turi padėti ir va. Pa!mj„imai mį„uliu
prieštaraudavo. Bulganinas esą Vokietijos sujungimas galimas karil Vokietijos politikai Rytų

ir sovietai darys tam tikrus su- bar įįk dešimt,
sitarimus, aplenkdami vakarų 
Vokietiją.

Nato konferencija 
Paryžiuje

Šiaurės Atlanto Gynybos or-

Kalendorius
pats nenoromis papuolė į tą niek 
šų grupę. Kalbėjęs Uzbekijos 
kompartijos sekretorius Kama-

dviejų metų laikotarpyje atžvilgiu.

Burmistras Brandt, kalbėda-
Gruodzio 20 d.: šv. Dotfiinin-1 jov pasidžiaugė, kad ši antipar- masis su Sun Times atstovu, ne

kas; Metų ketvirtis; lietuviškas: tįnė grupė sutriuškinta. pareiškė pesimistinių pažiūrų.
Grožytė. Vakariečių korespondentai pa Jis mano, kad Vokietijos sujun-

Vokietijos politika ant 
vienos kojos

Duodame keturių šiuo metu 
lekiančių erdvėmis žemės sate
litų duomenis, kad būtų galima

ganizamjos va s y iu on eren- Gruodžio 21 d.: IV Advento stebi, jog Vakarų laikraščiai jau girnas yra galimas dvejų metų čiau Rytų, negu federalinė Vo-
cijoje aryziuje vieningai a mes- sekmadienis; lietuviškas: Gire- seniai teigė, kad tie asmenys yra būvyje. Tačiau šis sujungimas kietijos respublika. Bonnos už- džio 18 d. lekia 17,000 mylių per

liaudies priešai ir, galimas daik- yra glaudžiai susijęs su sukūri- sienių politika stovi ant vienos valandą, siekia augštį nuo 118
- tas, kartu su anais pasmerktai- mu naujos tarptautinio saugumo kojos. Aš manau, kad Vokietija ligi 625 mylių, sveria 8,800 sva-

siais dirbęs, Chruščevas taip pat sistemos. Jis marto, kad gyveni- turi pasilikti Vakarų sąjunginin rų. Ilgis 85 pėdos, diametras 10
Oro biuras praneša: Chicago- bus kurią dieną pasmerktas ir mas keičiasi, nes kas galėjęs kė, bet Vokietijos narystė Nato pėdų, apskrieja žemę per 100 mi

. tynios minutės buvo belikusiosAtlM satelitas pleištas gruo- virvjiĮ užnėrinl0 ant jų kak.
tas sovietų reikalavimas Jungti 
nėms Amerikos Valstybėms, Bri 
tanijai ir Prancūzijai per 6 mė
nesius pasitraukti iš Berlyno. 
Valstybės sekretorius Dulles įti
kino užsienių reikalų ministe- 
rius, jog sovietų ir jų satelitų 
gąsdinimai yra beverčiai. Sovie
tai dėl Berlyno karo nepradės. 
Sovietams bus pasiūlyta tartis 
visos Vokietijos sujungimo rei
kalu. Susitarus, Berlyno klausi
mas savaime išsispręstų. Bet su
sitarimui jokių vilčių nėra.

ne.

je ir jos apylinkėje šiandien — 
šalčiau, apie 15 laipsnių, gali
mas sniegas; rytoj — dalinai ap
siniaukę.

turės prisipažinti, kad jis dau- 1952 m. pramatyti tuos pasikei- organizacijoje nėra absoliučiai nučių. Išsilaikys erdvėje apie 20 
gely sričių buvo nemokša ir liau timus, kurie yra įvykę po Stali- imant būtina. Rytai turi pasiliau dienų, 
dies kenkėjas, kaip ir jo bendra
darbis Bulganinas.

PASKUTINIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

ti buvę Vakarų ‘post scriptum’ Vanguard I, paleistas 1958 ko- 
_ . , Vokietijos užsienių politikoje, vo 17 d. lekia 18,400 m. per vai.

ranr to optimumo pagnn as Adenauerio vyriausybė varo 95 Augštis 406—2,246 myl. Sveria 
Savo optimizmą Brandtas grin proc. vakarietišką politiką ir tik 3 ir ketvirtį svaro. Ilgis 6.4 co- 

djia tuo, kad naujų atominių 5 proc. rytietišką. Ji turėtų būti lio, skersmuo 6,4 col. Apskrieja 
ginklų naikinamoji jėga vers labiau išbalansuota“. Tačiau žemę per 134 min. Lėks erdvė- 
J A V ir Sovietų Sąjungą suinten- „atitraukimas Sovietų, JAV ir mis apie 200 metų.

— Jungtinių Amerikos Valstybių naujausias satelitas, vadi- gyvinti savo pastangas pasiekti kitų karinių pajėgų iš Vokieti- Exploreris I, paleistas 1958 m.

no mirties.

lų. Jie jau stovėjo prie kartuvių. 
Tik staiga Foot oficialus limuzi
nas įvažiavo į kalėjimo kiemą. 
„Jūsų gyvybės išgelbėtos“, — 
pareiškė gubernatorius pasmerk 
tiesiems vyrams. Nežinia, kodėl 
Foot tai padarė. Jis trečiadienį 
buvo atmetęs pasmerktųjų mirti 
pasigailėjimo prašymą, bet jo 
mintis pasikeitė.

Žuvo 23 turkų 
darbininkai

Rytų Vokietijos vyriausybė ir namas Atlas, nekeliaus virš Rusijos teritorijos. Tai pranešė gy- kokio susitarimo, kad išvengtų jos gali būti vykdomas tik tada, sausio 31 d., lekia 18,400 m. per t 5 ĮSku darbi-
komunistų partijos atsakingieji ybos departamento pareigūnas. Satelitas neskries į š aurę toliau pasaulio susprogdinimo. O to- kaj Europos saugumo paktas bus vaL Siekia augštį nuo 224 ligi ~ Dvidesim rys ^ur ų
vadai atvirai grasina trečiuoju! laipsnių platumos ir nesieks toliau į pietus kaip 32 laipsniai kiam susitarimui įvykus, kari- . . „ , . ... D 1,573 mvl. Sveria 30.8 svaro. II- niakai va ar zlxvo. Į Nsudnrytas ,-pasakė W. Brandt. g() * g coJiai vezimiS įknto į gnov,. Aštuom

Aplekia žemę per 114.8 min. Iš- k** sunkveži-pasauliniu karu, jei vakariečiai 
per 6 mėnesius iš Berlyno nepa
sitrauks.

Nato ginkluotųjų pajėgų va-

anapus ekvatoriaus.
— Penki satelitai dabar skrieja aplink žemę

nės bazės Vokietijoje pasidarys 
keturi ameri- nereikalingos. Kai tokiu būdu

miui riedant prie griovio.kiečių rr vienas rusų. bus sudaryta laisva nuo atomi- .. „ . , „. . ... silaikvs nuo 1—5 metų.
— JAV Atlas satelitas vakar apie 3 vai. po pietų buvo mato- mų ginklų sfera Europoje ir bus ; . . • x Explorens IV, įssautas 1958

das amerikietis genrolas L. Nor- mas Jacksonville, Fla. susitarta dėl patikrinimo zonos,'ros ^ra sa‘k'n?oJe formoje iš- m jjp^g 26 d., lekia 14,000 —
stad reikalauja daugiau kariuo- — Britanijos, Prancūzijos, Vokietijos, Japonijos ir kitose są- kaip siūlo I^ondonas, tai kariniai reikšta Vokietijos socialistų lai- 18,000 mylių greičiu per valan-
menės ir daugiau raketų bazių jungininkų sostinėse vakar vyravo džiaugsmas dėl JAV milžiniš- Sovietų Sąjungos vadai ne tiek kysena Rytų ir Vakarų konflik- dą, nuo 163 — 1,373 augštyje,
Europoje. Prieš metus Nato kojo satelito paleidimo į tolimąsias erdves. daug kreips dėmesio į savo ba- to atžvilgiu. Šiai laikysenai yra sveria 37,1 svaro, 80 colių ilgio MANILA, Pilipinai, gruodž.
kraštai iš principo sutiko leisti — Popiežius Jonas XXIII vakar audiencijoje priėmė du nau- zes rytinėje Vokietijoje. Ta pro- bQdįnga gyvas jteškojimas būdų ’r b cok skersmuo. Aplekia žemę 20. — Keturiolika asmenų žuvo
JAV įrengti raketų bazes, bet jus amerikiečių kardinolus ir apie 700 amerikiečių vyskupų, kimi- ga Brandt pastebėjo: „Iš kitos Vokietijos ----tai,. »»44_
reikalingas susitarimas su kiek- gų ir pasauliečių piligrimų. pusės, atrodo, kad Rusijos vidu-
vieno krašto vyriausybe. Per me
tus Nato raketų bazės įrengtos Maskvą atsiųsti delegaciją į Khartoum’ą apsvarstyti sovietų <ko- kariniams vadams, o jie nanras- Ji realiai įvertina šiame žaidime 17 000 mvliu greičiu oer valan- Aukos krapštė paraką iš svie

tai yra konservatoriai“tik Anglijoje. Sutikimą yra da-‘ nominę pagalbą.

Sprogo artilerijos 
sviedinys

per 110 min. Lėks 5 metus. ir vienuolika buvo sužeisti arti-
sujungimo Sputnikas III, sovietų paleis- lerijos sviedinio sprogimo Da-

Sudano ministeris pirmininkas Ibrahim Abbond paprašė je krypstama į didesnę valdžią Pr°blemai, tariau klausimas, ar tas ^953 m gcgužės 15 d. lekia vao mieste pietų Pilipinuose. 
į atsiųsti delegaciją į Khartoum’ą apsikarstyti sovietų eko- kariniams vadams, o jie papras- ji realiai įvertina šiame žaidime 17 000 mylių greičiu per valan- Aukos krapštė paraką iš avi

veikiančias jėgas. dą, nuo 150 — 1,168 myl. augš- dinio nelegaliam žuklavimui.
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SUGRĮŽO LIGONINĖNMŪSŲ ŠVENTINIAI 
LINKĖJIMAI

*
Beartėjant vienai didžiausių ir 

gražiausių metų šventei — šv.
Kalėdoms, — norime pasveikin-
kinti visus “Vvčių Veiklos” sky „ t> ,uum . , , ., Jis yra Huron Ra. ligoninėje,
muis skaitytojus, benlardarbius dr w Dreyffus * v. Ra- 
h- visus L. Vyčių orsuiuzaajos manausko priežiūroje.

Faskiausiomis dienomis vy
čių senjorų ižd. J. Sadauskas 

, vėl sugrįžo į ligoninę sveikatos 
patikrinimui. Negalima iš anks 
to žinoti, kiek užtruks ligonniėj.

Kasdien sunkesnės darosi lie
tuvių tėvų pareigos. Kasdien vis 
nauji užželia takai, kuriuos rei 
kia išgenėti ir tie augai:i ir tos, 
.mūsų' vyresniųjų akimis žiūrint, 
piktžolės tokios keistos prigim
ties, kad neaišku, kokiais meto
dais su jomis kovoti. Bet iš vi
so, tėvai jaučia, kai tarp vai
kų ir tėvų privalo būti nuolati
nis ir labai intensyvus kontak
tas — bendravimas, priešingu 
atveju atsiranda tuoj praraja, 
kurią pavėlavus beįmanoma

tiems kokio kalbėtojo čiupti vai 
ką už pakarpos ir išmėtinėti 
jam, kad štai, tu net nesigrau- 
dini, kai verkti reikia, tu net ne 
išklausai susikaupęs!

Jei normaliais laikais tėvų 
kišimasis į vaiko pamokų ruo
šimą ir jų pagalba būtų žalinga 
ir trukdanti vaiko iniciatyvą, 
savarankiškumą, žlugdant jo 
fantaziją ir minčių bei galvoji
mo originalumą, tai čia ji yra 
būtina ir neišvengiama.

Mokyklose vaikai, kurie

rėti, o norėdami ką turėti, tu-1 jo lietuviškumu ir kultūringu- 
rime pasirūpinti įsigyti, sužino- mu. Be to, jis praveda polkų 
ti, atseit — atverti akis ir au- i radijo progr.\ią kiekvieną sa- 
sj^» vaitę vienos finansinės įstaigos

Organizacijos vadų kursuose 
programa būna kruopščiai pa
ruošta ir tos trys keturios dar
bo dienos praeina darbingoj ir

naudai.
Šiuo laiku Jokūbas Stukas 

rašo tezę filosofijos daktara
tui Columbia universitete ir ta 
teze nagrinėja Lietuvos tauti
nį kilimą prieš 1918 metus.

Barius.
Mes linkime šventes praleisti 

giedrioje nuotaikoje ir drąsiai 
žvelgti į ateitį, kuri galėtų at
nešti mūsų svajonių išsipildymą. 
Taip pat mes tikime, jog pralei
dę šventes mes visi grįšime su

vien užlopyti, o lopytas rūbas yra palikti patys sau, lietuvių 
jau ir lieka lopytas... I kalbos nemoka, nesugeba net

Dar niekad tėvai nenešė tiek ' parašyti papraščiausių sakinių 
sunkių ir atsakomingų* pareigų ■ lietuviškuoju raidynu. Priešin- 
vaikų lietuviškame auklėjime į gai, vaikai, kurių tėvai namuo- 
kaip šiandien. Bet kas liūdniau-; se planingai su jais nuo pat pir- 
šia, kad tvis daugiau pastebi- | mųjų, dar priešmokyklinio am- 

— Praėjusį sekmadienį L. Vy mas tėvų tų savo pareigų ne-; žiaus, metų yra dirbę, lengvai;

ILLINOIS — INDIANA 
APSKRITIS

čių salėje atitinkamomis iškil- Į paisymas, į jas pro pirštus žiū
rėjimas arba tiesiog visiškas ir

pakilioj nuotaikoje.
Leiskime ir padėkime jaunie

siems tvarkytis patiems. Paim- Reik spėti, kad J. Stukas gra- 
dami vadovavimą organizacijo- žiai praves pasaulinę ekskursi- 
se stipriau į safvo rankas, jie ją. P.P. Č.
vyresniųjų neišstums, tik pava- __________
duos. Būdami sąmoningi .orga
nizacijų nariai ir atsakomingi į 
pareigų vykdytojai, jie stipriau 
jaus nešioją ir įpareigojantį lie- Į 
tuvio vardą, tada tėvams pa- į 
lengvės ir pradžioje rašinio pa
liestas lietuvybės opus klausi
mas.

Stukas vadovaus pasaulinei 
ekskursijai

Pagarbiai mini lietuvius 

sportininkus

Lietuvos sportininkai pade-; 
da išgarsinti sovietinius laimė-; 
jimus. Nors Maskva stengiasi 
lietuvius sportininkus, dalyvau • 
jančius (visasąjunginiuose vie
netuose, paslėpti sovietinėse 
komandose, neskelbiant, kad 
tai lietuviai, ivisdėlto ir už-j 
sienio sporto sluogsniai pašteskaito, rašo ir kalba “be ak-j Jokūbas (Jack) St'ukas, pla- 

cento”. čiai žinomas radijo valandos ve
Vaiko didelę laisvalaikio dalį'dejas New York-New Jersey 

-užpildo organizacijos. Į jas vai-: valstybių apylinkėje, vadovaus 
tis - Juozaitis, padedant 36 kuo įUrj savo kelius ir bū- kus reikia leisti ir raginti sto- j pasaulinei ekskursijai, kaipo ve-, čių Weser-Kurrier
pos dvasios vadui kan. Povilui jus gyyeny _ ieįskįm jiems ti. Organizacijų planingai tvar-; ^ėjas National Sales Executives ir kiti Vokietijos

mėmis buvo suteikti laipsniai 
juos užsitarnavusiem vyčiams. _ ___ -- . j— ---------------------- ------- jokio dėmesio nekreipimas. Pa-dar didesne energija ir vykdy- aved5 Jack Ja-1

sime užsimotus uždavinius dar oaama
geriau bei kruopščiau.

minios nuotaikai:

MALDAKNYGĖ

Jaunuolių Maldos
Kurią paruošė

Kun. P. Kirvelaitis

Kaina $1, $1.75 ir $2.50
Užsakymus adresuokite:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

Chicago 29. DL

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje, 
Atsakymą rasite J. Budzeikoe 

knygutėje.
MARUOS APSIREIŠKIMUI 

ŠILUVOJE

Kaina 40 centu 
Ją galite gauti 

“DRAUGE”
4545 W. 63 SU Chicago 29. Dl

METAI SU DIEVU
Šitokiu pavadinimu tik ką ’iš- 

i spausdinta nauja knyga, kur yra 
bi lietuvių dalyvavimą tarp- turįnūigi pasiskaitymai kiekvienam 
tautinėse žaidynėse ir pabrė- : metų sekmadieniui ir šventadieniui, 
žia lietuvių vardą. Štai vokie- •. veikalą apibūdindamas dr. Ign.

,R . 'Urbonas rašo: “Knyga skaitoma
L Bremene) iengvai, nenuobodi. Visoje
laikraščiai i knygoje atsispindi skaidrus opti-

Tad linksmų ir giedrių šv. Ka Juknevičiui. Ritualo kofisiją su- likimą I^ki™ komas laikas ir sugebančiai na-1 tarptautinės šakos. Jis išvyks- pagarbiai paminėjo lietuvaitės mizmas... Autorius davė tikrai pa-
REDAKTORIAI darč Irene Šankus. Beonora » d., ir ke-‘ Birutes Zologaitytčs pasauliai ,

I nas putoja ir rūgsta, o paskui; lemtingos įtakos jauno žmogaus - du^™ėne^ls- eks rekordą ieties metime. Pagar- yra vertinga ir labai pravers kum-Laurm Sophia Žukas ir Peggy 
Zakaras. Sophie Kaminskienė iš !

IŠ CLEV ELANDO SENJORŲ Qary §2 kuopos parūpino užkan 
SUSIRINKIMO j kuriais visi dalyviai po iš-

Gruodžio 3 d. lietuvių svetai- kilmių buvo pavaišinti.
nėję buvo Clevelando vyčių šen- Pirmąjį laipsnį gavo šie as-
jorų priešmetinis susirinkimas, menys. kan. Povilas Juknevi-
kuriam * pirmininkavo kuopos 1 čius, Stella Danelius, Lucille
pirm. M. Trainauskaitė, o nutari Stoey, Emma Beinoras, Walter
mus skaitė ir užrašinėjo nut., Tenclinger, Albert Dagis, Flo-
rašt. Kuzafs. ' ) rence Rumšą, Ruth Dagis, Ge-

n i raidine Kontaut, GeraldineBuvo valdybos u- įvairu, ko- Ma James Rukas ga|1 Sos
misijų pranešimai. Isklausytas
pnmeštoas apie buvusį kojtovi-Į“ buvo suteik.

”° pobūvi Us tai redna deko- nariams. Jerome Jan_
U A. ir V. Macokams ,r k Andrew Tatusko. Mary Ru 
siems kitiems. J. Sadauskas pa- Juknevich ir Augę
dėkojo senjorams ir kitiems, ku-

kursija mažai palies Europą,; biai minėjo taip pat lengvatle- gui, kalbėtojui ir kiekvienam, jieš- 
bet aplankys beveik visus kitus čius lietuviui Pinvne RaltuS kančiam kilnių minčių skaitytojui”.. . “ kraštus. Kelionės metu bus pas i X VarXuska sėkmln-’ Veikal° aUt°riUS

Deja, jei tas tariamasis jau-i vyresniųjų. Dažnai jaunieji tu-ikaito„ ir nasitnriTnai ą’ varanausR{b sėkminga, kis. Knyga turi 239 pusi., papuošto
1 h Hurtr iv ___* ZT7V, 7 žymes- pasirodžiusius tarptautinėje dail. A. Rūkštelės pieštu viršeliu,

plotmėje. kainuoja $2, gaunama Drauge,
tys keliautojai atstovaus di- Į______ ______

nusiramina, išsigrynina, išsity- gyvenime. Jaunimo organizaci- 
rina. į jose dirba jaunieji, paremiami >
nimo siutimas ir nuščiuvęs nu- ri daug sugebėjimo ir veržlumo, niaisiais industrijų vadais. Pa- \ 
siramins ir išsiskaidrins, tačiau ir vyresniųjų nuolatinis šalia 
lietuviško prieskonio tame vyne stovėjimas jiems nėra visad 
mes bergždžiai jieškosime. Jo malonus. Jie norėtų tvarkytis 
ten ivisai nebus, o jei ir liks ten Patys, bet jiems kartais, nepa- 
kokia dalelė, tai ji visai nebe- kanka žinių ir sugebėjimo. Iš
bus suvokiama. kyla asmenų, galinčių ir suge-

Tad nereiktų tėvams taip len bar.čių organizacinį darbą dirb- j 
gvai nusiplauti rankų savo pa- klausimas. Tokius asmenis; kn&as statistines žinias įvairių 
togumui ir ramiai galvai, o neš reikia paruošti, jaunus žmones ! kompanijų pardavimo vedėjams, 
ti tą svečios šalies kryželį kan-i reikia išmokyti organizuotis,; 
triai, pozityviai ir ligi galo — tvarkytis ir valdyti būrį. 
diena iš dienos, o ne iškilmin- i Šiemet, kaip teko girdėti, Ka- 
gų švenčių proga sugraudin- Į ^dų atostogų metu bus vėl ren

-----  giami kursai informuojantieji ir
li būti siuntinėjamas švenčių pamokantieji dirbti sėkmingai 
proga. Vienoje sveikinimo pusė- ir įdomiai organizacinį darbą, 
je fatome 4 “komikų” tipo pa- Jaunimas turėtų tais kursais

džiausius Amerikos biznius ir 
paskaitose svarstys pastebėtus 
skirtumus.

J. Stukui tenka vesti šios or
ganizacijos tarptautinę šaką, 
kuri duoda nurodymus ir reika-

C&Ž----

Šioji organizacija organizuoja 
seimus, konferencijas, ir pas
kaitas tokiems industrijų va
dams. Retkarčiais jie irgi suor- • 
ganizuoja pasaulines ekskursi
jas.

Jokūbas Stukas yra dar jau-! 
nas amerikietis (33 metų am

inu uuc- - .... - __________žiaus) ir jis gali didžiuotis, kad
daugiausia už "U salėje, kur taip pat bus įteik veiksliukus, o kitoje — šventi- į domėtis, o tėvai’ pritarti ir no- Ja01 tenka vadovauti savai radi-

tos dovanos žaidimų laimėto- nius linkėjimus įvairiomis kai- rįnčius į tuos kursus važiuoti, j° Paramai per 18 metų. Jojo
jams. Į abi pramogas mokestis bomis. Čia, be sveikinimo lietu- ne draustu o paskatinti. programa “Lietuvos atmininiai”
3 dol., o tie, kurie dalyvaus tik : vių kalba, randame latvių, es- Ateitis priklausvs jaunimui pirrniau buvo transliuojama per

Kaip jau buvo minėta “Drau- vakarienėje — $1.25. Visi vy- tų, prancūzų, vokiečių, švedų, • •• +L»-i ’> radijo stotis New Jersey vals-
ge”, Clevelando vyčiai senjorai čiai ir jų bičiuliai yra kviečiami į suomių, norvegų, havajiečių, ’ J unie-i1 0(161 turi i
buvo uždegę didelę žvakę baž- dalyvauti. Iš anksto reikia re- j vengrų, rusų, serbų — kroatų,

rie atėjo jam į pagalbą planti- 
nant Švč. Mergelės Marijos Ne
paliaujančios Pagalbos parapi
jos karnavalo metu biletėlius. 
J Almėjimui buvo leidžiamas

Andrės.
— Apskrities “bowling” žai

dimai bus sekmadienį, gruodžio 
21 d. 3 vai. Queens .Recreation 
(62nd ir Ashland) patalpose.

-.neo r-, j t- i *• u i Po varžybų bus vakarienė Vy 1958 m. Dodge. Išplatino bile- .. J -
lėlių už $115 —
visus kitus, už ką jam buvo su
teikta dovana.

* i -• i.- , i tybeje, bet dabar transliuojamamokėti ji tvarkyti, žinoti, ko,.. , ? • A i.. .. ..... I is labai galingos stoties WEVD,
nyčioje ir paaukojo savo mal- gįstruotis šiais telefonais: Irene i lenkų, čekų, italų, armėnų, kinie j16skoti, ką ryškinti, ką, kiekvi šeštadienį. Jis taip

_ ___ _____________ i__ i _ . y. z>nnn t Si., i—I-a. l__11____ m - Skelbti, ta Hono+i iv Liia _ ruž savo ištikimosios narės Šankus — GR 6-6399, Helen j čių, ispanų ir kt. kalbomis. Tai 
Paulės Glugodienės sveikatą, ku Zimmer — BR 8-0673 ir Al tikrai graži dovana švenčių pro- • tis
ri ilgoką laiką gana sunkiai sir- pratt — HE 4-6894. ga.
guliavo. Šiame susirinkime mū- _  Elena širvinskienė, daug
sų Paulė visiems tarė ačiū už dirbanti vytė, šiuo metu nesvei- 
graąą aukelę ir maldas; nes ji kuoja ir yra gydytojo priežiū- 
jaučiasi, kad mūsų Aūgščiausias roje. Linkime jai greitai pa- 
viską išklausė ir grąžino svei- sveikti.
katą. Dabar ji yra beveik vi- _ Aktyvi vyčių narė Pat Ka
sai pasveikusi ir net ruošiasi ką mar šiuo metu liūdi dėl savo E

ą dengti ii kuo domė- paĮ yra suorganizavęs savo jė- 
•, gom keletą televizijos progra

mų, kurios ypatingai pasižymė-E. Š. Duoti ką kitam — reikia tu-

'±ĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII||||||HltH«lllllllllllfIlllllllllllllllllll|||||||||llll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|||||||||||||||||||||||||||t||||||«-=

‘ 500 SIUNTINIO - BE UŽDARBIO! I
nors gero vyčiams padaryti. tėvo mirties. Siunčiame jai gilią; =

Toliau buvo pasiūlymas rinkti užuojautą 
ateinantiems metams kitą val-

NEWARKO VYČIŲ ŽINIOS i =

Lietuvių Prekybos Bendrovė nupirko vilnonių medžiagų ir kitokių dalykų tokius kiekius, jog 
5 užteks jų sudaryti 500 specialių siuntinių, kurie siunčiami be jokio uždarbio, tuo būdu norint at- 
_ sidėkoti visiems lietuviams už plačią paramą, kuri jų buvo parodyta Bendrovei nuo pat jos įsikūrimo.

PASINAUDOKITE

“DRAUGO" SPAUSTUVĖS
PATARNAVIMU

Dienraštis DRAUGAS spausdinamas modemiško
je spaustuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos modemiškes- 
nės spaustuvės visoje Amerikoje.

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietu
viškas knygas, programas, pakvietimus vestuvėms ir 
kitiems reikšmingiems gyvenimo įvykiams. Mažai yfa 
tokių spaudos darbų, kurių dienraščio DRAUGO spaus
tuvė negalėtų atlikti.

DRAUGAS turi atlikti daug spaudos darbų, kad 
galėtų išsilaikyti ir daryti pažangą. Kiekvienas spau
dos darbas, duotas DRAUGO spaustuvei, yra parama 
dienraščiui. /

Kviečiame visas organizacijas ir programų vado
vus bei kitus lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti 
dienraščio DRAUGO spaustuvės patarnavimu. Atvyki
te bent pasiteirauti kainų ir sužinoti, kokius patarnavi
mus mūsų spaustuvė gali Jums suteikti.

Remkite DRAUGĄ, kuris palaike lietuvių kultū
rinį gyvenimą išeivijoje, duodami spaudos darbus 
DRAUGO spaustuvei.

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo 
adresu:

• = -»■
DRAUGAS 

4545 W. 53rd STREET1

CHICAGO 29, ILL-, — TEL LU 5-9500

dybą, bet neatsiradus kandidatų,
pasiliko tie patys: pirm. M. Trai Gruodžio 9 d. buvo Newarko E Trys jardai vilnonės medžiagos paltui (mėlynos ar žalios spalvos)
nauskaitė, vicepirm. B. Kark- 29 kuopos mėnesinis susirinki- E 2' ^fožiuk^)1 SU ketvirŽiu vitoones medžiagos vyriškam arba moteriškam kostiumui (mėlyna su =
liūs, nut. rast. J. Kuzas, fin. mas kurj0 svarbiausiuoju punk S 3 Trys jardaį pamušalo, =
rašt. A. Grybauskaite, ižd. J. Sa tu buvo valdybos narių išrinki- 5 4. Storas, labai šiltas augšta apikakle, kitaip dar sibiriniu vadinamas megztinis (-mėlynas ar žalias) E
dauskas, tvarkd. A» Buknts, ku- mag gejjantiefs metams. Valdy- s 5. Pora žieminių moteriškų kojinių. S
ris po valdybos perrinkimo pa- bon pateko pirm. Kazys Strolis, S 6- Pora žieminių vyriškų kojinių. =
darė pranešimą iš vidurinių vais vicepirm. John Remeika, nut. S Vidutiniška panašaus siuntinio kaina bet kurioje kitoje firmoje būtų apie 80 dolerių, bet = 
tybių L. Vyčių apskrities valdy- rašt. Helen Balehunas, fin. rašt. 5 mums pasisekė nupirkti tas medžiagas ypatingai žema kaina ir ant tų 500 siuntinių mes nenorime S 
bos suvažiavimo, įvykusio Pitts- Kazys Šipaila. ižd. Peter Pod- E nieko uždirbti, dėl to ir siunčiame juos už tą kainą, kurią patys mokėjome, — taigi siūlome tą = 
burgh, Pa. Antanas pareiškė gaisky ir maršalka Vito Jadelis. = 335/0 siuntinį tiktai už |
nuo savęs ir visų kitų clevelan- Naujai išrinktieji bus prisaik- į£ Ą A MM MK J| M E
diečių didelę padėką Pittsbur- jjntį sausio mėnesio susirinki-įS UOle 1
gho vyčiams ir seselėms už gra “
žius priėmimus, pavaišinimus ir 
visą parodytą nuoširdumą.

Kiekvieną tokį siuntinį sudaro:
E

me.
Pabaigai buvo sugiedotas L. į S 

(Vyčių himnas, o Joseph Sake- £ siuntimą.
Baigiant susirinkimą, kaikurie vich paskaitė maldą. g Turint galvoje tai, kad tų specialių siuntinių yra ribotas kiekis, o mes norime visiems duoti S

nariai pakvietė naujas nares — kuopa šioje vietoje nori is- progos pasinaudoti jais, dėl to vienas asmuo gali užsakyti ne dSugiau kaip 2 tuos siuntimus. =
Jadvygą Pikturnienę ir Elena reikšti nuoširdžią padėką už į- s =
Karkliene — kuriodvi nirma- vairių prenšimų bei aprašymų £ tas specialus siuntinys sveria 11 svarų. Jei norite, prie jo galite dar pridėti 10 svarų savo =
, , 4 toininima siomc iailrrnSciams• = supirktų ar pagal musų katalogą pasirinktų prekių. Jei pridėsite savo prekių, tai už tas pridėti- s
kart buvo atsilankiusios į šen- P 4 • • • r* E neS mol{®slte ^ik muitą: jei pridėsite pagal mūsų katalogus pasirinktų prekių — mokėsite tik už £
jorų susirinkimą ir pratarė nuo Draugui, Darbininkui ir Garsui, s pačias prekes. Abiem atvejais nereikia mokėti jokių papildomų manipuliacinių ar patarnavimo E
širdžius žodžius į visus narius Taip pat reikia pasveikinti ir s mokesčių. s__ i.:!.—rx:.. 'S X

Dabar mes jau galime siųsti 21 svarą sveriantį siuntinį ir sudėti į jį 17 atskiri, dalykų (ne E

į tą sumą iškaitydami visus mokesčius — sovietinį muitą, licenziją, draudimą, supakavimą ir pa- 5

VALGYKITE SKANIAU
Naudokite Kely A & P krautuvėse. .Jei ten ne

turi, tuojau paskambinkite mums.
Ypatingai skanų Europietišką kaimo 
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DAUG PAŠAUKTŲ, BET...
Beveik visame krašte laimėjusi praėjusio rudens rinkimus 

demokratų partija planuoja ateities veiklą. Partija yri įsitiki
nusi, kad 1960 m. prezidentinius rinkimus laimės dar didesne 
balsų dauguma, kaip laimėjo kaikurias gubernatorių, senatorių 
ir kongresmanų vietas. Turint tokius gerus numatymus laimėti, 
demokratų partijoje atsiranda ir labai daug kandidatų į prezi
dentus. Jų yra keliolika. Ir tai gana stiprių ir popularių vyrų, 
visai kvalifikuotų augščiausiems valdžios postams užimti.

Todėl ir laukiama, kad demokratų kandidatų bus daug, ir 
jų tarpe vyks pusėtinai didelė kova prieš nacionalinę konvenciją, 
įvyksiančią 1960 metų vasarą.

Anąkart trumpai rašėme, kad kandidatų tarpan yra įtrau
kiamas ir šen. Hubert Humphrey iš Minnesotos, kuris neseniai 
lankėsi Maskvoje ir astuonias valandas kalbėjosi su Chruščevu. 
Iš to jo padaryto žygio Sovietų Rusijon visi supratome, kad jis 
yra aiškus kandidatas. Atrodo, kad jis tikrai tikisi gauti libe
ralinės demokratų partijos dalies paramą. Bet ne jis vienas yra 
kairesnysis demokratas, pretenduojąs į prezidentūrą. Yra jų 
ir daugiau.

Į Humphrey kandidatūrą pradėta rimčiau žiūrėti, negu į ki
tų, po to, kai jis grįžo iš Maskvos, atlikęs savo “svarbią misiją”. 
Kairiųjų sluogsniuose jis yra įgijęs daugiau popularumo. Jo “mi
sija” Maskvon esanti labiau pavykusi, negu Adlai Stevensono

žiu ir per am~ius, Kuris buvo 
prieš įsikūnijimą žmoguj. Visa, 
ką galima pasakyti apie Dievą 
bendrai, tai yra ir Kristaus. Pil
nas Kristus yra tačiau ir žmo
gus. Jo žmogystė daugeliu at
žvilgių yra didesnė už mūsų. Jis 
yra be gimtosios nuodėmės ir 
be tų mums sunkių nuodėmės 
pasekmių. Jis iš viso be- jokios 
nuodėmės, iškreipiančios ir su
gadinančios žmogaus natūralias, 
gražias savybes. Mes reiškiame 
tik kiekvienas save. Kristus yra 
visos žmonijos galva. Jis nėra 
vieno žmogaus daugiau, kito ma

SIELOJAMĖS
JONAS

likimu, ir mes dėlto likimo esa
me atsakingi prieš

savo likiminėje laisvės kovoje jų ginklo visa Lietuvos žemė 
visi turime būti ryžtingi ir vie- krauju pasruvusi. Tačiau drą- 
ningi. Mūsų tautos naikinimas šiai galima sakyti, kad okupan- 

t ir išvežimas parodo, kad bolše- tai bolševikai nepajėgs lietuvių
vikai nesitiki lietuviu tautą per-

. .. ‘'ūsimąias auklėti; nesitiki išplėšti iš jų ti. Lietuvių tautinės idėjos bu-
as ir iš oriJ4- . _ y vau a «įrdžių laisvės pamėgimo. Lie- Vo yra ir bus gyvos ir dėlto jvi-

tautinio sąmoningumo nustelb-

mi savo tautos likiminėje kovo-

DEL KO MES
DZOKV

Bolševikų okupacija Lietuvo
je parodė, jog netekus nepri
klausomos valstybės ir laisvės 
žmogus ne tik nebegali siekti!
savo individualinių tikslų, bet' je ir nesidėdami medžisginiaidėl 
jis dar paverčiamas visiškai be 
teisiu vergu, su kuriuo okupan
tas gali daryti kas jam tinka.
Neveltui poetas T. Mickevičius 
gyvendamas tremtyje, toli nuo 
savo tėvynės, palygina Lietuvą 
su sveikata, kurią gali įvertin-

jos atbudimo dėl jos egzisten-! 
cijos ir laisvės, mes tuo pačiu — ' ' »
save nulietuviname, tapdami j|> MIMflftBČS
tarptautiniais parėjimais, išsi- . ■
žadančiais, anot Dr. Vinco Ku- ■
dirkos, brangiausių savo tautos* 
idealų dėl “trupinio aukso ar

tuvių tauta buvo yra ir bus, si padorūs lietuviai kovojo ir 
gaji. Nuo bolševikinio teroro ir kovos dėl savo tautos laisvės.

DRAUGIJŲ EPIDEMIJA
O. ALGMIML NĖ, Chicago

Laisvosios Lietuvos 15-me sirūpintų, nes įsikurdamos jos 
numeryje tilpo aktualus mūsų sudaro atskirą grandį, nors ir 
gyvenamajam laiku; straipsnis, sujungtą su kitomis grandimis

žiau. Jis visus atpirko ir viso- ti tik tas, kuris jos neteko. Lie
tuviai netekę laisvės, daugelis 
ir brangios tėvynės, įvertina, 
koks brangus turtas yra laisvė 
ir tėvynė.

Jei mes galėtume paklausti 
šimtų tūkstančių lietuvių ištrem 
tų Sibire, koks yra didžiausias 
jų gyvenimo troškimas,, visi 
vienodai atsakytų — grįžti į sa

mis atpirkimo malonėmis yra 
visų. Tik žmonės savo gyveni- 

Į mu gali būti vieni arčiau prie 
i Kristaus, kiti nuo jo toliau. 
Žmogiškoji Kristaus prigimtis 
turi daug ko, ko mes neturime, 
kas buvo prarasta per Adomo 
nuodėmę ir nebuvo grąžinta. 
Žmogiškas Kristaus protas yra

gardaus valgio šaukšto”. 

Lietuviai vėl prisikels 

Sibiro lietuvius tremtinius su

kelionė Rusijon praėjusią vasarą. Mat Humphrey turįs “geresnį 
liežuvį”, negu Stevensonas. Jis pajėgęs geriau “išsišnekėti” su nepalyginamai šviesesnis už 
Chruščevu. J

Daug demokratų žavisi politine Humphrey technika, kurią į su
jis panaudojo Minnesotos balsuotojų, “atvertimui” demokratų 
pusėn. Girdi, iš seno toji' valstybė buvusi respublikonų kontro
liuojama, o čia, žiūrėk, apsukrusis šen. Humphrey kelintą kartą 
laimi rinkimus ir kitus savo draugus demokratus pajėgia pra
vesti į įvairias valdžios vietas. Jei jam taip vyktų viso šio kraš
to politikoje, tai ko geresnio bereikėtų. Būtų antrasis F. D.
Rooseveltas.

Kai kas laiko gana reikšmingu dalyku Humphrey draugiš-

mūsų, valia tvirtesnė ir darni į vo mielą tėvynę — Lietuvą. O 
protu. Žmogiški Kristaus naikinamoje Lietuvoj tebeskurs 

jausmai yra gilūs, gryni ir dar- Į tančių lietuvių irgi yra didžiau- 
nūs su protu ir valia. Nors evan sias noras ir siekimas, kad žiau 
gelistai apie tai nekalba, tačiau rieji okupantai pasitrauktų ir
Kristus nepatyrė ligų ar kitokių j Uetuva vėl Uptų laisya įr ne_
kūno negalių.

Kristaus santykiai su žmonė
mis yra daug kuo kitoki, negu 
mūsų vienų su kitais. Žmonės

priklausoma.

Tėvynėje gera gyventi 

Bet jeigu mes šiandien pa-
kumą su daugumos vadu Senate šen. Lyndon Johnson. Ligšiol Į vieni kitiems kartais yra kliūtis klaustum dešimčių tūkstančių 
demokratų tarpe Johnson yra dažniausiai minimas, kaip kandi- tobulesniam gyvenimui. Gi be lietuvių išsiblaškiusių do ivai 
datas į prezidentus, kuris partijos konvencijoje lengviausiai pra- ! Kristaus žmogus negali apsieiti. ** P° i
eitų. Bet jis dar nėra pasisakęs, ar jis nori tos garbės, ar ne. j Manantieji ar norintieji apsieiti
Jei jis nekandidatuotų ir paremtų šen. Humphrey kandidatūrą, 
reikalas pakryptų pastarojo naudai. Tada būtų sunku nuspręsti, 
kieno autoritetas kandidatų parinkime būtų didesnis — Johnso- 
ne ar Trumano. Esančiomis žiniomis, H. Trumanas remia šen.
Btuart Symingtono kandidatūrą. Pastarasis yra šiek tiek de
šinesnių pažiūrų politikas. /

Atsimenant., kad 1956 metų nacionalinėje demokratų kon
vencijoje Trumano peršamas kandidatas (gubernatorius Harri- 
man) nepraėjo, galima laukti, kad taip gali atsitikti ir 1960 m.

Nereikia užmiršti ir to, kad ligšiol pačiu poplariausiu de
mokratų kandidatu yra šen. J. F. Kennedy iš Massachusetts. Jei 
jis konvencijoj nepraeitų, jo šalininkų svoris būtų labai žymus, 
o gal ir lemiantis. O kur jis tą svorį pasuktų, apie tai dar per 
anksti yra kalbėti

Kristaus žmogus negali apsieiti. .• ,,, .... ° . ®. .. . ...! rius laisvojo pasaulio kraštusManantieji ar norintieji apsieiti . ». ,, . . _
be Kristaus ir apsieina be jo tik T “ ko

Lietuvoje bolševikų vergiją ken už,'zard>'tas “Epidemija brauna-į ir su laisvaja visuomene tautiš- 
čiančiais ir laisvajame pasauly si mūsų tarPan”- Sutinkant su, kurnu, bet uždarą savyje. Tuo 
gyvenančiais lietuviais sieja ne kas n0‘ būdu visuomenė lieka atpalai-
palaužiamas tikėjimas, kad Lie į dėtųsi pastebėti vieną faktą, b»r ’ - - '
tuva vėl bus laisva ir nepri- tent’ kad autoriLS Parodė J° Pa 

liestąją tikrovę iš tamsiosiosklausoma. Tiesa, šiuo metu ne 
tik lietuvių tauta neša tokį Gol 1>usės' Tačiau’ jei Pažvelgtume 
gotos kryžių, bet ir kitos tau- * šviesiosios Pusės’. Pamatytu- 
tos: estų, latvių, ukrainiečių,' me 3tai ką:
lenkų, čekų, rumunų, bulgarų, 
jugoslajv ų, vokiečių, o taip pat 
ir tolimoj Azijoj kinų tauta.
Jos visos vieningai ir ryžtingai 
kovoja ir kovos su bolševikinių 
teroru iki tol kol bus laisvos ir 
nepriklausomos.

Bolševikai trėmimais narį pa-

Kaip visi žinome, visos drau
gijos organizuojasi gyvenimo 
aplinkybėms diktuojant, norė
damos atsiekti užsibrėžtąjį tiks 
lą. Nėra abejonės, kad ir mūsų 
lietuviškos organizacijos, kurių 
visokiais vardais paskutiniuoju 
metu pridygo kaip grybų po lie

duota nuo rūpinimosi tų drau-* 
gijų nariais, kas liečia materia
linę paramą.

Iš nepilnų dešimties metų gy
venimo Amerikoje patirties ži
nome, kad jau ne vieną kartą 
buvo kreiptasi į visuomenę pa
galbos ligoje ir kitose nelaimė
se nepajėgiančiam užsidirbti 
pragyvenimui, arba jo vaikams. 
Kas tiesa, daugiau, kas tik gali 
stengiasi apsirūpinti individua
liai, bet ateitis nė vienam nėra 
žinoma. Todėl, jei pašalpos pri
reiktų tūlam iš architektų, in
žinierių, gydytojų, karininkų, 
rašytojų, policininkų.

laužti lietuvių tautos pasiryži- taus, siekia kurio nors tikslo, 
mą. Ir jei lietuviai savo tėvyne-j k,lris įuSel visuomenei
je būtų paklusnūs bolševizmo jjie nūn siekia, dėl ko jie la-

gų ir gyvenimą yra labai silp-7 tolimo'jo Sibiro vergą ir mirties!
na, žmogui skirtu gyvenimu gy ’ - Į stovyklas. Be to, didvyriški par
venti mes nepajėgiame be Kris- j nau> negautume tokio vieningo ... .............
taus. Juo kuris žmogus yra ar- atsakymo kaip ištremtųjų Sibi- * lzanų žygiai mums rūsčiai i 

re. Aš nei kiek nesuabeiojuj byloja, su kokia
kad sulauktume -ir tokių atsa- nePaPras‘a' * karžygiška 
kymų, būtent: mano ten tėvynė
kur geriau man gyventi. Apie 
tokius medžiaginių gerybių ver
gus, atskilusius nuo savo tau-

todėl, kad jų nuovoka apie žmo-

čiau šu Kristumi, jo jis geriau 
supranta gyvenimo vertę ir gro 
žį. Kristus atnaujino Adomo nuo 
dėmės suardytą visos žmonijos, 
kaip vienos šeimos, jungtį. Kris
tus sukūrė tarp žmonių net nau

Juk, be Humphrey, Johnson ir Symington. AdS’ nebū^nSėj^ApS ka^en° " taUtlm'' idealų’

yra dar daugiau stiprokų kandidatų, iš kurių senatorius Kennedy juos dera atskirai kalbėti, bet
gaėtų -pasirinkti, jei prieš jį susigrupuotų stipresnės jėgos, ku
rios pastotų kelią jo kandidatūrai.

1960 m. bus labai gyvas ir įdomus politinis žaidimas.

tai vėliau. Iš jų bus galima
labai apgailestaujant drauge su 
a. a. poetu Baliu Sruoga gali-

lengviau suprasti, kokia-prasme j me dr^sia^ pasakyti:

nėra aiškus, arba ir visai neži- 
,vergijai, jie nebūtų tremiami į' nomas- Todėl, dėl kaikurių, čiai gųjų seselių, miškininkų, šaulių,

atsikūrusių, Lietuvoje turėjusių karininkų žmonų ir kitų, visuo- 
savo dirvą draugijų, manoma, menė pasiliktų neutrali, taip

; kad jos atsikūrė tik tam, kad' pat ir Balfas, nes tie visi yra 
pagyventų prisiminimais. Nebū- organizuoti. Tai ir yra ta svie
tų ir ko ste'Dėtis. Mat žmonės šioji pusė, apie kurią minėjau 
dirbdami ne savo profesijoje, šio rašinio pradžioje.
dažnai nemėgiamą, o gal kai Yra dar neorganizuoti Lietu
kam atrodo žeminantį darbą, vos ūkininkai, batsiuviai, mūri- 
susirinkdami savo organizacijos ninkai, staliai ir kepėjai, bei jų 
“svarbius” reikalus aptarti pa-Į žmonos. Iš tų žmonių kuriam 
si jaučia savo kadaise gyventoje j vargą patekus, visuomenė ne-

drąsa ir pirmuoju krikščiony
bės laikų kankinių pasiaukoji
mu lietuvių tauta priešinasi sa
vo būsimam terorui ir ryžtin
gam siekimui laisvės. Lietuvos 
partizanų kova nebuvo bepras-
Tnintra Jie kovėsi ir žuvo, kad atmosferoje. O moteriškajai pu galėtų likti kurčia. Ypač turė- 
vėliau iš jų kapų keltųsi laisva sei surengtuose pobūviuose be- tume pagerbti skaniai purią, 
Lietuva... ; silinksmindami įgauna naujos ’ " —

energijos nešti nemielą likimo 
i dalią.

duonelę ga-kvapią lietuvišką 
mintojus.

Vienok tiksliausia būtų, kad
Šaka, atskilusi nuo tautos 
Klaikiam vaito ja me žiemos, 
Pradings, kaip vėjas be žinios. 
Jau 15 metų, kai mūsų tautą

; Kristus save palygino vynme
džiui, o visus kitus žmones jo 
šakelėms.

Nuo pat įsikūnijimo Kristus
.niekad nebuvo tik silpnas kūdi-; ištiko baisiausias ir skaudžiau

Ryšium su Berlyno klausimu, “Life” žurnalas (gruodžio kig> tik kenčiantis ant kryžiaus, sias smūgis, grasąs ją pražudy ! besąlyginis pasiaukojimas savo 
15 d.) siūlo vakariečiams klausimą išplėsti ir jį sujungti su vi-,tik dangun žengiantis, tik Eu- ti. To smūgio žiaurias pasėkas tautos laisvei mus visus lietu- 
sos Centro Europos problema. Centriniais punktais stato Vo-,charistijoje gyvenantis. Mūsų j daugiau ar mažiau jaučia visi! vius gyvenančius JAV, o taip 
kietijos sujungimą ir jos menų nustetymą su L^nkija^ Datartmę j žmogiška ir nevisada proto kon- i lietuviai. Mūsų visų lietuviu Ii- pat ir kituose laisvojo pasaulio 
demarkacijos liniją tarp Lenkijos ir Vokietijos siūlo pnpa>mti traliuojama vaizduote musų ne-! , ... . .. ų . .. , , . .

_______ VnkiPti-iai Stet- _________________________________________________________________ , „c... kunas Yra glaudžiai susijęs su i kraštuose, dar laciau jpareigoj

Vilnius ir žurnalas "Life"

siena su mažais pakeitimais, būtent, grąžinant Vokietijai Stet- gausiu žodynu kartais Kristų 
tiną, o už tai atlyginant jai Vilniumi ir Lvovu. taip apribojame, kad iš jo ne

Šitas siūlymas yra savotiškas ir labai įtartinas. Iš kur tai jjeka net to, ką žinome protu 
seniau yra buvę gandų, kad Chruščevas ką tai panašaus yra jr tikėjimu.
siūlęs Gomulkai. Ar tai tiesa, ar ne, sunku yra pasakyti. Bet jr 5^ Kristaus gimimo’ šven- 
sakoma, kad “be ugnies nėra dūmų”. čių metu savo pagarbą ir meilę

Į bjaurų “Life” teigimą ir aliuzijas lietuviams rikėtų rea- atiduokime Kristui, visąda Die- 
guoti ir tiesos žodį pasakyti. Viena, jis lyg pripažįsta Vilnių vuj o kartu ir tobulam žmogui, 
L<enkijai, o antra, Lietuvą visai nuneigia. Jis sako: “If the Poles
accept certain Western rectifications, such as the return of Stet- 
tm to Germany, we (vakariečiai) would ha ve more reason to 
demand that the Russians return the PoBsh cities of VVilno and 
Lwow”.

Vilnius nėra nei Lenkijos, nei Rusijos miestas; jis yra Lie
tuvos miestas. Lietuviai dėl jo dispozicijos ir keitimo tylėti ne
gali. Jie, veiksniai, organizacijos ir paskiri asmenys turėtų drą
siai įF stipriai pareikšti savo nuomonę “Life” žurnalui.

Nepalauš pasiryžimo

Taigi, Sibiro lietuvių tremti
nių kančios, Lietuvos partizanų

t> . .. , , visi laisvi naujakuriai stotu naBe to, butų naivu manyti, kad ... J 4
Visos egzistuojančios draugijos na,s 1 senas' stlprias su garbit‘-
ir sąjungos nebūtų įtraukusios ga Sraat‘n’i b?‘“™kaS 0IS“?‘ 

zacijas, kaip LRKSA, SLA irį savo programą ir savišalpos 
reikalą. Kapitalistinėje santvar- . ,
koje gyvenant, kur socialinis V°S epn ausomybei įsikurti

kitas, daug padėjusias Lietu-

aprūpinimas yra menkas, šitas ir vėliau tremtiniams. Nepa-
a . —, , , , . mirštinos taip. pat ir savo lie-

musų motinos tėvynės Lietuvos I siekti savo tautos laisvės. Mes punktas negali būti nenumaty-1 tuvišk DaraDjįu drau m ios ku- 
' ___ ' j.___ _____ j._ __ ________ tas Visos A m ič cpnn F J'f SJ »

čiam, mus savimi maitinančiam
tam saivo tautos didžiajam tiks- tas- Visos Amerikoje iš seno 
iui siekti turime nepalyginant veikiančios draugijos turi savi-I _ 1______ ____r __ ___

rios rūpinasi išlaikymu bažny
čių, vienuolynų, mokyklų ir prie

Švenčiausioje E u c h aristijoje? šeresnes gyvenimo sąlygas ne- -slPos kasą vargui ištikus savo gJ&udų Juk patiems mums
mus padariusiu šakomis to vyn- mQsų broliai h6’ SY' suselPtb But? klaida’ ionc atvažiavus išgirsti
nredžio, kuriuo yna jis pats, ku- veną anapus geležinės uždan- kad ir naujos tremtinių orgam- iįetUvišką žodį lieturiškoje šven 
riuo mes gyvename ir be kurio 2OS- zacijos, ar tai butų profesiona- J

mus atprikusiam, mus valdan- nėra žmogui verto gyvenimo.
gos.

Gyvename^ tokius laikus, kad vyrų, ar žmonų, šituo nepa- (Nukelta į 4 psl.)

PRANASNAUJOKAITIS^J^^m

upeliai negrįžta į kalnus
~T“R O MANAS

(Tęsinys)
— Ai! — staiga surinka Algiukas ir paleidžia vi 

są gerklę rėkti.

Ir vaikas vėl ramus ir patenkintas. Leidžiamės da viltį, tas pražudo gyvenimą. V iltimi gyvenome ir 
nuo kalno skynimo pakraščiu, palei mišką, čia me- ,kūrėmės — ne namuose, bet pakeliui į namus... r 
džiai retesni ir nėra tos neperžengiamos brūzgų sienos.! kartais pajusdavome, lyg turį žemę po Ojomis, yg 
Neįžengiamoji karalystė pasiliko augštumose. Ten tik , išaugusius sparnus dideliems žygiams...
žydrasparnėms peteliškėms skraidyti, stirniukėms šo- Persikėlėme ir mes į stovyklą, nerei es mo
kinėti... O čia tik dvi rausvos voverytės žaidžia ąžuolo keti už kambarį, ir maistą gausime iš Unros. r p 
šakose, tik skardžiai tebegieda savo giesmelę dagilis, gyventum kitaip? Negi vėl grįžtum į vokiečių n ką.

Viešbutis — kitados buvęs jaukus ir vokiška tvar- 
Jau vėloka popietė, kai pareiname namo. bet grįž- k& blizgėjęS tik dabar jis niūrus savo kartonu užkali- 

ti su kupinu ąsočiu kvepiančių aviečių labai smagu. nėtaig langais 0 mūSų apsigyvenimui — abejingas. Ne
puikūs esame uogautojai. Mamytė džiaugsis, ir pietūs d naudos iš tokių gyventojų, kurie patys neturi

Pašoku nusigandęs ir tuojau pamatau toje vietoje, bus labai skanūs..< 
kur vaikas gaudė peteliškę, stovint spindžio viduryje.. Eisime dabar į skynimą kasdieną. Kai pasibaigs

Kristus — kas jis? 

f VYSK. v. BRIZGYS
Neseniai buvo bandyta paaiš- sustoja prie kurio nors vieno 

kinti, kokia prasme Kristus yra šių paveikslų. Nekartą žmonių 
Karalius Buvo kalbėta, kokia į jautrumas ir kartu nesugebėji- 
prasme Kristus yra mūsų Iš- i mas plačiai jausti tuos vieno £>anguoiei 
ganytojas. Tai vis dar nepilnas' momento paveikslus perdaug iš- 
Kristaus paveikslas. Visi žino- Į skiria iš viso Kristaus, tarsi bu
me, kaip mums yra sunku vie-1 tų ne vienas ir ne tas pats Kris

dvi stimiukes...
Glaudžiu prie savęs drebantį berniuką ir raminu

' avietės, prisirps juodos blizgančios gervuogės.
O svarbiausia — aš turiu draugą. Nesu vienas

pinigų... . .
Esame plataus upės slėnio viduryje, ir kalnai savo

artumu jau nebesukelia audros debesio įspūdžio. Gaila 
jų, anapus upės pasilikusių. Ir to girgždančio kelto

— Nebijok, Ui stimiukės... Ir kokios jos gražios, miško tyloje. Nepavaduos jis dar to paveikslo ties srQVėje
Dailūs snukučiai... Blizgančios akytės... Ar niekad kryžiumi, kurio šviesą tebejuntu kiekviename žings- Netrukus pasiilgsiu ir tų ramybės dienų, lyg švie- 
nebuvai matęs? * inyje, tačiau mano vienatvė nebus tuščia. Ir niekad ne* sos jUOsU nuslinkusių kartu su mano sugrįžimo žings-

— Stimiukes mačiau knygelės paveiksliukuose,; buvau anksčiau pagalvojęs, kad toks šviesus pasaulis niajs Ramybė pasikeitė į dinamiką, pripildančią erd-
bet čia jos kitokios... Ir dar Uip staiga iššoko... Tik 
rai maniau, kad vilkas...

Nebijok. Eik ir pasigauk. Parsivesim parodyti

; galėtų sutilpti mažo berniuko sieloje... vaus viešbučio laiptus, koridorius, valgyklas, virtuvę 
ir kambarius. Bendruomenės dvasia čia ištiesė savo 
judrias rankas, ir mes mėginame susikurti bičių avi
lio gyvenimą.

Svarbiausia vieta stovykloje yra virtuvė. Ten daug— Ar jos nieko man nedarys?
— Stimiukės geros, jos niekam blogo nedaro.
Ir Algiukas įsidrąsinęs kiūtina prie jų, tiesdamas j kių audros dienų.. 

nu kartu duoti pilną Kristaus1 tus nuo pat amžių ir per am- rankutes stimiukių sublizga akutės, sujuda šnervės,; Ne taip jau nįūrįos atrodo ir tos skurdžios pa- pareigų. Visos stovyklos žinios suplaukia į šitą centrą, 
paveikslą. Jo gimimo šventės žius, o vienas — kūdikis, ki- įr gyvulėliai tokiu pat laukiniu staigumu, kokiu buvo stogės Lyg sotesnis ir tas kąsnis, gaunamas iš sv«- Sužinos čia ir tavo mintis, kurių dar galvoj neturėjai,

kupinos poilsio, banguojančios ramiu atoslūgiu po sun- alago šnekėjįmo. Bendrų pietų virimu užimtos mo
terys beveik visą priešpietį. Ir vyrai turi ten kaikurių

_•___ ____c-nnloiiVio ? eita

akivaizdoje pabandykime tą, 
jau kiek aptartą, jo paveikslą 
dar papildyti.

Ne tik paveiksluose, bet ir 
mūsų pamaldume mes Kristų

tas — mirštantis ant kryžiaus, I atsiradę aikštelėje, ir pranyksta liuoktelėję per krūmų timos rankos. Lyg puošnesnis ir tas nudilęs apdaras, ne tik darbus... Labai reikalinga šita įstaiga. Be jos 
trečias — darąs stebuklus ir viršūnes. Net žemė sudunda nuo jų stragių žingsnių. kuriuo dengiamės... Juk visa tik laikinai... Neilgam... negalėtume susėsti prie bendro stalo erdvioje valgyk-
t.t. Tie paveikslai visi yra tėi 
singi, tačiau nė vienas jų ne
pasako viso Kristaus kartu, o

— Matai, jos tavęs išsigando. Gyvename namo grįžimo viltimi... Ir kąip galėtume ja loję.

paprastai matome ne visą, o tik kurį vieną,trumpą epizodą 
tik epizodinį — kurio vieno mo
mento Kristų. Vaizduojamės jį 
kūdikiu, mokytoju, mirštančiu, 
garbingai atsikeliančiu, žengian-

iš Kristaus trumpo 
gyvenimo.

Visas pilnas ir visada tas pats

žmogiško

ehi į dangų ir t.t. Daugelis žmoį Kristus yra Dievas — tas pats 
nių net savo maldose, mąstymuo pilnai visagalis švenčiausios ,Tre 
se savo mintimi* 4c vaizduote jybės asmuo, kuris yra nuo am

Ir Algiukas juokiasi iŠ visos širdies. Net smagu negyVentj? juk galvojame logiškai ir darome teisin- 
žiūrėti, kad buvusio išgąsčio neliko nė pėdsako. - .... , , -----

Eglyne pasigirsta dunksnojimas. Įtempiame klau-
są ir akis. Algiukas vėl išsigandęs prisiglaudžia prie 
manęs. Aš jau matau, kas čia kelia tą triukšmą. Pirš
tu parodau į sausuolės eglės liemenį.

— Ar ir šito paukščio nepažįsti, vaikuti?
Jį tai pažįstu. Dar atsimenu iš Lietuvos. Tai ge

nys. Toks margas visas. Ir snapas didelis, žiūrėk, tė
tukai, kaip trupa žievė ir byra į krūmus.

O ten tikrai malonu — šitame lietuviškame ūže-
gas išvadas: karas laimėtas — turės sugrįžti teisė, syje. Lyg svečiuose būtum kur tarp malonių draugų, 
taika ir laisvė visiems žmonėms. Kas nenorės suprasti į Tik valgiai galėtų būti skanesni. Bet ir tie lenda ne-
tų idealų, bus jėga priverstas juos vykdyti.

Tai buvo vilties dienos. Sakėme — tremtinių pa
vasaris. Ir džiaugėmės...

Daug karčių kąsnių nurijome, kol įsitikinom, kad 
pasaulis nėra tvarkomas logikos dėsniais... Gal ir ge- ‘ 
rai, kad šitas žinojimas neatėjo iš karto... Kas praran-

blogai — savų rankų gaminti. O kiek čia naujų vei
dų, nežinotų vardų, iš įvairiausių Lietuvos vietų, vi
sokių profesijų, įvairaus išsilavinimo! Mezgasi pažin
tys, pasakojamos gyvenimo istorijos, plačiau atsive-

(Bua daugiau)
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PAVYZDYS ATEITIES KARTOMS
MYKOLAS KRUPAVIČIUS, Ausonia, Conn.

Pirmą kartą su Kazimieru 
Paltaroku susidūriau nepriklau
somoje Lietuvoje bene 1919 me-

Pirrrtuoju bolševikmečiu

Pirmuoju bolševikmečiu Pa-

PAGERBTAS PREL. I. BALKONAS gražius linkėjimus prel. Balkų- kiek sąlygos leis, bendradar-
Gruodžio 12 d. Balto Chica. atliktus darbus ir palinkėjo »«* ir Rudžiams, kurie yra biauti su Balfu. 

gos apskrities valdyba pagerbė grįžti i Balto darbuotojų tar-| nusipelnę Balto reikaluo- ^PąskutmuK zodfausJarejM.
didelį Balfo organizacijos vei-! pą.
kėją šiuo metu iš jos į “pensi-į Per. I. Albavičius. Šv. Anta

se. , Antanas Rudis, gražiai įvertin
t, ... ... . . damas prel. Balkūno darbus,Ilga ir turiningą žodį tarė . - •

gruodžio jau buvo įplaukę 
$101,112,140.45, kas sudaro net 
$4,830,865.21 daugiau negu per 
visus 1957 metus.

ją’taittuvojv mc- nevėžyje bolševikai nužudė ke-iį?,, f , r...............
tais. Tas susitikimas privedei hag dešimtis cukraus - fabriko Balkuną’ Jo Pagedimas Įvyko Balfo rėmėjas, savo žodyje pa

pasitraukusį prelatą Joną no parap. klebonas ir didelis j pats prel. Balkonas, vaizdžiai i Chieagos apskritiest___r_____ __________ , ________ ... Ievai, įsigykite ir dvokite savo Vai
nų pasakojęs savo jaunvstės lai_________ pirmininkas kun. S. į pakaityta gausiai ir
kus, kada jis grįžęs Lietuvon ^nUras, kuris padėkojo šei- VANDOS FRANKUI

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Nuotaikai paįvairinti nauja

prie ilgos bičiulystės ir bendra-! moksleivių ir kitų i tai. Antano Rudžio ir Mūrijo- sidžiaugė Balfo apskrities jud- ------------------ ----------------------- mininkams prel Balkūnui vi
darbiavimo. Jis tęsėsi istisus nieku d^t žmonių Juos-liepė! nos Rudienės namuose, daly-į rumu. Nors ivieni darbuotojai turėjo n3maža sunkumų nemo . '■-tik
23 metus, ligi mano areštavimoj aiaidjOti ie cukraus fabriko vaujant pačiam prel. J. Balkų-į paseno, bet jų vieton atėjo kėdamas lietuvių kalbos, o vė-Į a
ir išvežimo į Vokietiją 1942 me- esamuose krūmuose. Vyskupas n?>- prel. I. Albavičiui, tėv. A. į nauji, kurie papildė darbiniu- liau atvykęs Amerikon negalė-
tais. Mudu jungė ne tik bičių- painokas įsakė juos palaidoti Bernatoniui, marijonų provin- ’
lyste, bet ir glaudaus darbo krikščioniškai kapuose ir pa- ciolui kun. P. Jančiui, MIC,

ys- augiausia ir ome po- ^irbdinti -visiems baltus kars-: kun. J. Dambrauskui, MIC, j linkėdamas jo darbuotojams ją, pažymėdamas, jog ir prieš
i i os srityje, m mus ir nm- tug Pats vyskupas pažadėjo at- S kun. J. Petrauskui. MIC, kun. Dievo palaimos, tęsiant gražų jo įsteigimą jam vra tekę dar-
SuaXn"meZ^kSS pamal-' Mieiūnui. MIC, kun. Dagiliu, iš' artimo meilės darbų.

mų-klausimėlių teko spręsti ben 
dromis jėgomis, ir vienodai gai

kų gretas. Prelatas pasižadėjo jo susikalbėti angliškai. Jis api 
ir toliau remti Balfo veiklą, budino Balfo kūrimosi stadi-

buotis šalpos laukuose. Pami-
das ir nulydėti į kapus. Bolše- Detroito, kitiems svečiams ir Marijonų namų Chicago je nėjo įdomų faktą, kada jam te 
vikai subruzdo. Jiems toks vys- chieagos Balfo darbuotojsms. i viršininkas kun. A. Miciūnas, ko nemaža kovoti, jog į bend- 

yoti, ir nuomonėmis i&isldrti, J ! Prie šeimininkų paruošto vai- MIC, kiek ilgiau sustojo ties rą liet šalpos organizaciją nej nufotografuotį E
kaip paprastai bendrame darbe, tracija pJeista plačiai gandų, šių stalo buvo praleistos kelios marijonų leidžiamo dienraščio butų Įtraukti lietuviai komum-

Be to, šioj Knygoj atapaudinta kita 
sis Balfo direktorius A. Baro- ! pasaka — BALTOJI LELUA. Vil
nas paskaitė “raportą” prel. į ^4 “ ilioatraajaa piešė Sea. Merco- 
D n f . dea. 48 puaL Kaina 8136. Pinigu itBalkunui, apie Chciagos Balfo , „^^0,
veikėjus ir apie įvairius links- i _ _ _ „ .
mus nutikimus. BRAUSIS ,

Šį pobūdį pravedė K. Bružas.! w ** d 8*reet’ A “•
o jo pabaigoje visi dalyviai

ŠU1. Į ANGLŲ KALBOS PAMOKOS
pasitaiko. Jis lankė mane, aš jį.; ^'‘lZįdotuviTZisena bus*išvai- valandos, kurių" metu išklausy-į Draugo santykius su Balfu.. štai, ko reikalavo Amerikos MOKESČIŲ DAUGIAU KAIP! M02 s. Are* ’ Aūeago se
Jam išvykus į_ Panevėžio- vys-; k ’ kupas suiaikytas ir 
kupo sostą musų rysys nenu- Tįe gandai
truko. Kiek kartų atvykdavo^ jo . iryžim0 neatbaidė. 
i Kauną, tiek kartų atlankyda- Jįg savo ganytojišką ir tėvišką 
yo mane. Jei atvykdavo į vys-:pareigą drągiai atliko.

ūpų konferenciją, gautas iš nekaitaį nužudytus Lietuvos vai 
manęs politines informacijas pa i kug Procesijai iš Giedros va-1 
naudodavo konferencijoj, kai bu |dovavo tag augštas, atmesta 
vo sprendžiami politiniai klau- !va ir toli žvelgiąs gerbia.

Jis karštas Pa,tri°tas ir!mas vyskupas Paltarokas, 
gilus bei didelis politikas.

Sovietų režimas — uniformiš-' 
Mano įsitikinimu, jis buvo kas. Uniformizmas — jo cha- Į 

gilesnis politikas už vyskupą rakteringa žymė. Chruščevo bal 
Justiną Staugaitį, nors šis pas- sas — sovietų balsas, ne at-1 
tarasis ilgus metus aktyviai dir- virkščiai. Chruščevas tarė, o su- į 
bo politikoj, užimdamas net la- varvti mitingai ar suvažiavimai 
bai augštas valstybiniame apa- jam vienbalsiai pritarė. Nei vie- 
rate vietas, gi vysk. Paltarokas no skirtingo balso. Pirmojo bol

ševikmečio laikais vienas azer- j

ir Balfo apskrities valdyba su svečiais prel. J. Balkuno pagerbtuvių

$100,000,000
Pirmą kartą Illinois valsty-

TeL HEmloclc 4-8037

Vertimai — Pilietybe — Laiškai
duoda pamokas. Prieš karą baigęs 

bės istorijoj buvo surinkta tiek Čikagos universitetą.
, ... , . 1 dol. 25 et. vai. — privačios,

i daug mokesčių: iki vidurio (3-čias augštas. durys f>0 kairei, arti 
------------------- --------------------------------------- I 63-čio6 gatves ir Califomia Avė.)

3C—• .

AUKŠTYN ŠIRDIS
3OE3OI

Chieagos Balfo direktoriai
. , . , „ - metu.
jokių oficialios politikos parei
gų nėra ėjęs. Bet jis sugebė
davo savo subtilia analize pa- ___
siekti gvildenamo klausimo šak- j galva kiek išsikiša virš kitų gal- lą. Šį pobūvį atidarė Balfo Chi srityje, dėdamas jo pranešimus klausimą: kodėl būnant ameri- 
nų ir padaryti tikslių ir vyku- j vų, ji nukertama. Sovietuose cagos apskrities valdybos pir- ir kitais galimais būdais prisi- kiečiu visą laiką skiriąs lietu- 
šių išvadų. Savo politinėmis pa- Į vįsų galvos turi būti sukirptos mininkas kun. St. Šantaras, dėdamas prie jo veiklos. Kai- vių reikalams, sakydamas — 
žiūromis jis buvo nuoširdus ir pagal bolševikų partijos nuties- pirmuoju pakviesdamas kalbė- bėtojas linkėjo, kad Balfo dar- 10 Lietuvoje praleistų metų 

tą liniją. Partijos vadovui turi y valdybos narį B. Bružą, ku- buotojų sparnai nesusilpnėtų
pritarti ir tie, kurie iš sielos, ris padarė. pranešimą iš Balfo ir jie tęstų gražų darbą. Pret.

. x Tz_. se-mo Newarke. Pranešėjas, Balkūnui kalbėtojas palinkėjo
trumpai atpasakojęs seimo dar ilgiausių metų.
bus ir pažymėjęs kaikuriuos Jautrų žodį tarė svečias

KUN. J. PRUNSKIO parengtas 
pavyzdžių ir gražiųjų minčių 

rinkinys

Čia galima susipažinti su daugy
be asmenų ir pasigerėti jų charak
terio bruožais, pasirodančiais įvai
riose gyvenimo aplinkybėse. Kny
gą gražiai atspausdino Immaculata 
Press, Putman, Connecticut. 260 
pusi. Kaina $2.00

Užsakymus siųskite: —

“Drangas”, 4545 TBest 63rd Street, 
Chicago 29, I1L

ANDERSON’S 
Nursing Home

Nuolatinė seselių priežiūra 
Maloni aplinka

Geras maistas

6006 N. Kenmore
SHeldrake 3-9296

Member American Nursing 
Home Association

ioūoi '--ipaos
_ _ ~ __ ASE

beidžanietis inžinierius man pa- ta nemaža minčių apie prel. J. Jis užakcentavo, jog Draugas, valdžios atstovai. Prelatas čia Platintojams duodame nuolaidas DENTAL LABORATORIES, INC. 
sakė: jei sovietuose betkieno Balkūno darbus ir Balfo veik- kaip ir Balfas dirba labdarybės atsakė į dažnai jam statomą jta0ta0|Otg<otg^

sąmoningas krikščionis demo
kratas. Ir nieko stebėtino, nes
visas jo “Socialinis klausimas” ; gilumos jam nepritaria. Kai bol
yra parašytas krikščioniškai de- ševikai pavergė Gruziją, buvo 
mokratiškai, o jį jis parašė dar , suvaryti įtakingiausi tos tautos
tada, kai krikščionių demokra- vyraj padėkoti Stalinui už savo, . . . ... , a
tu nar+iio t J . ■ ,r- i seimo neigiamus momentus, iš i Vokietijos dypukas ’ tėvas A.tų partija Lietuvoj nebuvo su- tėvynės pavergimą. Vienas gru- “ _ .» . . ’ t J
organizuota ir neveikė. Tris ka- zįnas, tvarkdario iššauktas pa- reiške vlltĮ’ kad ateityJe

is

BEDDING
SPECIALUS SANDftl.IO 

IŠPARDAVIMAS
. _ Nekreipiant domesio j anksčiau

man padarė tokį didelį įspūdį, j visur skelbtas kainas. Visiškai nąu- 
.. .. » . . • i ji — originaliose fabriko kartonosvJOg ir šiandien aš galvoju apie . Sea.ly. Columbia, Šerta, Restonie, ! 

Lietuvos miškus ir laukus. Tie V l- L ,
gražūs prisiminimai verčia ir i B<>x springs ?
. Innerspring sulanks. lov. ?žadina lietuviškam darbui. Jis innerspring Ho»yw. lova ?

, -■ j- 1 Sofos ir mieg. $259.50apgailestavo, jog šiandien. su-1 Bunk b<.ds-iovos, v«o o gab 
$39.50

NAUJOS PLASTIKINĖS 
DANTŲ PLOKŠTELES

dencijas — nuo 1920 ligi 1923 dėkos kalbai pasakyti, išėjęs tik 
metų — išbuvo krikščionių de- tris kartus ištarė spasyba — 
mokratų centro komiteto nariu. ačiū. Paklaustas, už ką jis dė- 
Išėjo iš jo tik dėl to, kad per- koja, atsakė: žemelė mūsų, val- 
daug buvo darbais apsikrovęs džia jūsų, jūrelė mūsų, žuvelės

bus i Bernatonis, vienas iš pa grindi- silpnėjus sveikatai turi pasi-Į 
tau-' nių Vasario 16-sios gimnazijos traukti iš atsakingų Balfo pa-! 

1 kūrėjų. Jis padėkojo visiems reigų, tačiau pažadėjo ateity, 
Gaižių minčių pateikė ilga-; už viską, už iki šiol parodytą

metė Balfo direktorė! nuoširdi gerą širdį, kurią Vokietijoj pa-i piatįntojams duodama nuolaida 
jo veikėja Nora Gugienė, ku-j silikę tautiečiai mato ir įverti- RETO ĮDOMUMO KNYGA

dirbama vieningai musų 
tiečių bendram labui.

ir dar vis naujų užkraudavo.! jūsų, ir vėl trijų kartų “spa- ri pažymėjo, kad Balfe visada na. Kalbėtojas pažymėjo, jog 
Tačiau, ir išstojęs iš jo, su juo syba”. Ir vyskupas Paltarokas 
palaikė tamprius ryšius. Arba buvo vežiojamas (ne pats savo 
buvo kviečiamas į posėdžius, ar- | vaĮįa važinėjo), turėjo sakyti

buvo geras sugyvenimas, bei Amerikos lietuvių dėka iš ke- YERKIANTI DIEVO MOTINA
kurio nebūtų buvę pasiekta lių šimtų DM skolos gimnazi- SYRAKŪZOOSE
tokių gražių rezultatų. Ji čia jai šiuo metu yra belikę mo- Sn ArUvygk. aprobata
ypatingai iškėlė prei. J. Balkū- keti tik 28,000 DM. Taip pat Tai pilnas vaizdas neįprastų ir
no vaidmenį, sakydama, jog pagyrė vietinius lietuvius už g^Sų^i^SuSStT
jis visada rasdavo <vidurį ir mo jų ankstesnes pastangas šal-įverčia susimąstyti net skeptikus
kėdavo balsus subendrinti. Kai pos srityje ir kvietė į šį darbą £ indiferentus. Knyga labai gra- 

. . . ziai išleista su daugybe iliustraci-betoja linkėjo prelatui pailsę- įsijungti ir naujuosius atei- ir tekainuoja 2 dol. su persiun- !
timu. Puiki dovana bet kam ir bet 

kuria proga!

ba, kai buvo sprendžiami jam “spasyba”, turėjo pritarti ir 
įdomesni klausimai, pats ateida- \ kaibas sakyti, turėjo šokti pa- 
vo. Paltarokas buvo lyg neofi- gal Stalino ar Chruščevo dūde- 
cialus partijos CK narys. Parti- Į lės muziką. Bet jis pasiliko vi
ja jį brangino, nes savo svariu sur visada lietuviškas Palta- 
žodžiu jai buvo naudingas. Tų rokas. Į maskoliškus trepakus
ryšių su centro komitetu jis ne-; įp kamarinskus jis ėjo su lietu- j Jus sugrįžti į aktyvių Balfo vius.
nutraukė ir tapęs vyskupu. To- višku klumpakoju, kalbėjo “spa J veikėjų eiles, pabrėždama:; Marijonų provineiolas Jan
kiais artimais ir nuoširdžiais syba”, bet, kaip tas gruzinas, “Dirbkime gražiai ir vieningai, čius, MIC, priminė prel. J. Bal

žodžiu “spasyba” išreiškė visas kol visi nelaimingieji bus aprū- kūno veiklą. A. Gintneris davė
Lietuvai padarytas skriaudas ir piųti, Lietuva bus išlaisvinta pluoštelį prisiminimų iš Lietu-
neteisybes, kenčiamas kančias įr ten mes galėsime sugrįžti”, vos, nušviesdamas prel. Balkū
ir vargus. Paltaroko lūpų nesu- y Taip pat sveikinimo žodį pre' no išleistuvių Amerikon mo-

krikščionių demokratų nariais 
ir rėmėjais buvo ir arkivysku
pas M. Reinys, kuris už savo 
tėvynę ir galvą padėjo bolševikų

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
4545 VVest 63rd Street
CHICAGO 29, n .T.

kalėjime vyskupai Justinas teršė joks chruščevų liaupsini- latui Balkūnui tarė antroji Chi mentą. A. Gulbinskas pakalbę- įmhhhii'" ”"”—”»"iimi_____ ~ -
Stauga.Us K“kU ir V. Borise- mas. Jis nemetė nė mažiausio Balfo dlrektorž MJarifo. io a*e Vasario 16.to/os ^.l"........ .......... ...................................
vičius. Vysk. Karosas taip pat
priklausė prie jų rėmėjų, ypač 
rėmė ir gynė žemės reformą

mas. Jis nemetė nė mažiausio jagOS Balfo direktorė Marijo- jo apie Vasario 16-tosios gim-1 “
šešėlio ant Šv. Tėvo asmens ir na Rudienž> pažymėdama, kad naziją, sakydamas, kad jos iš-; STASYS D2IUG

čikagiečiai prelatą myli ir ger- laikymas yra visų lietuvių rei- i Tai gražiausia dovana
šešėlio ant Šv.
Bažnyčios autoriteto, atvirkš 
čiai, jis sugebėjo bolševikų jū-

PAGAMINAMOS PAGAL JCSŲ 
SENĄSIAS PER VIENĄ DIENĄ..
Jei Jūsų senosios plokštelės gerai 

tinka, galima padaryti jų duplikatą 
ur iš naujos medžiagos ir Jums grąžinti 
w i oro PaMu — $5.00 ir ažuSščiau.

*' ” Pataisomos dalinos plokštelės. įde
dami dantys. Naujos plokš, ir tilteliai.

Visas atliktas darbas siunčiamas 
C.O.D. oro paštu. Atsiųskite savo 
dantų plokštelę apskaičiavimams. 

DR. PKASE
DENTAL LABORATORIES, INC. 
250 Fox Theatre Bldg., Phoenis, Ąriz.

$15.0') 
$18.00 
$19.95 i

$$39.50

HOUSE OF BEDDING
Division of N. Wolf. Furn. Co. 

3079- N. Lineoln, Cor. Barry
Sekmad. 11 iki 5: pirm., ketv„ 

šešt. iki 9:30 v. v.

KEY WEST FLORIDA

Onfy frostfree cify in U.S.A.
wonMst wi«+»r ellmat* ta U.S.A.“ 

Jntat Romaa CaOralic Ckarch otay 10 mia. wolfc
• Aastaurant and Baach Club 2 min. walk.
• Naar do»mtow«. • Haatad and air-condition»d.
• Caffaa 'oa the housa.' • Roornt and apartmaati
Far toforaMttoa Coli CT 647Ii 

or Write
HIBISCUS MOTEL
KEV VVEST. FLA., 1311 SIMOHTON ST.
P.O. BOK S53-A
HARRY X MITCHELL. Mqr.-Owaer

VISOKĮ gardumynai kalėdoms
Kalėdinis pyragas, šližikai, aguonų pienas, 

medus, grybai, meduolis - pyragas, medauninkai, 
(knistai) — žagarėliai, lietuviški tortai, lietuviš
kos babkos, aguoninis pyragas ir daug kitų visokių 
pyragų ir pyragaičių.

BRUNO’S KEPYKLA
3339-3341 S. Lituanika Avė. Tel. CLliffside 4-6376

Taip pat kepa visų mėgiamą sveikatos duoną po 2 svaru.
Plikyta 4 svarų, plikyta 7 svarų, pumpernickel ir Kt.

ir darbininkų reikalais krikičio- roje 'pakelti protestą prieš to- bia' Ji Patiėkol° i“> «* S- Semėnienė pareiškė mažiams BB

nių demokratų žygius, bet ak- kias kalbas. Viename tokiame —7—------------------;------ . ■ —----------—----- —-----— ---- 7-' dail. VI. Stančikaitės
tingai veikloje nedalyvavo. Ne- I suvažiavime^ kai vienas kitatikis ir savo gyvenimą bai- baslį, o kai srėbė sriubą, ke- į stracijos šią knvea Sutars Ho"!
paisant to fakto, yra žmonių ir
spaudos, kurie skelbia, kad vys
kupas K. Paltarokas, prof. Pra
nas Dovydaitis, Pranas Dielinin 
kaitis. Domas Jasaitis ir visa

įžeidė Šv. Tėvą, Paltarokas de- ^e-
monstratyviai iš suvažiavimo, Įdomus pasikalbėjimas 
salės išėjo.

Liepiant kalbėti Paltarokui, fcolševikai gerai žinojo dar sė- 
jis kalbėjo, bet spasyba for- dėdami Maskvoje prieš Lietuvos 

knksciomskai demokratiškų vei- moję patalpino lietuviškiausią pavergimą Po įteikimo pirmu 
kejų eilė nebuvę politikais. Rei- turinį. Jis “pasidžiaugė” esama bolševikrnečįa Lietuvos okupan 
kra manyti, kad, kai karsto dan- Lietuvoje religijos “laisve”, pa- tams savo memorandumO) ]ap. 
gtis užvos amžiams mano akis, iliustruodamas ją skaičiais. “Lie kričio pabaj?oj ar gruodžio pra- 
tie žmones h- mane paskelbs tuvoj veikia, kalbėjo jis, 688 džioj atyyko mane į Kalva. 
nepolitiMu. Reik primygtinai pa- bažnyčios, prie jų dirba 741 ku- rįją du boLševikaL vienas jų 
brėžti, kad vyskupas Paltaro- „iras. vaikučius laisvai rengia prisistatė kaip Aleksandr Gri- 
kas buvo pohtikas ligi savo am-! pirmajai Komunijai tėvai. Tą gorjevič Doiskijt antrasis savo 
ziaus pabaigos ir didelio masto jo kalbą užsienio komunistų pavardę taip numykė, kad jos 
politikas Jis buvo vienas iš to laikraščiai paskelbė visam pa- nenugirdau be neradau reikalin- 
gausaus krikščionių demokratų šauliui. Ir mes sužinojome tokiu jog Rlaugti antrą Rartą 
buno, kurie savo veikla Lietu- būdu, kad bolševikų okupacijos k(g iaistatė Maskvos laikraš-
va. «vo vardus aukso raidėmis metu 514 bažnyčių pasiliko be čj korespondentu, antrasis gi
jsirase j istoriją ir ją baigė kan-1 kunigų ar paverstos ne bažny- nipko nekalb€jo apie savo titu-
ciomis, krauju ir net mirtimis' čiomis, kaip Vilniaus katedra,
bolševikų kalėjimuose, naikina
mose darbo stovyklose ar toli
muose Sibiro tremties barakuo-

stracijos šią knygą padare dau- 
lintame kambary buvo girdima, giausia mėgiama mažųjų skaity- 
Kalbant su Dolski,u įvairiais jo tarpe. Kaina $1.50.
keliamais klausimais, staiga jis Užsakymus kartu su pinigais 

Kas buvo vysk^ Paltarokas, j pasuko j kitą temą. siuskite
— Jūsų Paltarokas perėdavo j DRAUGAS

čeioviek — pažangus žmogus, 4545 W. 63rd Street i 
ir gabus diktatorius. Be žodžio, Chicano 29 III
tik pirštu pamojęs, gali vesti *ai>i»iiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiH|iiini,|l|ll||||lllt
paskui save visas minias, 
teigė Dolskis.

— Žiūrint kokia prasme dik
tatorius. Juk meilė taip pat sa 
vos rūš.es diktatorė. Jei ta pras 
me Tamsta Paltaroką vadini 
diktatorium, tai visai teisinga. 

(Bus daugiau)

Draugijų epidemija
f Atkelta iš 3 psl )

lūs. Tik vėliau kitais keliais
kad tuo metu Lietuvos Bažny-, sužjnojau, kad jo būta Dekano-; tovėje; norime taip pat ir vai- 
čia nustojo 905 kunigų, kad vai sekrįtorjaus Dolskis ir iš kams išbikyti lietuvių kalbą.:
kučius mokvti tikėjimo kuni-1 kaiboS jr j§ elgsenos atrodė i Ar be savo parapijų būtų ta:

'; PH uždrausta. Kunigo pareigas gpraį įšprūsintu inteligentu. Ant įmanoma. Gi eilės tų, kurie jas 
žiaus kelius kalėjimuose, stu-, turi eiti tėvai. Toks buvo Pal- ragig } dar- išsipandusio vilko įkūrė retėja Kas užpildys? 
mia savo skurdų gyvenimą Si- tarokas. Jis. žiauraus bolševi- įgpūdj prie stalo el_ Remkime ir tobulinkime tas or‘
biro tremtyje ar mylimoje savo kų vališiaus veliamas šaukė gėgj tajp kad nepadarytų gė. ganiz,cijas> kurios turi šaknis
zemeleje. Krikščioniškoji demo- Lietuva. Jis moraliai chruscevų ,. . . g •' . . .

_____n , • • • dos sėdėdamas su uoliausiais SiOje žemėje, musų muloje te-kratija priklauso pne tų parti- ir Stalinų terorizuojamas ir pne j
jų, kuri nustojo daugiausia sa- vartaujamas savo darbais šau- etiketo saugotojais, kitas gi uz- vynėje, tuo būdu atliksime pa- 
vo buvusių vadų ir nuopelningų kė Baranausko žodžiais, kad aušusio kaimo berno, šakutę reigą, uždedamą mums lietuvių 
darbuotojų. > tu, gude, nesulauktum. Su tais laikė rankoj lyg kalamą į žemę emigrantų istorijos Amerikoje.

se. Kita gi gausi eilė, išėję kry-

SIUNTINIAI SIUNČIAMI I SOVIETU RUSIJĄ —
UKRAINĄ. LIETI VĄ BALTGVDUĄ, I.ATVIJĄ, FX1MĄ IR KITAS RESPI KLIKAS.

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir grreitu mūsų firmos patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC.
133 W. 14th St, New York 11, N. Y. Tel CHebes 3-25S3 MŪSŲ SKYRIAI:

ATDARA ŠIOKIADIENIAIS M O 9 IKI « VAI,. V.: SEKMAD. M O » IKI $ VAI.. V.

141 Second Avė. 332 Fillmore Avė. 308 W. Fourth St. 132 Franklin Avė.
N«-« > orte, N’. Y. Buffalo S, N. Y. , Boston 27, Mass. Hartford, Conn.
Gramerejr 5-7 I3O Tel. MOhawk 2674 Tel. AN«lrew 8-5040 Tel. Ulapel 6-4724

Clfvt'lanil 13, Oliio 
Tel. TOwer l-H«l

Re*rol» 12. Mieh. 
Tel.'TOltTisenrt V-39HO

FMtadelptita 22. Pa. 
Trt. TVAImit 5-SST8

Newark, N. J. 
Tel. MArket 2-2S77

Norėdami siųsti siuntinį giminėms ar draugams, kreipkitės į patyrusią, mandagią ir efektingą 
mūsų įstaigą viršmmėtuose miestuose, kuri Jums maloniai duos reikalingų informacijų. Pradžiu
ginkite savo gimines ir draugus pasiųsdami jiems siuntinį Kalėdoms ir Naujiems Metams. Musų 
didelė ir patikima firma yra patenkinusi tūkstančius klijentų. 100% garantuoja, kad kiekvienas 
siuntinys bus įteiktas. Bus išsiunčianras 4k vai. laikotarpyje.

Pasieks sa\o paskyrimą 6—7 savaičių laikotarpyje; oro paštu 7—12 dienų.
Mūsų įstaigoje rasite didelį pasirinkimą pirmos rūšies maisto dalykų. Taip pat medžiagų, 

odos, nosinukų, avalynės, laikrodžių ir kit. pigiausiomis kainomis.
.Atminkite, kad mes esame specialistai visuose siuntinių reikaluose.

J
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WHO'S WHO
The finus located near your Parish pride them

selves on their dependability and quality oi workman- 
ship and merchandise. They pledge themselves to 
give their customers the best Service at the lowest 
possible prices. Consult them ior all and any oi your

RIDGELAND SUPPLY
8924 Rtdgriand. Oaklavn. III.

Tri. GA 44909
FOR CHRISTMAS: Gvnera! Mer

chandise. K niek Knarks, End Tables. 
Slep. Tables, 3 1‘iece S» ts. Formica 
Tops. \Ve do our besi to save you

For the Very Best m Ulumtung 
WEtSER FLl‘MBIX«
3021 W. ( trauk Ril.

Licensed — Bonded. Kathrooins 
— Kitchens. Hot \Vater Tanks, Gas. 
I*ipe & Heaters. Free Kstimaes.

24 Hr. Emergein-y Service
BĮ 7-711 1.1 5-9198money. . . Family.

PERMANENT W AVINO 
TINT1NG — HAIR STYLING 

CONRAD * TFD’S 
Rarbrr Shop and Beauty Salon 

Air Conditioned. 5403 Higgins at
Milaaukee. KI įdare 5-1334.

Open S to 6 Daily. Closed Wed neš
davo. Hair Cutting Ior the entire

Merry Autas A Happy Nrw Year j 
DFL1C1O1S C AK ES FOR 

WEDDINGS
SHOtVF.RN — B1RTHDAYS 

“High ėst (Juaiity — Lowest Prices” į

ORIGINAL BAKERY
1741 W. 51st PR 6-8414

Factory Authurizrd Service 
WESTINGHO1 SE - MAYTAG - 

HOT POINT
Sales - Service® - Parts - Rangės - 
\Vashers - Drvers - Dishwashers - 
Dispoeals.

JOSEPH T. BONIC & SONS 
1214 Halsted. Chgti. Hghts., III. 

I*tione: Skyline 6-2320
“We Service What \Ve Sėli”

PAINTING

EXPERT WALLPAPER 

HANGING AND PAINTING

Call evenings:

Sycamore 8-2006

MUSIC SCHOOLS 
NOV.AK'S ACCORDION SCHOOL

Piano, Accordion, Guitar and 
.i Harmony -

5048 So. Westėra Avė. 
Phone: HE 4-6634

MERKY CHRISTMAS 
AND HAPPY NEW YEAR Wall washing.

KOTT MOVING & STORAGE CO. Careful, reliabie 
Local and long distance moving

ST. 8-1042
6645 Stanley Avenue 

BERWYN. ILL.

paper hanging. 
work at more 

reasonable prices. 35 years 
perience. Phone —

PAlisade 5-3841

WALLY’S L1QUOR STORE 
2023 W. 51st St

For best package liquors, fine 
ex* beer & wines. Cigarettes, all po- 

pular brands, $2.26 per carton, 
reguląrly 52.40. King size.

U’ASHERS & DRVERS — FAST 
Sales. Service and Repai r 

1 HOUR HOME SERVICE
Call anytime: Skyline 4-3605 

DILlyO N & COMPANY
Sauk Trail A Evpressuay 

Chieago Heights, Iii.

DRIVE-IN. 20 unit. Complete
Xew Fx|uipmcnt 1.AUNRRETTE 

Shirts. Dry Cleaning. One hour 
on Family wash, Work 

Rūgs. Spreads. Quilt«. 
1611 Vincentu1- Avė.

BOB’S Drive-in Laundrette 
SK.vline 6-2060

Service
Clothes,

PAINTING—DECORATING 

Paperhanging. plastering

Quality work (Austrian)

Call: Buckingham 1-4724

SOFLA BEAUTY SALON 
2320 W. 47th Place

Susitarimui skambinkite 
Phone: M 7-2054

SOFIA ANTUSAS. Prop. 
Įėjimas iš kiemo.

BEAUTIFULLY VVRAPPED 
Christmas Gift Surprise Packages 

Values to*$20 
2212 South Leavitt 

Phone VI 7-7176. Hurry!

NOW OPEN!
ROBERT’S COLOMIAL 

HOUSE
5413-17 W. Irvmg Park Rd.

Featuring charcoal broiled foods. 
Separate rooms for 275 

For weddings and anniversaries

Phone Avenue 3-8020

New modern hall equipped for 
VVEDDINGS, PARTIES,

MEETINGS 
6940 W. Belmont Avė. 
Phone: PAlisade 5-1180

DRAPES, SPRE.ADS. Coverlets.

dust ruffles. Drape alterations and 
remake.

Phone SK 4-8181
Anvtime

-------------------------------------------------------- - Į

WEISS TRAVEL BUREAU
644 W. North Avė. MO 4-1247
2127 E. 71st St. MI 3-3395
FOR TRAVEL ANYWHERE

———-----------------------------------■

DECORATOR

Does Clean Work—Interior—Ezterior
15% Off

Will go anyvvhere — See Me first
Phone: RO 2-7464

WILL CALL DELTV ERY’ 
v SERVICE

\Ve s|te<*ūUize in moving huusehohl 
effects. p»*frigvrau»rs. stovės and |Ma
nos. 7 days a »eek. Agents for 
BIVENS & GREY VAN LINES

PHONE SKYLINE 5-6374

ATTENTION

REGULAR MOVING
Spvcialized in Small Jobs.

Call us First.
TeL PL 2-6278

5513 S. Dorclicster.

BUY XOW AND SAVE 
Triple Tract Bonai re. Anadized

Aluminum t’omb. Storm Windows. 
At tremendous Savings. 10 Windons 
$165.0(1. lnstallation $3.06 per 
window.

Call: CIj 4-5639 
DON CONSTRUCTION CO.

RĖKLY GITTER SERVICE 
Aluminum & Galvanized Gutters,

Roofing, Painting, Siding.
1557 NORTH 4Otli AVENUE 
•STONE PARK, ILLINOIS

CaU: FI 5-3066. For free F.stimates 
No Obligation. 24 Hour Service

PAINTING & DECORATING,
CLEAN W0RK.

No job too small. Fully insured.
VIN. 6-7983 S. Boyajian

INSURED
Let us handle your move, 

the complete job or just the 
larger pieces.
Jim Pape PR 6-5487

CHARLIE’S FISH MARKET
Featuring fish, shrimp, poultry, 

lobster, quail. Everything in
wild game ''

640 E. 79th St 
Phone ST 3-9041

BEE DOZIER PALATINE 
SAN ĮTARIEM

We take care of Elderiy People, In- 
curables & Bedridden Patients.

Phone: FLanders 9-1663 
1509 \Y. Dundee Rd., Palatine, 111.

| BERT CARLSON INSIRAN.CE 
AGENCY

Itepresenting
HARTFORD INSl KA.SCE GROI P

CHRISTMAS GIFT 
FOR THE YOFNiiSTERS

Here’s a wonderful project . . . 
building a birdhouse. It’s ea-sy . . . 
It’s educational . . . the new KENNY 
KIT. Rvouires no special tools.

‘Order Y'ours Today. Only 92.00 
eoniplete l*ostpaid.

Satisfaction or vour monev back. 
KE.\XY PRODFCTŠ 

4014 \V. 25th Plaoe, Chieago 23, 111. 
Phone LA 1-9622

ATTENT1ON:
TAY'LOR'S ENTERMINATING 

SERVICE
lndnstrial — Commereial

Rats & Mice, Anything in Exter- 
minating Service. Try- us once. 24 hr. 

, Ser. Will go any Place, Work
i guaranteed.

2715 So. Halsted, CA 5-1209

YTLLANO PAINTING SERVICE 
1NTERIOR & ENTERIOR. 

DECORATING.
Fully insured. FVee e-timates. 

BFckingham 1-0154 after 5 P. M.

or INdependence 3-1979

DĖMESIO !

MOVING, STORAGE AND 
HAULING 

M. HIGH & SONS
Com plėtė z M o vi ng Service. 

Reasonable Rates. Day & Night 
Service. Insured. — . Free Ėst.

Hourlv or Fiat Rates.
CAnal 6-9364

HUmboldt 6-6973

KITCHEH FLOORS WfiXED 
AND POUSHED .. $1.50

Other rooms reasonable 
We also clean rūgs

CaU: BE 3-0426

1506 Kast 67th St. 
Pilone: SA 1-616S

ROY.’S MOVING & HAFLING
Of any Type, at any Time. 

Including Saturday or Sunday
~WE NEVER SLEEP” 

Reasonable rates. ”If you don’t 
believe us... Try Us" 

JUNIPER 8-1823

Sewing and Alterations
of all kinds — men’s, vvomen’s 

. children’s clothing.

Phone SK 4-2334

Make Time for Living and Save. 
Danip Wash—Keady to lron 

10 lbs. 50c.
Hydro-Flat Work Ironed 

10 lbs. $1.10 
Shirts Finished 21c each 

CASH & CARRY
SFBIKBAN LAFNDRY 

3520 W. 63rd St.

FOR NMAS
Quarter Midgets Rarc Cars, Scott 

Outboard Motors. Fil»er Glass Sup- 
-plies. Everything in Sporting Goo<ls.

HOMEMOOD MARINE & 
SPORT CENTER

18157 Dixie Hwy. Homevrood, III. 
Phone: SY'camore 8-4330

J&R
Fumiture Refinishing, Chairsj 

Reglued, Piano Touehing up. '
Phone: PR 6-8280.

OFFICE EQUIPMEHT 
SERVICE

Dictating eąuipment Service and 
repairing

CaU: UNderhiU 7-8285

WEISS TRAVEL BUREAU
644 W. North Avė.

MO 4-1247
2127 E. 71st St MI 3-3395 

For travel anywhere

CANDLE LIGHT LODGE 
Featuring

Steaks — Ribs — Lobster Tail 
Candle Light Steak $2.85. Open for 
Business ilens Lunch. 11 A. M. to 
2 A. M.

3300 W. 55th. SL, GR 6-4834

BOSTON FISH MARKET 
EVERYTHING IN FISH 

613 So. Kedzie Avė. 
Phone: KE 3-4129

MERRY CHRISTMAS & HAPPY ; 
NEW YEAK

We ‘ pecialize in Mexican bread 
and tortillas

P. CASTRO, Prop. i
2345 W. Roosevelt Rd., SE 3-9347

LAMP SHA&ES
CISTOM HA N DM ADE

Recovering largest seleetion of 
frames. Hand painted lamps. Dra
peries - Slipcovers. Free pick-up 
& deliverv.

SKYLINE 5-7891
LOIS ADAMS STUDIOS

LOIS ADAMS STl’DIOS
1145 Halsted. Chieago Heights

RADIO PROGRAMA
r.ietuviftka Radio Programa 1S sto

ties WI.YN. 1360 kil. sekmadieniais 
z-3i>-3:oo vai popiet. Programoje: 
Pasaulinių žinių santraukos ir komec 
tarai, muzika, dainos ir MagdutSs pa
sakos.

Biznio reikalais kreiptis j Steponu 
M inkų, Baltic Florist, Gėlių ir Dova
nų Krautuvė. 502 E. Broadway, So. 
Boston 27, MasB. Tel. So 8-0489. Ten 
pat gaunama dienraStis '‘Draugas”.

DR. WATTS GONZALEZ
Dental Surgcon

Wishing you MERRY XMAS and 
HAPPY NEW YEAR 

2653 N. Milwaukee Avė. 
Phone: DI 2-1414

JOSEPH TELEVISION AND 
RADIO SERVICE

- Small appliances repaired
24 HOUR SERVICE

Phone: BU 8-7251, 1222 E. 53rd St.
Situation IVanted (Domestic) 
BASKET of ironing, $5: bring

it damp, you get it sooner : ladies 
waist, 10c; men’s shirts, 15c; eur- 
tains, 50c. pair.

■ Phone EL’cIid 3-6089

Lithuanian dictionary

Angliškai lietuviškas Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama “Drauge”, 4545 W 63rd 
■>t , Chieago 29. DL

L. WALTER 
Experienced Moving 
at Reasonable Rates

Free Estimates 
Free Mileage Charge 

CALL: DI 2-8520

---------............... į OAK PARK PRIVATE KEN_
- .......NEL. Collies $25; Toy Collies $15;

VPORRIED ABOL’T TV SERVICE Ger. Shep. $35; Terr. $15; Toy 
CaU Nertinvest Radio & Sound Terr. $20; Setters, Pointers,

Service, 4875 Miluaukee Avenue. $l5
’ . up; Mixed Pups SI0. Ali Puppies

PEnsacola 6-5616 have Shots. Cor. Grand & Oak
23 years in šame location Park. TUxedo 9-1844.

S & S TILE SPECIALISTS.
3415 VV. 63rd. St., WA 5-1545 

Complete remodeiing of Bathrooms 
and Kitchens. Free Esumates, F.H.A. 
Financing. Asphalt - Tile, Wholesale

PRIVATE INSTRUCTIONS
JOSEPH CARVSO. Teacher of the 

Accordion, has openings for ad- 
Prices. Case Lots only. Plastic Wall į vanced & beginner students in the 
tile. . I convenience of your Home.

Meets all F.H.A. Standards, while 
ąuantity lasts — 20c per sąuare Foot. • CaU: Garden 5-4158.

Merry Nmas & Happy New Year!

HAVE RAMBLERS
WILL T HADE 

Best Deals, better Service 
SOUTH KACINE RAMBLER

6935 So. Racine 
Phone: AB 4-6700

ATTENTION
SAVE UP TO 40%

ON AUTO INSURANCE 
.For rates call RON CHERNICK 

Your State Farm Representative
Phone SP 2-0353

Under new management

DI-NICOLA PIZZERIA
5149 S. ARCHER AVĖ.

LUdlow 2-6568 

FREE FAST DELTVERY
• Spaghetti • Ravioli • Chicken
• Shrimp
Sandwich • Hamburgers.

PAINTING & DECORATING 
PAPERHANGING

RICH’S — LAKEVIEW 5-8273
I am the Boss, I do the Work. 

No Middleman Profit. Bek>w Prices 
include the cost of Wallpaper. Ave- 
rage Bedroom $20,00, Average Liv
ing Rm. $25.00, Average Dining Rm. 

į $22.0(1, At these prices, why not
i decorate for the Holidays. Also
Į painting at reas. prices.

ATTENTION!
We Cater to Teams. Special Dis- 

count Jackets made to order. Spė
riai Discounts to Groups.
ESQUIRE .JOE’S 4ACKET SHOP 

719 Maxwell st.
Phones: ( H 3-1169 or HA 1-8468.

LTTSINGER MOTOR SALES CO. __________ __ ————— ----------- -
' i PAINTING, Interior and Exterior

You buy the Paint, sėt the price, 
I do the work.

Phone: RE - 1-5886 
If no ansvver RE - 1-5882

P 0 P U L A R 

LITHUANIAN RECIPES
Surinko JUZE DAUŽVARDIENfi

1240 W. Randolph St. 
Seeley 3-7400 

CHICAGO 7, ILL.

YVishing you MERRY XMAS and 
HAPPY NEW YEAR!

“LOS CANDILES”
3255 W. Madison St.

Phone SA 2-5241

SLIPCOVERS, CURTAINS 
OORNICES & DRAPES

LATEST IN FASHION. GIVE YOUR 
DINING ROOM CHA1RS "THAT 
NEW LOOK”

Beef or Sausage i Slipcovere that Look and Fit likę 
1 Upholstering.

Sėt of 6 Chairs $11.95
Phone: SPring 4-0531

JCSV SANTAUPOS YRA
APDRAUSTOS

FederaI Deposit Insurance Corp- 
..DISTRICT NATIONAL BANK.

OF CHICAGO 
1110 West 35th Street 
Tel. — Y Artis 7-6200

AT T E N T I O N !
Complete Body and Fender Work, 

Also Complete Engine Repair 
Phone: SA 1-5306

STATE FARM MUTUAL,
Save Up to 40% on Automobile 

Insurance also Fire Insurance
LLOYD LINDQUIST

1839 No. Harlem Avenue 
Phone — BE 7-1571

MERRY CHRISTMAS 
AND HAPPY NEW YEAR 

RUDOLPH C. LAURE 
ĖST. 1916

Ali forms of insurance
5011 Cermak Road 

OL. 2-4100

MARZEC’S READY TO WEAR
Complete seleetion of all nation- 

ally advertised men’s, momen’s and 
Children’s fashions to give your fami- 
ly that well dressed look for the 
winter season at lovvest prices.

Open Mon:, Thurs. and Fri. 
until 9 P. M.

Tue. Wed., Sat. until 6 P. M.
2619 E. 83rd Street SO 8-3094

ATTENTION:
INCOME TAX SERVICE

and
BOOKKEEPING
WILLIAM C. LOVTNG

417 East 47th Street 
Tel. — ATlanti, 5-2682

KIPP’S MOVING & STORAGE
6434-40 Ko. Ashland Avė.

Tel. RE 7-3600
LOCAL & TX)NG DISTANCE 

* MOVING
Call for estimates

SEASON’S GREETINGS!
CALL NOW

For Spėriai Holiilay l'ahrii'S 
and Prices.

WALTERS’ UPHOLSTERY
Tel.: LOngbeach 1-3000

CHINCHILLAS
$150.00 Pint PAIR.

Also have rages and Kųuipment. 
Will take anything of value in Trade.

Phone: HILLTOP 5-8623

EXCELLENT 
CHRISTMAS GIFTS

POODLES—Ch. sired. 15 Ch. in ! 
ped. incl. Infl Ch. Paper trained. 
Show stoek. Pvt. AVemtie 3-6391.

Tel. AVenue 3-6391.

ATTENTION 
For the Holidays Stop at

STEVF7S COCKTAIL I.OUNGE 
and RESTAURANT 

Featuring Steaks and Pizza
STF’.VE S RĘSTAI RANT & 

LOUNGE
1939 Milwaukee Avė.. AR 6-5239

WALLAM BROS.
Kitchen Cabinets Our Specialty. 

Wood Window Cornices and WooJ 
Cabinets made to order.

REASONABLY PltfCED
3806 N. Neva PA-5-4657

Merry X-mas Happy New Year!
HOLLYWOOD TUXEDO

Papering. Painting. Scenics. Ex- RENTAL
terior-Interior. We carry Only

Free Estimates High Ųuality Formai \Vear
\vi-xjert decorating Service i 6227 S. Ashland Avė., Chio&go, Ilk 

Phone: GLadstone; 7-0114 WAlbrook 5-1251

SANFTAS, WALTEX, WALL
Ex-

Merry Xmas & Happy New Year! 
RENT - A-CAR

Ali New 1959 Models: — Cadillac. 
Ford. Chevrolet. Edsei & Plymouth

AVIS RENT - A - CAR
1141 South BlviU Oak Park. 111.

Phone VI 8-1990

TEGERIAN-GOES CO., INC. 
Carpet & rug cleaning & repairing 

Pick-up and delivery 
Citv tvide Service

Call Hyde Park 3-1000

PAINTER YValls - Ceilings washed. 
YVallpaper cleaned. JANITOR — 
HANDYMAN. Minor plumbing, 
electricity & carpentry repairs. Have 
own tools. Clean work. Reas. Free 
estimate.

VERNE SCHRAGE, age 38
ESTHRBROOK 8-5431 after 5 P.M.

LOOP SHOE REBUILDERS
Shoes repaired whxle you wait or 

shop. We ūse O’Sullivan’s — A- 
merica’s No. l Heels.

PHONE SK C-1616

54 E. 16th St. Chieago Heights, III.

CHICAGO HEIGHTS

INSIDE & OUTSIDE 
PAINTING & DECORATING 

By Old Country Craftsman with 
years of experience

KELLY 
Phone: TR 4-5380

Merry Nmas and Happy New Year!
WHY not save that additional trip 
to the store during the cold winter 

j days ahead? Grade A milk deliver- 
Į ed to you door. 2 half gallons or i more 41c each. No deposit oni bot ties.

CALL VILIŪGE 8-5756

W A L L W A S H I N G
WaU Washing With Automatic 
Machine. Imtnediate Service.

L. A. HUTCHINSON
Phone: SKyline 5-3823

BI CK’S STANDARD SERVICE
Prompt efficient servic- on your car 
"STANDARD PRODUCTS” by ex- 
perts. Specializing in complete mo- 
tor tune-ups. repairing. brake vvork 
& Lubriration. High ųuality gas. We 
invite commereial accounts

8414 S. Kedzie, PR 8-9536

GENERAL CONTRACTORS & 
HOME BUILDERS

Drafting & Blue Print Service
F. W. RMD CONSTRUCT1ON, Ine.
11218 W. Grand Avė., M<‘Irose Pk. ,

Grand & Wolf Rd.
G laistom- 5-8118 or GL 5-9190

SOUTH CHICAGO CURRENCY 
EXCHANGE

Gri. your 1959 Dicens.“ Platės with 
ease through our tirne saving Ser
vice.

Pay Utilities — Money Orders 
Sold. Checks Cashed — Incom Tax.

3003 »/2 E. 92nd. St. RE-4-0044

IjOGAN DAY SCHOOL FOR 
RETARDED CHILDREN

Ages 5 to 16 - - Hours 9 to 2 
3435 FULLERTON 
HUmboldt 6-4420

DRIVING LESSONS 
LEARN to drive. Why naitf Take 
adv&ntage of this opportnnity! 
Satisfaction guaruiteed — No 
contract to sign. IJcensed in- 

, structor. Co.-nplete 10 hr. course in

JOUSMA COAL & MATERIAL Co.
5901 So. Arelier Avi*.

(C-orner Archer A- Central) 
Readv Mix Concrete - Building Ma
terials, Ųuality Coal & Fuel Oil for I 
every ' need — any budget. For. ' 
rast dependahe serviee

Call: P<> 7-8370

MALLOY COAL & OIL CO. INC. 
FiN-naee and Range Dils. 

Ųuality Fu«-I «Mis.
To inaure your family's comfort. 

Aak about our budg' t pian.
In Chliago. Call InKna-ean 3-9711 
Suhurhan, Call Dolton 0965.

13904 Lincoln Avė, Dolton, III.

FRIENDS AND FAMILY 
COMING FOR XMAS?

Now is the time to redecorate 
at low, lcw prices!

FINER HOME SERVICE 
V&n Bu re n 6-6886. 24 hr. Service

APPI.ES A NMAS TREFJ* 
Give a Basket of Apple* For a 

Xmas Gift. - Crisp. Juicy—Freah 
.modern dlial control car, $39.95. | from our Indiana Farm. Jonathon,
Chieago School of State Driving. & R •'

m 1 . *1 i !- £4,4 Beauty, Greemng BeaUtifut Bushy
Tel. I^Ake\leW 0-0,41 b. Scotrh. Pine Xmas Trees — large

jil nn -.r ar — — — „i- —, i- n OJ. ^maĮ, Many suitable for High
------------------------------------------------ ------------- O-iiing*.
SKAITYKIT IR PLATINKITE -«ohn hancock fru it farm

6501 Ogd«-n Avė.. Ikrwyn, III.
DIENERAŠTĮ DRAUGĄ 1___ PtMmr: l>*oneri- 9-2&99 ____

MOVING, STORAGE 
and HAULING 

M. HIGH & SONS
Complete Moving Service Reasonable 

Kates. Day * Nignt Service. 
Insured — Free Ėst. Hourly of Fiat
Rates.

Tel. CAnal 6-9364

J, C. TREE ENPERTS
10329 S. Halst<-d St.

Trecs removed, trimna d & topped. 
Complete cleanup job. No job too 
small, fully insured. Free Estimates. 
Evergreens Trimtned.

Phone: PR 9-0774

PETS — SUPPLIES, EQUIPMENT

PARAKEETS • CANARIFS
♦ TROPICAL FISH * CAGES 

♦ AŲUARIUMS
Complete Line of Eųuipment

Supplies for All Pets
Tri. SKyllne 5-8163 

CHICAGO HEIGHTS 
Pet Foods & Supplies 

1724 Halsted. Chieago Hts.

r*’ uvp&piasua Knyga Virt »•» r* 
eptų grynai lletuviSkų valgių gami

nimui anglų kalboje. Ponia Dastrar-
dlenė, kuri dažnai pasakodavo apl« 
ftetuvtškua valgius per Chicagos ra
dijo ir televizijos stotis, surinko pa- 

' filus {domiausius lletuviSkų valgių 
receptus ir DRAUGAS juos lSletdo 
labai parankioje formoje. Pirmų kar
tų tokia knyga pasirodo knygų rin
koje.

Gera dovana klcataueiams ar aag- 
* kai skaitantiems lietuviam*

Kaina — $2.00
Užsakymus kartu su pinigais siuskite:

“DRAUGAS”
4545 W. 63 St, Chieago 29, DI.

(ir

COMPLETE OVERHAUL $29.95
New Sėt Guarantee. This offer 1 

covers any electronlc T.V. trouble, > 
except I’icture Tube.

SWIFT T. V.
3819 Itooaevelt Rd., RO 2-7871
Call for Free piekup and delivery

ATTENTION

Painting — Interior — Exterior 
Paperhanging — Wall Washing 

M. CONCANNON

Phones: VI 6-441» or TR 4-6080

MALONI STAIGMENA,
Kad {vairių pažiūrų rašytojai, žurnalistai vispusiškai knygų 
rekomenduetų, tai —

TOMO ŽIŪRAIČIO, O. P.,

ŽODIS IR GYVENIMAS
Religinei - tautinei rimčiai

“Gražiai, sugestyviai, {domiai parašyta knyga” (Bėra. 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 siutetiškumas: dai
niaus, išminčiaus ir karžygio . . . Linkėtina, kad Žodis ir Gyve
nimas būtų išverstas { anglų kalbų” (Prof. Dr. A. Ramūnas). 
“Vikriai parašyta knyga” (A. Rimydis). “Daugiau panašios ver
tės knyga!” (D. Penikas).

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

Knyga gaunama "DRAUGO" Administracijoje: 4545 
W. 63rd St., Chieago 29, Illinois. Kaina tik $2.75.

J

APPI.ES


JI DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHTCAGO. ILLINOIS Šeštadienis, 1958 gruodžio 20

BEUŽKARIAUJANT ERDVES
Mokslininkai praėjusiais me- Toks komitetas turėtų tris svar 

tais septynis kartus paleido į blausius tikslus: 
erdvę savo sukurtus mėnulius 1. Aprūpinti pasaulio moksli- 
skristi aplink žemę. Tikneseniai ninkus būdais, kuriais galima 
Ąpierikos aviacijos mokslinin- būtų eksploatuoti satelitų ir vi
ltai paleido raketą, kuri nulėkei šokiausių erdvės na ketų galimy- 
80 000 mylių į erdvę. Žmonių bes, ir pasikeisti rezultatais pa 
mintys su dideliu užsidegimu gal bendradarbiavimo bazę. 
koncentruojasi į tą dieną, kai
pats žmogus galės keliauti po 
solarinę sistemą erdviniais lėk- l tarptautiniuose erdvės tyrimuo-
tuvais. , se-

Tąripn, kol žmogus galės tai 3. Observuoti Jungtinių Tau- 
pasiekti, reikia išspręsti dar tų ir kitų tarptautinių organi- 
daug problemų: pirma, sąlygos zacijų pastangas reguliuoti erd- 
patį žmogų išleisti į erdvę ir, vės eksperimentus.
antra, aprūpinti jį tokia aplin-j Pati Tarptautinė Mokslinių 
ka;' kurioje jis galėtų laisvai gy Unijų taryba susideda iš 13 
venti ir kvėpuoti savo kelionės tarptautinių unijų iš visokiau- 
po erdivę metu. i šių mokslinių sričių ir 43 tau-

Pasaulio mokslininkai yra tinių akademijų ir panašių mo- 
taipgi suįdominti erdvės reiški- kslinių įstaigų. Jos įtakos svar- 
niais, ypač iš ko tie reiškiniai į. ba ir augimo būtinumas yra 
kyla. Pats įdomiausias klausi- įrodytas be galo pasisekusiais 
mas iš visų yra: ar erdvėje yra ’ Tarptautiniais Geofiziniais me- 
gyvybė, bent maža sporinė gy- Į tais, kurie baigiasi gruodžio mė 
va medžiaga? Įdomus apie Mė- nesį ir kurie yra Tarybos spon- 
nulį, planetas, reiškinius už jų. šoriais.

Baimindamiesi pirmųjų eks
perimentų, mokslininkai yra su-

2. Paruošti programą, kur* 
įgalintų visus kraštus dalyvauti

DRAUGAMS LIETUVIAMS
Jei norite sutaupyti pinigų per

kant automobilį
ATVYKITE | JIM MORAN’S 

COURTESY MOTORS
t

Mes padėsime Jums išsirinkti 
tinkamų mašinų ir parodysime 
Jums kaip galima jų nupirkti už 
mažiausiai pinigų. Mes siūlome 
Jums didžiausias santaupas per
kant naujų Fordų arba vartotą 
mašinų, dėlto kad mes esame pa
saulio didžiausi automobilių pre
kybininkai. Atvykite šiandien!

COURTESY MOTORS
3567 W. Grand Avė.

Tel. HUmboldt 9-4300

Vocational
CHRIST NEEDS YOU...

As the builder, educator, organizer 
of His Missionary Church in Africa, ! 
Asia. South America, Australia. St. '

1 Joscph's Missionaries of Mill Hill— ' 
an International Mission band of '

. Priests, Brothers, Sisters with the 
I svhole wold as their Province.

Write to: Vocational Director.
Mill Hill Missionaries, Klingeriands.

' N. Y.. 2628 Loughborough, St. Louis 
16, Mo., 1841 Gamino Palermo Avė. 
Ixjs Angeles 46, Calif.
Name ...................................... Grade ....
Address .................. .. ................. Age ....
City .................. Zone . . State .............

SERVE GOI) CARING for the 
SICK. Young ladies desiring to de- |
vote their lives to thbe Service of

CLASSIFIED & HELP WANTED ADS
KKAL ESTATE

Gagi* Parke. Mūr. Vi augšto, 2 
gražūs butai — 5 kamb. (2 mieg. 
k.) ir pastogėje 2 Vi k. Centr. dujo
mis šild. Geras rūsys. Garažas. Ne
brangus.

Brighhton Parke: Med. 2 butai —
5 ir 4 kamb. Gražūs uždari porčiai. 
skiepas, dujomis šild. Naujas gara- i 
žas. žema kaina

Medinis — 5 ir 6 kamb. Centrinis 
alyva šildymas. $16,000.

Turime daug įvairių namų visuo
se vietovėse. parūpiname paskolas 
ir draudimą.

Šeštadienį dirbsime visų dieną.

ŠIMAITIS REALTY,

Paskolos, perkaat
DN i

temoktjtmate.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKA8,

2202 W. Cermak Rd. Chicago, UL

SEAL ESTATE

Vlrginia 7-7747

SEAL ESTATE

sirūpinę, kad Mėnulis, Marsas 
ir Venus nebūtų apkrėsti ir kad 
jie būtų atatinkamai nuo to ap
saugoti. Neseniai didelė pasau
lio mokslininkų organizacija 
Tarptautinė Mokslinių Unijų 
taryba šiuo klausimu išleido
1700 žodžių dokumentarinį raš- satog dide3nig 
tą. Jame jie pareiškė, kad bom-

JEI JAUČIATE PAVARGĘ, 
NUSILPĘ

Imkite Tyler's Old Reliable V. I. 
Tonic XVitaminai, plius geležis). V. 
I. TONIC per daugelį metų vartoja
mas pagelbėti kūnui atgauti stipru
mų. šešių savaičių "treatment” 
$4.85. Banjamin Tyler. Compound- 
ing Fharmacist. vienintelis platin
tojas. Siųskite čekį arba Money Or- 
der j — Dept. A. F-,

COMMODORE PRUG STORE 
9324 Wade Park Avė., 
North Olmstead, Ohio

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI

XAVERIAN BROTHERS
Teachers of Youth

t Xaverian Brothers 
want gene.rous 
young men vvho 
can lead a life of 
complete sacrifice 
a life devoted to 
Catholie Education

For further Information:
lOOOi Petoskev Detroit 4, Michigan 

BROTHER VALERUS. C.F.X.

General

Atvirukai yra nedidelio formato 
Tarptautinių Geofizinių Metų kelių spalvų, pagaminti “šilk 

creen” būdu. Yra sekantys rinki- 
įiai:

Vardadienio .-............. 10-atvir.
Gimtadienio ................. 10 ”
Padėkos   10 ”
Užuojautos ................. 10 ”
Vestuvių ...................... 10 ”
Vestuvių sukaktuvių 10 ”
Padėka už užuojautą 10 ”
Motinos Dienos proga 10 ”
“Draugas” gali išpildyti užsaky- 

nus tik pilniems pakeliams (po 10 
tukų) augščiau išvardintų atviru-

daviniai, surinkti per praėjusius 
metus apie augštai lekiančius 
aplink žemę satelitus, jau radi
kaliai pakeitė mūsų įsivaizduo
jamą augštesnės atmosferos 
vaizdą. To rezultate mokslinin
kai su dideliu susidomėjimu da
bar planuoja naujus mėginimus. 

Pirmiausia rezultatas bus vi-
pažinimas ir ge

resnis supratimas, šių visų pa- badavimai su atominėmis tom sUngu 
tonus, chemikalais ,r net kaiku-1 rimi tačiau 
riomis negyvomis bakterijomis dugybę w
gali kliudyti vėlesniems šių so-1 Tarptautinės Moksltoi Uni. 
larinių kūnų natūralaus stovio jų tarybos ir jQ komiteto uks. 
apskaičiavimams ir galimų gy- kad mokslini iš.
vų organizmų studijoms. radimų

Užtikrinimui, kad tai negali atsargiai paruoštas, kad būtų 
atsitikti ir kad daugelis išori- apsaugotos pačios svarbiausios 
nės erdvės tyrinėjimų būtų da- stygos, kurias mokslininkai ty- 
romi pagal koordinuotą bazę, rihės. Taip darant, žmogus ga- 
kuri turėtų būti atsargiai ir_ati ^s pažvelgti į pirmines sąly- 
tinkamai paruošta, Pasaulio 8as, kurios vedė prie jo paties 
Mokslinių Unijų taryba pasiūlė i*" pasaulio sukūrimo, kaip mes 
sudaryti specialų komitetą. aP*e ^ai žinome. C. C.

kų. Šių atvirukų gamintojas dar į 
yra paruošęs vieną rinkinį maišy- ; 
ą, sudarytą iš vardadienio, gim
tadienio, padėkos, užuojautos, ves 
tuvių ir vestuvių sukaktuvių —

DfiMESIO!

TRYS
ŽODŽIAI

arba

Gyvenimo Magija
Kiekvienas su dideliu malonumu 

skaitys šią naujausią knygą —

JUOZO ŠVAISTO
' * zLengvu gražiu stylium, apysa-

viso 10 atvirukų. Atvirukų kaina kaičių pavidalu pavaizduoti ^gilios 
$1.00 už pakelį. - - »

Užsakymus su pinigais siusti:
“DRAUGAS”

4545 West 6Srd Street. 
Chicago 29. m

prasmės dalykai. Kaina $2.00.

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

Kovoje už asmens laisvę
Jau šiame dienraštyje buvo- nustatyta programoje) ne rin- 

me trumpai rašę apie mūsų tau- kai, bet savo vištų lesimmui. 
tietį — Stanley Yarikų, kuris Straipsnyje gana atvirai pasi- = 
bemaž vienas kovoja už asmens sakoma ir prieš didiesiems ūki- $ 
laisvę jo pasirinktoje srityje, nmkams valdžios teikiamas pro- 
Jis susilaukė nemažo pritarimo tekcijas, tuo tarpu kai mažieji 
iš didžiosios JAV spaudos, Ame yra spaudžiami. Čia ji pramato 
rikos Legijono ir kitų organiza- liūdną likimą, sakydama: 
cijų, tačiau iki šiai vis negali “Kada mažųjų ūkininkų nu- 
atsiekti savo užsimojimo garos ir Stanley Yankaus dva- 
tvarkyti ūkio reikalus kaip jis g-a ^ug paiaU2ta, organizuotas 
pats sugeba, bet ne kaip valdžia žmogus (monopolis) visiškai už 
liepia. viešpataus. Ir parafrazuojant

Jo kavą didžiulėmis antraštė- seną oiiver Goldsmith poemą — 
mis paminėjo daugelis Ameri-

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

Paruošė KUN. PRANAS HAUKNYS. M.l C. 
Kaina $1.50

Atspausdinta Londone 1957 met. ir dabar jau gau 
narna “Drauge’ 4545 West 63rd Str., Chicago 29 I!!. I

/?

A bold peasantry, their coun- 
try’s priae, 

when once destroy’d, can ne- 
/ver be supplied.’ 

Pats Yankus dar yra pasiry-

kos laikraščių, kurių iškarpų 
foto kopijas šių eilučių autoriui 
prisiuntė pats Stanley Yankus.
Iš jų galima pamatyti — kokia 
aktuali yra asmens laisvės pro
blema šiame krašte ir kaip dau- įęs jp toliau kovoti, nors, kaip 
gumas už ją pasisako. laiške šių eilučių autoriui rašė,

Dabar apie šį reikalą prade- sunkiai tikisi padėties pagerė- __’ 
jo rašyti ir žurnalai. Štai, pla- jįmu. Jis teigia, kad šiuo metu 
čiai skaitomame “Ladies Home dar yra perdaug žmonių, kurie 
Journal” Dorothy Thompson norį nieko nedarant daug pel-

DRAUGE GAUNAMI LEIDINIAI
AMŽINASIS GYVENIMAS, psichologinė studija. Kun. J. Danie

lius. London, Canada, 1958 m., 68 psl.........................................$2.00
EPOCHOS SĄMONINGUMO POEZIJA, Czeslaw Milosz. vertė ir 

redagavo Juozas Kėkštas, su autoriaus įvadu, užsklanda — A. 
Nykos-Niliūno. Išleido Literatūros Lankai. Buenos Aires, 1955 
m., didelio formato, 93 psl................................................................. $3.00

MORENŲ UGNYS, poezija, Kazys Bradūnas. Išleido Literatūros 
Lankai, 1958 m., 78 psl......................................................................  $2.00

IR NEVESKI Į PAGUNDĄ, Draugo premijuotas romanas, Jero
nimas Ignatonis. Aplankas dail. Jono Pilipausko. Lietuviškos 
Knygos Klubo leidinys, Chicago, 1958 m., 314 psl............$3.00

RINKTINĖS MINTYS, spaudai parengė Juozas Prunskis. Dau
gelio autorių ir tautų amžinoji išmintis įvairiais klausimais. 
Išleido Lietuvių Dienos, 1958 m. Kietais viršeliais su aplanku, 
326 psl........................................................................................................... $4.00

MAŽOJI LIETUVA, I t., Studia Lituanica. Paruošta Lietuvos 
Vakarų Studijų Komisijos pastangomis ir parama. Leidžia Lie
tuvos Tyrimo Institutas. Santraukos anglų ir vokiečių kalbomis. 
New York, N. Y., 1958 m., 327 psl............................... ..............$5.00

V

paskelbė straipsnį — “Can It 
Be a Crime to Be Free?”, ku
riame yra smulkiai nušviečia
ma mūsų tautiečio kovų istori
ja. Įžanginėse savo straipsnio vės. 
eilutėse autorė sako: =

"Ar jūs žinote, jog šioje pir
maujančioje laisvojo pasaulio” 
šalyje yra kriminalas, kada žmo 
gus teigia, kad jis yra pajėgus 
išlaikyti savo žmoną ir šeimą 
be amerikiečių taksų mokėtojų 
paramos, trokšdamas tik pa
grindinių asmens laisvių — leis
ti jam pačiam tvarkyti savo

nyti. “Get Rid of the Wheat 
Police” antspaudo žodžiai ant 
jo laiško voko šiandien šaukia
si asmens neliečiamyoės ir lais- 

E. šul.

Visi Pittsburgiio lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pitfcbiirgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programa

vadovaujama —
Lietuvos Vyčių Pittsburgbe 

JI TRANSLIUOJAMA 
IŠ STIPRIOS IR GALINGOS

WLOA
likimą, imtis savo rizikos ir bū- RADIJO STOTIES BRAPDOCKE
ti pačiam atsakingu! 1:30 iM 2:06 vaL p-*.

. . . .. . . . ■ .į Visais reikalais kreipkitės šiuo ad-Autore skaitytojus taip P<*t LithuaaUn Cathollc Hour,
supažindina su “Agricultural Radijo Statioii WL0A. Braddock 
Stabilization” programa (ASO į Pennaylvania.
dėl kurios turėjo nukentėti Stan
ley Yankus, nors praktiškai ji 
jo turėtų nebeliesti, nes jis au
ginantis kviečius (daugiau negu i

Perskaitę "Draugą", ano- 
kitę i) kitiems pasiskaityti.

Pirmoji tokia knyga lietuvių literatūroje!
Jau pasirodė knygų rinkoje seniai lauktoji

LIETUVIŲ BELETRISTIKOS 
ANTOLOGIJA, I dalis

redaguota poeto BERNARDO BRAZDŽIONIO.
Ši Antologijos dalis apima visus lietuvių rašytojus, gimu

sius pereitame šimtmetyje. Iš viso sudėta 49 autoriai, pra
dedant Simanu Daukantu ir baigiant Marija Aukštaite.................

Panašios knygos iki šiol dar neturėjome. Ji padės kiek
vienam geriau susipažinti su lietuvių literatūra. Ją turėtų įsi
gyti kiekvienas literatūros mėgėjas, plačiau apsiskaityti noris 

studentas ir kiekvienas šviesesnis lietuvis, kuris nenori 
atsilikti nuo savosios literatūros. Metu vių Beletristikos Anto- 

Icttįa bus labai graži dovana kiekviena proga, puikiausias na
mų bibliotekos papuošalas ir daugelio mūsų šviesumo liudininkas. 
Lietuvių Beletristikos Antologija yra patogaus formato, kie
tais viršeliais, su menišku dail. Romo Viesulo aplanku, tu

rinti 607 psl. Kaina $7.00,

Tuojau užsisakyti šią pirmos vertės knygą, siųsdami pinigus:

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street Chicago, 29, III.

BRIGHTON — MARQUETTE PARK 
Mūr. S apt. 6, 5, 4 k. apšild. $21.000 
Mūr. 2x6 k. C. š., m. gar. Pard. įpč<l, 
Mūr. 2 b. ir kr. Cent. šild. $18.500 
Santaup. padidinsi! mūsų pirkimuose

BUDRECKAS
4661 ARCHER AVL, LA. 3-3384

MARQUETTE VARKE. arti 66 ir 
Whipple St. 5 kamb. mūr. bunga- 
low, ir 1 mieg. lt. pastogėje. Pilnas 
rūsys. Beržiniai papuošimai. Plyte
lių vonia. Pilna kaina $16,900.

MARQUETTE PARKE (centre), 
parduodama gerai veikianti mėsos ir 
maisto produktų krautuvė. Parduo
dama su visais moderniškais įren
giniais ir visomis prekėmis. Savinin
kas susižeidė ir priverstas parduoti. 
Reikalinga pamatyti, kad galėtumėt 

pirkti ar įvertinti. Pirksite nebrangiai.
KRAUTL’Vfi IR DVIEJŲ AUGš- 

TŲ NAMAS. Kampas 47th ir Win- 
chester Avė. Prie krautuvės 4 
kambarių butas ir 3 butai antra
me augšte. Labai geras apšvieti
mas krautuvei (Mercury Lights) 
ir ADT wired (nuo apiplėšimų). 
Naujas boileris ir šildymas gazu. 
Tinka vieta bet kokiai prekybai. 
Savininkas priverstas parduoti, to
dėl pirksite nebrangiai: krautuvė
ir namas tik $19.500.

Tarime ir kitų namų pardavimui, 
taip pat ir prekybinių namų.

Notary PnbUc
God in caring for the siek in hos- 

! pitals or in branches of hospitai 
wOrk should write for Information
to: Ol'R LADY of the lARfc i MM Uf S n, J C* f*| S 990(1 
HOSPITAL. BATOS ROl’GE 2, 1 * lOli Ha OOlU Olų VL *» £O9U 
LOUIS1ANA. 4-----------------------------------------

KAIMYNE, jei norite
parduoti savo namą. arba turi iš- 
nuomuoti butų ar jieškai gero nuo
mininko. prašau kreiptis į šių įstai
gą ir gausi greitų, ir sąžiningą pa
tarnavimų. Turime platų sųrašų na
mų bei pirkėjų įvairiuose miesto 
dalyse. Taip pat statome naujus na
mus, vedame biznio knegas bei pil
dome I5COME TAX.

M. ŠIMKUS
KEAL ESTATE — INSURANCE

4259 So. Maplewood Avė.
CL 4-7460; Re*. YA. 7-Z046

MARQUETTE PARKO CENTRE
2 bubi mūrinis. 2x5 ir 2 auto ga

ražas. Alyva šildomas. Alunin. lan
gai. { rytus nuo parko. $21,500.

Paikas 8 kambarių mūras ir 2 
auto mūro garažas. Gazu šildymas, 
radiatoriai, žieminiai langai. Arti 
mokyklos. Vertas $22,500.

Beveik naujas mūrinis. 5 kamb. 
ir mūro garažas. Sausas rūsys. Ga
zu šildomas. $20,000.

2 butų mūrinis. Garažas, gazu šil
dymas, nuderėta kaina $26,000.

2 bizniai ir butas, platus lotas, 
garažas. Paskubėkite. $22.500.

Apartmentinis* — 8 butų, gražus 
mūras. Modernūs įrengimai.

Pelningas, švarus 4 butų mūrinis. 
2x5 ir 2x4. Brighton parke. $37,500.

Naujas gražus 51/, kamb. medinis 
ir garažas. Ant plataus sklypo. Piet
vakarinėje miesto dalyje. $17,700.

2 butų medinis. 2x6 Town of 
Lake. labai geras. Už $12.800.

Kalėdų proga modern. 5 k. mūr. 
rezdiencija. Arti Maria High School. 
Gazu šild. Puikūs karpetai ir kiti 
įrengimai. Garažai. Nelaukite. 
$22.200.

K. VALDIS REflL ESTATE
2655 W. 69tb St 

BE 7-7200 arba RE 7-8534

Jei norite parduoti savo namą, mes 
jums mielai patarnausime: tarime 
klijentų, norinčių pirkti. Prašome 
kreiptis į mūsų raštinę —

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski Si
Teief. LUdlow 5-5900

REAL ESTATE-INSURANCE
NORKUS * ASSOCIATES 

2405 W. 51st Street 
WAlbrook 5-5030

Vai.: 9 vai. ryto — 8 vai. vak. 
Šeštad. 9 v. ryto — 4 vai. p. p.

Norintieji parduoti ar pirkti nekil
nojamą turtą — Kreipkitės į aktyvią 
ir rezultatus duodančią įstaigą.

Pasiteiravę mūsų namų sąraše įsi
tikinsite gerais pirkiniais.

BELL-VARPAS
Real Estate — Insurance 

Notary Public
5916 SO. WESTERN AVĖ. 

TeL — PRospect 8-2233

BUILDING A BEMODEL1NG

TOKS RETAI PASITAIKO
A-l rūšies 2 augštų mūr.: 2x5 ir 

4x4 kamb. Kaina neaugšta. Apžiū
rėkite ir duokite pasiūlymą. A. 
Rėklaitis.
ARTI BAŽNYČIOS — MOKYKLOS

7 kamb. mūr. bungaiovv Marąuėt- 
te Pk. Gazo-karšto vandens šildyr 
mas. 2 auto garažas. Namas viduje 
naujai remodeliuotas. $21,000. A. 
Sirutis.
NAUJAS. MODHRuN. BUNGALOIV

Keramikos plytelėm klota vonia, 
spalvoti įrengimai. Baseboard karš
to vandens — alyvos šildjįmas. Ge
ras susisiekimas. Vakaruose nuo 
Kedzie. Tik $19,900. B. Gęrčius. 

MOTELIS — TIK 6 METŲ
Prie didelių kelių, netoli Chica

gos. Apie $16,000 pajamų į metus. 
$72,000. A. Katilius.

KAL£DŲ DOVANA
2 butų 8 metų mūr. namas Mar- 

ųuette Pk. — $34.500. B. Liskus.
APYUNK6JE 35th ir Ashland.

Savininkas turi parduoti, dėl ligos,
GROSERIŲ KRAUTUVĘ—RETAIL.
4 kamb. apšild. butas užpakaly.
Arba išnuomuos. kitam bizniui. Idea
li vieta delikatesų, dešrų gaminiams. 
ir t.t. Groserių krautuvė veikia 4b m 
Skambinti IAfayette 3-3887.

RETA PROGA
Už sumažintą kainą savininkas 

turi parduoti 12 m.. 5 didelių kam. , . . .. .
modern. įrengtą mūr. rezidenciją ! butus, dėl greito ir sąžiningo pa- 
prie 72-ros ir Richmond st. Alyvos j tarnavimo, kreipkitės į 
šildymas. Apsauga nuo potvynio.
Garažas. Kilimai ir kt. priedai.
\VA!brook 5-5030.

REAL ESTATE
Paskolos. Ne j. TYirtų Valdymas 
VISŲ RŪSIŲ APDRAUDIMAI 

K MALONUS 
'iamų PRospect 8-2071

>- LEONAS
REAL ESTATE

2735 Wesf 7lsi Sfreet
Tel.: WAlbrook 5-6015

KAS NORITE PIRKTI 
AR PARDUOTI

nekilnojamą turtą arba išnuomoti

VAINA REALTY
6540 S. VVestem Avė., RE 7-9515

IŠNUOMOJAMA - FOR BENĮ

NAMŲ SAVININKAI !
TARPININKAUJAME 

BUTŲ IŠNUOMAVIMUI 
PATARNAVIMAS VELTUI. 

TURIME LAUKĮANČIV-’U SĄRAŠĄ

{Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy- 
i, pertvarkvmo (remodeling) darbai

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CON1TL\HOK

6$S6 So. Maplcwood Chicago*
TeL HE 4-7481 arba CL 4-7450?

ANTANAS LUKAS IR SUNOS 
2717-19 West 7įsi Sireel

BUILDING OONTRACTOKS 
Stato naujus namus atremontuo 
is senus. Kreipkitės:

Tblef. — HEmlock 4-5881

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

Stato rezidencinius ir komercinln« 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen 
duoja planuss išrūpina statybos 
kreditus. Skamb.

PRospect 6-3747 
2711 West 7 lst Street

STANKUS
CONSTRUCTION CQ.

Atlieka planavimo ir atatybor 
darbiu gydytojų ofbių, gyvi 
mųjų ir prekybo- pn»tatų. .10 
•ų pasirinkimui turime virė 300 
įvairių standartinių projektų 
Ofiso i» namų re< fonto- 

PKospccl 8-2013 

7403 SO Wixrt-.KN AVF 
Chicago 36. EM

OS. H
T ?

BELL - VARPAS Real Estate i PROGOS — OPPORTIMTiES
PARDUOS ARBA MAINYS 2-jų j 5BI6 So. \Vestem. PRospect 8-2233

butų namą. 2 po 4 kamb. Arti ............. " " ~ ~
Kedzie ir 26th St. 2 autom, gara- Pigiai išnuomojami 4 kambariai 
žas. Kaina $9,200. SVOBODA. i su atskiru įėjimu arba perleidzia- 
Realtor, 3739 W. 26th St. i mas 6 kambarių butas su virtuves

‘ LAu ndale 1-7038 i įrengimais

GERAS 4 butų namas — 3 po 
4 kamb. ir 2'Ą kamb. Spintos vir
tuvėje. Modern. vonios. Gazu apšil. 
Tuojau galima užimti A kamb. bu
tą. $14,900. SVOBODA. Realtor, 
3739 W. 26th St. LAwndaie 1-7038.

| BERWYN. Mūrinis 2-jų butų 
• namas. 4 ir 4 kamb. Gazu apšild. 
; 2 autom, garažas. Apylinkėje 27th 
ir Highland. $17,500, arba duokite 
pasiūlymą. Įmokėti $4.000. SVO
BODA, 6013 Cermak Rd.

BLhon 2-2162

MISCELIANEOrB

SAVININKAS parduooa. Visitatior. 
parapijoje. Arti ū'.lh ir Halsted St. 
Groserių ir delikatp.su krautuvę 
Įsteigta prieš 17 m. Tinka porai.- 
Skubiam pardavimui . nebrangiai,

z. , , . __ „i..*„ $4.500. Parduodama dėl kitų intere-(saldytUVU, plyta ir sų finansuos. Skambini’— TRiangie 
it. t.). Patogus susisiekimas, gazu 3-3430 arba TRiangie 3-6<»26.
apšildymas, karštas vanduo. Buto 
adresas: 5218 W. 24 PI., Cicero 
50, III. Skambinti:

T0wnhall 3-1930

SAVININKAS 
NING STORE -

parduoda CLKA- 
rūbir valyklą. Arti 

55th ir Halsted St. įsteigta prieš So 
* m. Dabartinis sav. turi kitus intcrc- 
! sus. Geras biznis rūbu pritaikymui

t- i i v. t ir taisymui. Skubiam pardavimui ati-Isnuom. 4 kamb. butas, 1-me a,(O4a $ i.<»<><>. skambinkite
augšte. Brighton Parke. Skambinti TRiangie 3-3430 arba TRiangie
FRontier 6-3778. 3-6026.

Ornamentai railings
Puošnūs geležiniai 

turėklai

JOB SHOP - Specialūs darbai

PORTABLE WELDING
Metalo suvirinimas

Tel. BEverly 8-9205 
LYons 3-9022 

ŠILDYMAS
A. Stančiauskss instoliuoja vi- 

, sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur
naces), visų dydžių oro vėsintuvus 
(Air conditioners) ir atlieka visus 
skardos darbus.
1546 S. 49th Court, Cicere
Tei. OLympic 6-0775 n no 8 vai. 

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

OLympic 2-6752

Marquette Parke išnuom. kam
barys. Susitarus gaminamas valgis.

Kreiptis
tel. WAlbrook 5-7396

IšNUDM. 5 kamb. butas. 1-me 
augšte. Apšild. Karštas vanduo. Ga
lima tuojau užimti. 7024 S. Arte- 
sian Avc. HEmlock 6-1852

e rasa
O

GAS STATION
Apylinkėje 63nl ir I»am«‘n Avc.
Sinclair — 2 Bay Pompa. 17,0(10 

, galion j mėn. Geras automobiliu tai- 
I švino biznis. Gera proga mechani

kui. Turi parduoti dė! kiti) intere
su. Kaina $ už $. Savininkas. Td.
I’ilosjicct 8-»21».

AB PASIUNTEI “DRAUGUI” 
NAUJO SKAITYTOJO ADBESA?

HELP WANTED — FEMALE

Jieškoma moteris prie 8 m. vai
ko. Apsigyventi. Jokio namų ruo
šos darbo, tik virimas. $15.00 į 
sav. Skambinti po 6:30 v. v.

HUnter 5-2438

Reikalinga vidutinio amžiaus 
moteris dirbti maisto krautuvėje 
kaip kompanijonė. Vlrginia 7-0345

Apsimoka skelbtis “DRAUGE” 

nes jis plačiausiai skaitomas lietu
vių dienraštis. Gi skelbimų kainos 

visiems prieinamos

AR NAMUS PIRKTI, PARDUOTI IR MAINYTI,
TIK PER MUS JUMS PASISEKS SUTAUPYTI.
Kodėl nepatikrinti pas mus prieš investuojant ir kitur duo

dant parašą už didžiulę sumą pinigų?!

TALMAN REALTY SALES
2625 We«t 71 st Street, Chicago 29. Illinois 

Phone for your home: RE. 7-9400. EVALDAS Kl RSKJS, vedėjas

delikatp.su
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APIE STELMUŽĖS ĄŽUOLĄ 
IR BAŽNYČIĄ

AL. G IMANTAS 1

.and Loan vedėjas, architektas _ _ ATTCTATT?
! Jonas Mulokas, John Pakel, JL/O KLAUolnlt —
' Chicago Savings and Loan MES ATSAKOME 
Assn. prezidentas, B. R. Piet-1
kiewicz, Crane Savi.igs and 

Juozas Baltūsis, tęsdamas sa- duris rado užrakintas. Pasitei* y /vn prezidentas Au*
vųjų apybraižų seriją “Tieso- ravęs pas Stelmužės ąžuolo sar gust Saldukas Midland Sa- 
je”, užvardintą “Lietuvos ke- gą, raxto irg, negavęs. Pasiro- ’ and Loan Asgn preziden
kais”, labai jautriai atsiliepia do, raktas laikomas pas Imbra- gimutis, Drau-
apie vieną nuostabaus grožio do kleboną. Mat, bažnyčia pri- go redak torius, Anthony J. RuLietuvos kampeli — Zarasų kra- klauso parapijai. Klebonas kar- ,. _ , „ _ . ~.. . . * .. . . - • * , * \i ■ dis, Rockwell Engineermg Co.stą, ypač apie vieną gražiausių tą per menesi atvyksta, atlai- ’ ., „ ,
to krašto vietovių Stelmužę. Ją ko Mišias ir vėl išvaduoja. J. į Prezidentas, y o as aidyla, 
supa astuoni ežerai, saugo tan- Baltušiui tai nepatinka, jis ne- Sandaros redaktorius, Lillian 
kūs ošiantieji miškai, kuriuose, gali suprasti, kodėl bažnytėlė Vanagaitis,. Margučio radijo 
esą, tirštai privisę stirnų, lapių, nelaikoma atidaryta visą laiką, programų vedėja, ir teisėjas 
šernų, barsukų, margaplunks- kodėl- neatidaromos durys šim- Alfonse F. WėHs.
nių paukščių. Bet vis labiau tams ekskursijų ir tūkstančiams Šiomis dienomis Lietuvos 
Stelmužė garsi savo garsiuoju žmonių, kurie galėtų gėrėtis liau pavilionui organizuoti komite- 
milžinu, žilagalviu Stelmužės ą- dies talentais, palikusiais ne- tas tapo inkorporuotas valsty- 
žuolu, kuris, tikima, peržengęs mirštamus meno paminklus. Bet j bės sekretoriaus įstaigoj Sprin

KL. Rasdama Drauge atsa- 
kums į skaitytojų paklausi
mus dėl senatvės pensijos ir į 
kitus surištus su tuo kčlausi- 
mus, maloniai prašau neatsi
sakyti paaiškinimų į mano rū
pimus klausimus, būtent:

1) Kokiu būdu galima gauti
iš Sočiai Security įstaigos in
formacijų dėl senatvės pensijos 
bei su tuo surištu reikalu, nes,
bent Chicagos Sočiai Security! dėjo akademiją. Kun. J. Kriš- 
įstaiga į tuo reikalu raštiškus' tanavičiaus, S J, paskaitą per- 
užklausimus neatsako. skaitė kun. J. Vaišnys, SJ. Pa-

2) Pensininkui leidžiama už-j skaitipinkas vaizdžiai nušvietė

Pijaus XII minėjimas — 
akademija

Neseniai mirusio Š?. Tėvo 
Pijaus XII minėjimą - akade
miją surengė Ateitininką ų šen 
draugių skyrius gruodžio 7 d. 
Jaunimo centre. Nors dėl blo
go oro dalyvių nebuvo gausu, 
bet minėjimas buvo pravestas 
sklandžiai ir rimties ir susikau 
pimo ženkle.

Ž. Augiūtei padeklamavus 
Maironio “Skamba ir gaudžia” 
eilėraštį, pirm. A. Balčytis 
trumpu įžanginiu žodžiu pra-

jau antrąjį tūkstantį savo am- gi, pats J. Baltušis savąjame 
žiaus metų. Reikia pripažinti, aprašyme teigia, kad bažnytėlė 
kad J. Baltušis labai pagaunan- vos vos bestovi. Kasgi liktų iš 
čiai ir įtikinančiai perteikia sa- jos, jei čia lankytųsi tūkstan- 
vuosius įspūdžius, aplankęs tą čiai žiūrovų? Užtat, galima pil- 
lietuviškąjį ąžuolų ąžuolą. Štai nai suprasti Imbrado kleboną, i 
jo žodžiai: ■ kuris nepalieka rakto visam lai-

gfielde ir jam išduotas kaip 
“not for profit Corporation“ 
čarteris. vardu: Committee for 
the Lithuanian Pavilion «t the 
■Chicago International Fair A 
Exposition, Ine. Naujai iakor

dirbti į metus (12 mėn.) 1,200 
dol. — Ar galima tą sumą už
dirbti per trumpesnį kaip 12 
mėn. laiką?

3) Drauge buvo rašyta, kad 
pradedant septintuoju mėne
siu galima uždirbti dar po 100 
dol. per mėnesį, vadinasi, iki 
metų galo, per 6 mėn. dar 600 
dolerių arba viso į metus 1,800 
dol.

Sandaroje gi buvo rašyta, 
kad be 1,200 dol. galima dar 
uždirbti papildomai po 100 dol.

“Stebėti senatvę niekuomet į kui. žinant bažnyčių padėtį, jųr?° f* ""
nelinksma. Stebėti galiūno senatį turimus materialinius išteklius,, JJ vykdomąjį komitetą sudaro
vę __ dvigubai grandžiau Ne- didelius mokesčius skirtus baž- Adolfas Baliunas, pirmininkas
praėjo jam veltui šimtmečiai,s nyčioms, nereikėtų stebėtis, kad; lr nariai: dr. Kazys Drangelis, 
kaip žmogui veltui nepraeina vien tik tikintiesiems yra labai Jonas Jasaitis, arch. Mykolas 
išgyventi metai. Giliom raukš- sunku rūpintis bažnytėlės re-i Ivanauskas, dr. Joseph B. Je 
lėm išrašė laikas visą jo krū- j montu, restauravimu, kuris, tin- rome, Anthony J. Rudis, arch.
tinę. Suragėjo jo sąnarių krem- karnų menininkų priežiūroje ga- Jonas Stankus, gen. kontrakto
zlės, pakumpo pečiai. Gaudo į h būti net ir labai brangus. Be rius Valerijonas Šimkus, An- P61" mėnesį, bet ne nuo septin-
ir nebepagauna jis retėjančiais to, ir šalia jos stovinti varpinė, ton J. Valonis ar Joseph P. Var to, o nuo pirmojo mėn. dar 1,-
savo lapais auksinių saulės spin dar baisesniame stovyje': sukę- ksda 200 dol. per metus, tat įviso 2,-
dulių, siekia ir nepasiekia ap- žūsi, nusibaigusi, iškiaurėjusiu Vykdomasis Komitetas krei- į ^00 dol. 
mirštančiom'1 šaknim gaivinami ir sukritusiu stogu. pįasį - Vlgag Uetuviš-
čių žemės motinos sulčių. Stovi j Baltušis barasi: “Kodėl kas organizacijas prašydamas
rūstus ,kietai sutraukęs geleži- į benį stOgO nesutaisote, Juk čia paskirti atstovus į įdėtu vos Pa 
nius antakius, įsmeigęs neju- tiek maža‘kreikia darbo ir me.
dantį žvilgsnį į tolį. Gal mena,4 Vidų išku(^tumėt.
kaip jo papėdėje degė Perkūno

viliono komitetą, o taip pat pa

Darosi visai neaišku kaip čia 
yra su tuo papildomuoju už
darbiu?

Jeigu tas papildomas uždar-

aukuras, gal mato į mūšį trau
kiančius lietUA\is, ginkluotus 
lankais ir ragotinėms, o gal regi 
jis liepsnose paskendusį Padau- , “ 
guvio kraštą...” Gera bent tai, var 0 * 
kad šis galiūnas bent kiek ap
saugotas, geležine tvora aptver
tas, aplink jį aikštelė raudonu

Atsako sargas: “Parapija sa-| mis. Į komiteto veiklą jau įsi- 
ko, čia ne jos reikalas”. jungė Amerikos Lietuvių Ar-

remti jo (veiklą darbu ir lėšo- bis tikrai leidžiamas, tai ar ga-

— Kieno reikalas? chitektų ir Inžinierių sąjunga, 
Tai kodėl ministerija ne- paskirdama savo atstovais Pa- 

Į rodos komitete prof. Stasį Dir— Ministerija sako, čia pa- mantą, arch. Joną Muloką irrapnos reikalas. , ,, , , T .V * • arch. Mykolą Ivanauską; Lie-Ir taip, sis ginčas parapijos j «*»

graužu pabarstyta. su ministerija, atrodo, vis nesi tuvos Menininkų klubas — Ze-

srityse, Po paskaitos smuiki
ninkas P. Mariukas, pianu pal 
lydint M. Motekaičiui, davė B.

Į Budriūno Raudą ir B. Markai- 
į čio, SJ, religinės muzikos da- 
. lyką East Chicagos vyrų ok- i 
i tetas, tvadovaujamas F. Stro- 
! lios, pagiedojo Tėve mūsų ir
tremtinių maldą. Užbaigoje vi- Į 
sų dalyvių buvo sugiedota Ma- j 
rija .Marija.

Reikia paminėti, kad tai pro 
gai dail. Šerkšnio nupieštas Į 
garbingojo velionies paveiks- j

f
foną, kuriame velioniui Pijui 
XII teko augti, auklėtis ir sa-' 
vo užsimojimus pravesti, taip 
pat ij jo gyvenimą, paaukotą 
Bažnyčiai ir žmonių gerovei, 
atžymėtą auka, didele išminti
mi ir gausiais darbais visose

Pranešame, kad ketvirt. 
1958 m. gruodžio 18 d., 6 v. 
vak. Tucson, Arizona, mirė

las ir scenos dekoracija buvo 
labai rinkama ir sukėlė malo
nią nuotaiką. Akademijos sklan 
dus pravedimas, neužtesCiauit 

laiko nereikšmingomis smulk
menomis, buvo pavyzdinis ir 
visų maloniai priimtas. Pana
šių kultūrinių pobūvių galėtų 
būti ir daugiau

— Kada nors patirsite, kaip 
yra saldu mirti, kai žmogus bu
vai tiek išmintingas, kad gerai 
gyvenai. —Šv. Jeronimas

+
A A.

ANTANAS SPRANAITIS
Gyveno 3226 ėlaple Avc., 

Bervvyn, 111
Mirė gruodi, 17 d,. 1953, su

laukęs pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoj. Kilo iš Su

valkijos, Gelgaudų kaimo.
Amerikoj išgyveno 52 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Antoinette (Markū
nas), posūniai: Alex Shelton 
su šeima. gyv. IHtroit, ir Sid 
Shelton, podukra Wanda Ton- 
ner jos vyras Hcrb ir jų šei
ma, brolis Krank Spranaitis 
su šeima, švogerka Ona Sha- 
kunienė su šeima, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstaniL

Kūnas pašarvotas John K. 
Eudeikio koplyčioje. 4340 So. 
California. Avė.

laidotuvės įvyks pirmad., 
gruod. 22 d., .iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas į švė. 
P. M. Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčių, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielų- Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

N ui iūdę: Žmona: posūniai, 
podukra ir kt. giminės.

Laidot. direkt. John F. Eu
deikis. Tel. LA 3-0440.

ONA CHELES 
(BVTKLTĖ)

Gyveno 4316 W. 31st St~
MirS gruod. IS d., 1S»58, 6

v. r., sulaukus 47 m. amžiaus.
Gimė Mason City, lowa~
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 sūnūs: Kdvvard, marti Ad- 
rienne ir Petras, tėvas Augus
tinas, 3 seserys: Ste Ha Macy. 
jos vyras William ir šeima, 
Petronėlė Butkus ir Mary No- 
dus, jos vyras Jonas ir jų šei
ma, 2 broliai: Augustinas, jo 
žmona Catherine ir Charles, 
jo žmona Lo raine ir jų šei
mos, kiti giminės, draugai ir 
pažįstanti.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips kopi., 3307 So. 
Lituanica Avė.

I^aidotuvės įvyks pirmad., 
gruod. 22 d., iš koplyčios 9 v. 
ryto bus atlydėtas j šv. Jur
gio paiap. bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielų. Po pamaldų 
bus nulydėta į sv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, marti, tė
vas ir kiti giminės.

Laidot. direkt. Antanas M. 
Phillips. Tel. VArds 7-3401.

ANTANAS RYPKEVIČTL’S

Universal Savings & Loan 
Assn. prezidentas ir “Naujie
nų” Bendrovės vice-preziden- 
tas.

Kilęs iš Tiekų kaimo, Al
vito parap., Vilkaviškio apsk.

Kūnas bus pašarvotas sek
madienį. gruodžio 21 d., 6 v. 
vak. P. -J. Ridiko koplyčioje. 
3354 S. Halsted St., YArds 
7-1911.

Antradieni, gruodžio 23 d., 
10 valandą ryto bus lydimas 
iš koplyčios j kapines.

Duktė Olga Rypkevicz, 
sesuo Om Tumosa ir 
kiti giminės.

Įima jį uždirbti lygiomis dali
mis kas mėnesį, arba galima 
uždirbti jį ir per trumpesnį 
laiką?

Būsiu labai tamstoms dė
kinga. Gr. B.

Atsakymas Gr. B.
1) Netikime, kad betkuri 

Chicagos Socialinės apdraudos 
įstaiga būtų atsisakiusi duoti 
raštiškos informącijos apie So- 
cialinę apdraudą. Kiekviena So 
dalinės apdraudos įstaiga turi

baigia. Gi patogiai Vilniuje įsi- non^ Kolbą, Lietuvių Veteranų 
Kalba J. Baltušis ir apie Stel-, taisę tos ministerijos pareigu- Ramovė — Povilą Dirkį, LB 

m ūžės -parke dunksančią seną, nai, nebent tada tik pabus, kai Chicagos apygarda — Joną Ja 
bet garsią bažnytėlę, kažkada bažnytėlė nejuokais visu ūgiu
statytą talentingųjų baudžiau- išsities netoliese Stelmužės ąžuo _
ninku rankomis. Jo statyba la- lo. Beje, sovietinamos Lietuvos i gutis — dr. Bronių Dirmeikį.! Pakankamąi įvairiais klausi- 
...................................... Tikimasi, kad artimoje ateity- mais paruoštų knygelių ir tambai ypatinga ir įdomi, nes anų spaudoje dažnai rašoma ir tei- 
dienų staliai ją statė be pjūklo, giama, kad dabar ten labai rū-

santį, Chicagos Lietuvių Vyrų 
choras— Vladą Stropų, Mar-

je į Lietuvos Pa viliono komi- sta tokios informacinės medžią
Vienerių metu mirties 

sukaktis

be obliaus ir vinies, vienu tik- pinamasi kultūrinių paminklų tetą įsijungs ir kitos lietuviš- £°s Sahte gauti visur. Jūsų at 
tai kirviu, gi šis pastatas sa- globa ir tiems dalykams skiria-: kos. organizacijos. Lietuvos pa-, veJyje greičiausiai jūsų prašy- 
vuoju grožiu nenusileidžia dau- mos nemažos pinigų sumos. Jei viliono organizavimui paremti mas kur nors nusimetė ir tur
geliui šiuolaikinių kūrinių. Baž- jau Kultūros ministerija negali TJthliawian chamber of Com- būt atsakymas dėl to nebuvo 
nyčios viduje baudžiauninkų skirti lėšų Stelmužės bažnytė- .
rankomis išdrožti altoriaus puoš lės ir varpinės restauravimui, merce ° mois organizacija 
menys, apaštalų statulos. Baž- kaip religiniam pastatui, tai gal Paskyrė $200. Visais Lietuvos 
nytėlė sulaukusi jau tris šim- būtų galima rasti būdus išgel- PaYilj°no organizacijos reika

t
lais kreiptis: , Committee of the 
Lithuanian Pavilion, 4030 Ar
cher Avė., Chicago 32, III. Te-

A. B.

tus dešimt metų! Iš lauko jau bėri nuo sunykimo ši nepapras- 
apžėlusi šviesiai žaliomis sama- į tos reikšmės kūrinį, bent jau, 
nomis, daug kur jau pasidavu- kaip architektūrinį paminklą. O. 
si kertėse, o vis tik neatplėšia- kad tai tikrai vertas dėmesio telefonas VI 4-1515. 
mai traukianti į save akis ir kultūrinis paminklas, aiškiai pa
širdį. liudija ir tas pats sovietinio rė-

Patraukė ji ir J. Baltušio a- žimo šulas, J. Baltušis, “Tiesos” 
kį. Pabandė jis eiti į vidų, bet nr. 241.

LIETUVOS PAVILJONO GLOBĖJAS

Sekretoriaus kambariai
Po 14 nj. firmą kartą Vati

kano sekretoriaus kambariai 
turi gyventoją. Jie buvo tušti, 
kai mirė 1944 m. Vatikano sek 
retorius kard. Luigi Maglione.

jums pasiųstas.
2) Taip. Jūs pirmuosius 1,- 

200.00 dolerių galite uždirbti 
per nenustatytą laiką: per vie
ną dieną, arba per dvylika mė
nesių.

3> Jeigu jūs radote kur nors 
Drauge tokį parašymą, tai jis 
buvo tikslus, tačiau čia norisi 
pridurti papildymą. Yra visiš
kai nesvarbu ar tai bus antras 
ar septintas mėnuo. Jeigu jūs 
1,200.00 dol. sumą uždirbate 
greičiau, negu per dvylika mė
nesiu, tai kada pasieksite mak- 
simalinę sumą ($1,200.00) tik1959 metais liepos 2—18 d. nas Biežis, .Nora Gugis, dr. Pi- j 

Chicagoje įvykstančioje Tarp- jus Grigaitis, Naujienų redak- į 
tautinėje parodoje (Internatio- torius, John J. Kazanauskas, 
nai Exposirion) organizuojamą Mutual Federal Savings and'
Lietuvos reprezentacinį pavil- Loan Assn. prezidentas, Dan ‘ _
joną sutiko globoti dr. Petras Kuraitis, Milda Buick, Ine. sa- czin, Lenkijoj, vietovės kleb°-1 teikiame pavyzdį: Jonas Kai 
Daužvardis, Lietuvos konsulas, vininkas, Justin Mackewich, nas, buvo nubaustas bolševiki-
Stanley P. Balzekas, Lithua- Standard Federal Savings and i “ės vyriausybės todėl, kad jis 
nian Chamber of Commerce of Loan Assn. prezidentas, Joseph pasakė pamokslą, kurio bolše- 
Ulinois prezidentas, dr. Stepo- M. Mozeris, District Savings ■ vikai nebuvo patvirtinę.

Dabar tas patalpas užėmė nau 
jas sekretorius kard. Tardini. i po to jums yra suvaržoma per 

sekančius mėnesius uždirbti 
daugiau negu nurodyta kiek
vieną mėnesį. Dėl aiškumo pa-

Bausmė už pamokslą
Kun. Tadeusz Moskala, Sze-

A. A_

JONAS BALTUŠKA
Jau suėjo vieiie.i metai, kai 

negailestinga mirus atskyrė 'š 
miisu tarpo mylimą vyrą tr 
tėvą.

Netekome savo mylimo 1957 
m. gruod. men. 2 6 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jo niekados negalėsime už
miršti. i-ai gailestingas Dievas 
suteikia jam amžina ramybę.

t'ž jo sielą mes užprašėme 
gedulingas šv. Mišias su eg
zekvijomis gruod. mėn. 23 d. 
S Vai. ryto šv. Juozapo para
pijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus 
gimines, draugus, kaimynus ir 
pažjt<amus šios*- pamaldose 
dalyvauti ir kartu su mumis 
pasimelsti už a. a. Jono Bal
tuškos sielų

l’o pamaldų kviečiame gi
mines ir draugus atsilankyti 
pusryčiams i namus-— 7622 
S. Dante Avė.

Nuliūdę: Žmona Vi’ronika.
sūnus, marti, duktė, žentas ir 
anūkai.

PADĖKA
VINCENTAS KAMARAUSKAS

■ Mūsų mylimas vyras ir tėvelis mirė 1958 m. gruodžio 3 d. ir 
palaidotas gruodžio B d- šv. Kazimiero kapinėse. Chicagoje.

Mes norime imdėkoti visiems, kurie suteikė .tam paskutinį pa
tarnavimų ir iialydejo į jo- poilsio vietų.

Nuoširdžiai dėkojame didžiai gerbiamiems kunigams: kun.
kleb. Anicetui lankui už visokeriopų paramų, kun. I". Lukošiui Ir 
kun. A. Stasiui asistavusiems sūnui kun. V. Kamarauskui iškilmin
gom šv. .Mišiom ir kun. S. Adominui. kun. B. Marčiulioniiii. kun. J. 
Panavui, kun. Juršėnui, kun. Neverauskui ir kun. Bardaoskui. ku
rie atlaikė gedulingas inunaldas. Dėkojame bažnyčioje dalyvavu
siems kunigams: prel. Iklniund Palieki, kun. Joseph King. kun.
Gregory Sulgit- kun. T. Sullivaii. knn. J. Kilas. kun. J. Kužinskui. 
įkun. J. Sknaleniui, kun. E. Budreekiui. MIC. kun. t*. Cibnlakiui. 
MIC. ir kun. J. Griniui <lėkojame už gražu jiamokslų bažnyčioje.

- • Ypatingai dėkojame kun. E. Norkett. ligonines kapelionui, už
rūiiestingų priežiūrų ir a|H*ūpinimų šventais sakramentais ligoninėje.

Dėkojame grabnešiams: B. Balkui. J. Markūnui. A. Worobiew. 
B. Bcneckiui, C. Iteneckiui ir C. Gubistai.

Nuoširdi |>adėka trž lankymų velionies koplyčioje bei dalyvavi
mų laidotuvėse: Tėvams Marijonams — kun. Antlriuškai ir kun. H. 
Garšvai už atkalbėjimų šv. Rožančiaus koplyčioje: kun. kleb. Jo
seph King ir šv. Vardo draugijai iš St. Pijaus X parapijos: Ijetu- 
vos Vyčiams ir šv. Kazimi<*ro Akailemijos Rėmėjams.

Dėkojame Motinėlei Adoratai ir Seselėms kaaimierietėms už at
silankymų koplyčioje, už maldas ir šv. Mišių aukas. -

Nuoširdus dokui visi«*ms. kark* užprašė šv. Mišias už jo sielų. 
Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui geliu. Dėkojame vargo
nininkams S. Sodeikai ir R. Saboniui rr solistei G. Maezis.

Dėkojame Darius - Girėnas Post 271 kamanderiiii F. Simano- 
niui už pritaikintas apeigas koplyčioje ir kapinėse.

Dėkojame laidotuvių din-ktoriui John F. l-liNleikiut ir jo štabui, 
kuris maloniu patarnavimu palengvino mums rūpesčius tose liūdesio ir 
skausmo valandos!*.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems giminėms, drau
gams ir pa žįstam lems. karkins atskirai neturime galimybės |wdė- 
koti. Visiems, visiems nuoširdus dėkui.

Nuliūdę: ŽMONA KOTRYNA Sl'NIS K1 N. VINCENTAS. Dllv- 
TERYS—PATRICIA ir SESELt; M. PATRICE. kazimicrietė.

A. t A.
VINCUI VITKUI mirus, 

jo brolį prof. B. Vitkų ir mirusiojo šeimą nuoširdžiai
v • v •

užjaučia - X
J. ir P. Jucaičiai,
A. ir S. Jankauskai

SKUBĖKITE SIŲSTI DOVANAS ŠVENTĖMS -
Pasinaudokite plačiai žinomos ir gerai užsirekomendavusios firmos, 

siunčiančios siuntinius į SSSR ir Lietuvą, patarnavimu.

PACKAGE EXPRESS & Travel Agency, Ine,
MCK5SKD BY < .S.S.R. x

BROOKLYN, N. Y. — 1530 Bedford Avenue — Tel. IN 7-6465 ir IN 7-7272
NEWARK. N. J. — 312 -314 Market Street. — Tel. MI 2-2452 ir MI 2-1681, BOwling Green 9-6992 

Siųsti galima (ik naujo*. (laikui.-. Per mūsų firmų siunčianti -inntlniai paskyrimo vietų tekia tmm-
pian-in laiku. Vi-i muitai apmokami vietoje, mii*ų j- staign**c. gavėjai nieko nemoka. Prie firmo- 
jMaign yra krautuvė**, knrto-e galite gauti įvairiausių medžiagų. odų avalynei Ir kitų kų žefniau-loniJ- kai
nom!-. siuntinių pri-tatyma- garantuojama- lOOCŠ. Neat įdėlioti na I mes informuojame -avo klientu.** apie 
-Pintinio išsiuntimų ir jų pri-tatyma. klientų patogumui imtamanjama jų gimtoje kalboje.

į-daigo- ir skyriai atidaryti kasdien nuo » vai. ryto Iki # vai. vakaro, šeštadieniais Ir -eknuulieiiiai- nuo 
n vai. ryto Iki I vai. vakaro.

78 Second Avenue,
NEW YORK S, N. Y. 

ORegon 4-1540

832 North 71 h Street, 
PHILADELPHIA 23, PI. 

WAInut 3-1747

MOŠŲ SKYRIAI
107 So. Vermont Avė 

LOS ANGELES 4, CALIF. 
DUnkirk 5-6550

1241 Aatilsuid Avenue 
CHICAGO 23. m. 
Hl'mboldt 8-2818

11601 Jo*. Campau Avė., 
DETROIT 12, MICH. 

TOwnnend 8-0298

651 Alhanv Avenue.
HARTFORD 6, CONN. 

CHapel 7 5164

vis, kuris gauna mėnesinę pc - 
siją, gavo laikiną darbą ir per 
pirmus tris mėnesius uždirbo 
$1,200.00 dolerių. Nenorėda
mas, kad jo pensija būtų lai
kinai sustabdyta, jis kreipėsi i 
Socialinės apdraudos įstaigą ir 
ši jam paaiškino, kad jis ne
praras nė vieno čekio, jei per 
sekančius devynius mėnesius 
jis, kiekvieną mėnesį, uždirbs 
ne daugiau kaip $80.00 (sekanį 
čiais metais ši suma padidinr-Į 
ma iki $100.00). Tokiu būd 
Jonas Kalvis, uždirbęs per pir 
mus tris mėnesius 1,200.00 
dol., sekančiais mėnesiais už
dirbo tik po $80.00 ir gavo vi
sus dvylika čekių.

Jūsų minėtas aprašymas Sm 
daroje, jeigu jis taip buvo aiš
kintas, kaip jūs rašote, buvo 
klaidingas. Šulas & šoliūnas

t

NOREDVMI DALGIA V 1NFORMACUĮJ REIKALALKHE MfSŲ FIRMOS KATALOGŲ.

— Žmogus žmogaus paguo
sti negali. Jkr gali tik guosti

—A. Maceina

A. A.
ONA šYEIKAUSKIENE
Mūsų mylima motina nurė 

195s m. gruodžio mėn. 12 d. 
ir ĮKilaidota gruod mėn. 15 d. 
šv. Kazimiero kapinėse. Chi- 
eagoje.

Mčs norime padėkoti visiems, 
kurie suteikė pu paskutini 
patarnavimų ir palydėjo j jos 
poilsio vietų.

Nuoširdžiai dėkojame didž. 
gerb. kunigams kun. kleh. 
A. Martinkm. kun J. Kuzin- 
skni ir kun. Ii. Būdvyčiui, ku. 
ru- atlaikė gedulingas pamal
das už jos stela. Ypač dėko
jame kun. P. Kelpštn, ktiris 
palydėjo velionę i kapines.

Nuoširdžiai dėkui \ Įsiems, 
kurti užprašė šv. Mišias už jos 
sielų. Dėkojame visiems, ku 
ne prisiuntė velionei gėlių.

Dėkojame gralinešiants ir 
visiems, kurie pareiškė nitims 
toje liūdesio valandoje užuo
jautų.

Dėkojame laidotuvių direk
toriui Antanui M. Phillips už. 
malonų patarnavimų.

Dėkojame visiems laidotu 
vėsi- dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturim*' galimybės 
padėkoti. Visiems. visiems 
nuoširdus dėkui.šėmu*, marčios. Anūkai ir 

bridis. •

Tragiškai žuvus š. m. gruodžio 15 d. orlaivio 
katastrofoje lakūnui

A t A.
EDVARDUI LIUDVINAIČIUI, 

jo tėvą, ALT Lindeno skyr. P-ką Joną Liudvinaitį, mo
tiną, žmoną su mažamečiais vaikučiais ir seserį 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

A. L T. Lindeno Skyriaus Vaidyba

4^-

■p

KNYGOS JŪSŲ BIBLIOTEKAI
Balys Sruoga: Dievų miškas, atsiminimų knyga, vienas šiurpiau

sių dokumentų, parodantis, kas yra laisvė ir kas ateina su pa
vergimu. Kieti viršeliai, 480 psl.................................................. $5.60

Jurgis Savickis: Žemė dega, rašytojo ir diplomato atsiminimai iš 
1939—1945 m., kruviniausio ir tragiškiausio mūsų tėvynės ir 
Europos istorijoje. Apie 870 psl. dviejuose tomuose po $4.50

Jonas Aistis: Apie laiką ir žmones, literatūriniai atsiminimai apie
laisvėje kylantį Kauną ir jo kultūrinį kilimą.........................$2.50

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, Chicago 29, Illinois J

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Drangą",



0HSVRABTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS šeštadienis, 1958 gruodžio 20

X Cicero lietuvių vaikams x Didžioji šviesa. Kūčių nak 
yra rengiama kalėdinė eglutė, tyje, Širdis širdžiai. Dangaus 
kurios metu bus parodytas at- vartai, šventojo vardo galybė,! 
naujintas “Saulenės” (veikalas. Erškėčių vainikas ir kiti straip

CHICAGOS ŽINIOS

/ mus
Mirtis elektros kėdėje Arkivyskupas su 100 

Richard Carpenter, 28 m. berniukų
100 neturtingiausių bemiu-

X Lietuviai televizijoje ir 
radijo programose. Kalėdų 
šventės beveik kasmet sutei
kia lietuviams progų pasireikš 
ti gan plačiai lietuvių ir nelie
tuvių publikai. Štai, šį šešta
dienį, gruodžio 20 d., nuo 7 iki 
8 (vai. vak., WGN-TV (kanalas 
9) programoje dalyvaus Mari
jos Augšt. mokyklos choristės, 
kurias išmokino sesuo M. Ber
narda. Televizijoje choristes 
diriguos Alice Stephens.

Antradieni, gruodžio 23 d., 
nuo 8 iki 9 v. v., MSEL - FM 
radijo programa “Chicago
Speaks bus visa pašvęsta lie-, e2jutės metu reikia atneš-' mis. vaišėmis ir dovanomis,
tuviams, bus api u origi . gruodžio mėn 27 d pas prabėgo tikrai gražiai ir įspū- ' ,
nalioji lietuvių eglute ir gra- « iki gruodžio men. £ d. p ko norg jo mėgiamo paskuti r*1086-
žios lietuvių programos Moks- P- Štangenbergienę, 15-ta gat- QinSai-
lo ir Pramonės Muzėjuje, bus vė ir 50 Avė. kampas. X j. Gradinskas, Television
pravesta pasikalbėjimas su J. x Bridgeporto moksleivių Co., 2512 W. 47 sL, atsiliepda- 
Daužfvardiene, ir bus grota ansamblio Kalėdų eglutė, kuri mas i Balfo kvietimą prisimin- 
naujoji Alice Stephens Ansam ruošiama Lietuvių auditorijoje u Kalėdų švenčių proga varg- 

gruodžio 21 d., žada būti įspū-i stančius> įdėjo savo auką $50 
dingą. Jos programai išpildyti ir raštelį, sakydamas,
besiruošiant, dėta daug pastan kad mano draugai, pažįstami
gų ir rūpesčio iš ansamblio mo| ir kUentai sutiks’ kad Kalėdi' 
kytojų ir moksleivių pu^; | nių atviručių siuntinėjimas yra

kų iš Chicagos parapinių mo
kyklų ketvirtadieni buvo susi
rinkę • į Fair krautuvę, kur 
jiems buvo leista pasirinkti ko 
kius nori drabužius ir paskiau

blio plokštelė “Iš rūtų šalelės”. 
Ši FM radijo stotis (104.3) gir 
dima 250 mylių radiusu nuo 
Chicagos. _

Lietuviai bei jų draugai ra
ginami pasižiūrėti ir pasiklau
syti šių programų, ir, po to, 
parašyti padėkos laiškelius 
abiem stotim — tuo nuteikiant

ri, su kuriais lietuviai turi daug 
reikalų ir kurie yra nuoširdūs 
Lietuvos draugai. Kardinolai 
atsakė gražiais padėkos raš
tais, užtikrindami savo simpa
tijas Lietuvai ir lietuviams. 
Buvęs Lietuvos reikalų vedėjas 
Vatikano Valstybės sekretoria 
te mons. Corrado Bafile pas
kirtas kitam darbui prie Po
piežiaus asmens. Jis taip pat 
užtikrino savo paramą lietu
viams naujose pareigose.

ARGENTINOJE
— Danguolė Valentinaitė,

Į Valentinų dukrelė, gyv. Rane- 
lagh, iš 1,000 kandidačių tik ji 
viena išlaikė psichotechnikos 
konkurso egzaminus ir priim
ta į Hard’s prekybos namų

Kelionė į Montrealį
Gruodžio 19 d., penktadienį, 

8 vai. 30 min. v. per WGN te
levizijos stotį (kanalas 9) Chi- 
cagoje Motorų klubas rodys 
filmą apie kelionę i Montrealį 
ir po Kanados kalnus. Sekan
čią sajvaitę tuo pat laiku bus 
rodomas filmas kelionės į Flo
ridą ir Nassau. Jau šešti metai 
iš eilės, kaip Motorų klubas 
rodo filmus The World Is 
Yours.

GERBS SUSISIEKIMAS 
GATVĖSE

sniai išspausdinti naujame ka-,
lediniame K. K. Laivo nume- lmi“us nuakaltelis. nakčia Į 
ryje. Savaitinį žurnalą reda- i penktadienį mirė elektros ke-

. , _ ' . t dėje Chicazoie. Elektros sroveguoja kun. S. Sakevicius, MIC. J o J^ „ , „ .
. ... . . buvo paleista 12 vai. 6 mm., oNumeris gražiai iliustruotas, 1 ....

turi apsčiai žinių iš katalikiš-' 12 vaL 10 Jls JaU *“vo
kojo ir lietuviškojo gyvenimo.! P"*®“*" “*®was;r
Amerikoje metams kainuoja 3 zadl.kas ~ .Ch>rles Towased' Jiems duoti kalakutienos pie- 

kuris taipgi buvo nusmerktas į tus, kuriuose dalyvavo ir pats 
mirti tą pačią naktį, dar Ūko Chicagos arkivyskupas Meyer, 
gyvas, jo advokatui opeliavus, kuris ir užmokėjo už jų pirki- 
į Augščiausią teismą. Ir dėl nius ir pietus.
Carpenter buvo paduotas ma- . .
lonės prašymas gubernatoriui, Karo Chicagon
tačiau palankaus atsakymo ne! Ateinančią vasarą, liepos m., 
sulaukta. Prieš egzekuciją ka- JAV Laivynas numatė pasiųsti 
Įėjimo vadovybė kreipėsi į Car■ grupę laivų į Didžiųjų ežerų

_ penterį, ar jisai nenorėtų ko-! uosų, jų tarpe ir į Chicagą.
Programa įvyks gruodžio m. Primmtina, kad Vyčių pabu-. kio religinio patarnavimo ar Būsią astuoni naikintuvai, gal

28 d. 4 vai. p. p. šv. Antano vi®, prie R- Mazeliauskienės pa . kokios galimybės išsikalbėti įr pora kreiserių. Tai bus sim-
parap. salėje. Vaikams skirtas i gamintais šiaudinukais papuo- jėl savo kaltės, bet žmogžudys bolinė demonstracija, kad ati-
dovanėles, kurios bus išdalin- 8^os Kalėdų eglutės, su giesmė to viso nenorėjo. i darius kanalą galės ir karo lai

Vaidinime dalyvaus šios jau
nosios artistės: Dalia Ališaus
kaitė, Laima Pupelytė, Marija 
Jankutė, Saulenė Venclovaitė,
Kristina Lauraitė, Birutė Gali- 
naitytė, Kristina Bytautaitė,
Virginija Vytautaitė, Zita Gali 
naitytė, Irena Jankutė, Aldona
Zailskaitė, Aldona Juknytė, i dol. -Adresas kaip ir Draugo. 
Alytė Vasaitytė, Augelė Stuo-, x Ona. Aleliūnienė, Vyčių
Pyte- sendraugių sekretorė, kurį lai-

Bemiukų vaidintojų tarpe, ką sirgusi, jau pasveiko. Ji 
bus: Jonas Tamoliūnas, Ričar džiaugiasi, kad galėjo daly- 
das Eigelis, Juozas Ališauskas,! Vauti Vyčių sendraugių Kalė-
Rimvydas Zailskas, Ramūnas, dų švenčių eglutės pobūvyje, 
Bigelis, Alvydas Vasaitis, Li-j kuris Įvyko, gruodžio 16 d. Vy-
nas. ' čių salėje.

Carpenter atsisakė prašyti.1 vai Pokyti Didžiauosiuose eže

Cook apskrityje kelių page
rinimui 1959 metais bus išlei
sta $159,333,000. Nemaža tų 
sumų dalis teks pagerinimui
susisiekimo pačioje Chicagoje. J kredito skyriaus vedėjo sekre- 
Bus statomos pervažos didelių j tores.
spūsčių vietose, kaip pvz. ties' — Felicija Pošiūnaitė-Van- 
26 gatve ir Cicero. Eilė gatvių! cevičienė, 32 m. amžiaus, po 
bus naujai išgrįsta, jų tarpe! paralyžiaus ligos mirė gruo- 
didelė dalis Harlem. Kaikurio- džio 1 d. tėvo namuose c. Ti
se didesnio judėjimo gatvėse moteo Gordillo, Vilią Lugano, 
bus nutiestas perskyrimas vi- į Paliko vyrą, 2 vaikus, tėvą, 
duriu. Archer gatvėje ties 79 seserį ir kitas gimines. Palai- 
gatve bus pastatytas tiltas. dota Flores kapinėse.

URUGVAJUJ
— Montevideo. š. Amerikos 

Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto sąjunga žada į Urug
vajų ir kitas P. Amerikos šalis 
atsiųsti reprezentacinę vyrų 
krepšinio komandą. Svečiams 
priimti ir programai pravesti 
Montevideo lietuvių kolonijoje

niam jo pavalgymui. Jam bu- 105 METŲ “ŠOKfiJA 
vo duotas steikas su bulvėms, ... 
salotomis, sviestu, daržovėmis Chicagoje buvo pagerbta Su
ir kavos. Nakčia prieš mirtį Smith- buvusi ver«S> kuri 
buvo leista atsilankyti jo sese- dabar >u turi 105 metus' Ji
risi ir jo tetai, kurios su juo1 gimusl 1853 ">•

į 25 d. Ji buvo linksma, juokėsi, 
• rodydama vienintelį jos bur- 
1 noje užsilikusį dantį ir netgi 
j lazdą padėjusi trepseno kojo- 
' mis šokdama. Ji dar gali val-

Inland Plieno bendrovė pra- J gyti, ką tik gauna. Vaišių me-
neša užsakiusi naują laivą ge- tu buvo iškabinti jos mezginiai

IS ARTI IR TOLI
išbuvo 50 minučių.

Didžiausias Michigano 
laivasprisimini

mas senelių, vargšų ir ligonių, 
dar labiau reikalingas pagal
bos ir sušelpimo tokių švenčių 

' proga, kaip sveikinimai,, yra 
vertingesnis ir svarbesnis rei
kalas.

X Dr. V. Tumėnienės kny
ga Kūdikis, jo auginimas ir 
auklėjimas, išėjo iš spaudos. 
Autorė yra buvusi Vyt. Didžio
jo universiteto medicinos fa
kulteto vaikų ligų katedros <ve 
deja ir Vaikų Gydytojų dr-jos 
pirmininkė. Leidinėlis turi 16 
psl., kainuoja 30 centų. Gau
namas Drauge.

dėl to mūsų plačioji visuomenė. Seras dalykas, „ bet
turėtų tai įvertinti ir jautriai 
paremti jaunųjų ansamblio pa 
stangas moraliai ir materialiai.

programų ruošėjus ateičiai — 
kad vėl pakviestų lietuvius pro! Kalėdiniam moksleivių paren- 
gramų išpildymui. Adresai: W.} gimųi ruošiantis nemaža rūpės 
GN-TV, 441 N. Miehigan Avė., či° atiteko ir šio ansamblio ko
Chicago 11, DI., ir WSEL-FM, 
8 S. Miehigan Avė., Chicago 3, 
DI.

Šventų Kalėdų švenčių me
tu, Monitor programose, per 
NBC radijo tinklą, bus girdi
mas J. Daužvardienės lietuviš
kas Kalėdų sveikinimas.

X Tėvų Marijonų Bendra
darbių Brighton Parko skyrius 
savo susirinkime išklausė pra
nešimo apie buvusią apskrities

miteto pirmininkui F. Valins
kui, kuris jau kelinti metai 
šiam ansambliui dirba. Šalia 
ansamblio darbų, jis nemaža 
dirba ir kitose organizacijose. 
Sūnus lanko St. Ignatius augs 
tesn. mokyklą ir yra skautas, 
o duktė yra ansamblio kankli
ninkė ir šokėja.

ležies rūdoms vežti. Laivas va
dinsis Edward L. Ryerson (bu 
busio bendrovės pirmininko 
garbei) ir bus didžiausias iš 
bet kada plaukiusių Didžiuo
siuose ežeruose. Laivas turės 
9,000 arklio jėgų ir jam tega
lės priligti tik kaikurie okeano 
laivai, paversti transporto prie 
mone Didžiuosiuose ežeruose, 
bus baigtas statyti 1960 m.

ir nėriniai. Ji gauna senatvės 
pensiją $75 mėnesiui ir dar 
kiek uždirba siūdama. Gyvena 
viena, pati verdasi valgyti. “Aš 
neturiu giminių”, — sako ji,— 
“bet niekada nesirūpiD” Pasi
tikiu Viešpačiu.”

Ji bufvo gimusi Šiaurinės Ka 
rolinos plantacijose ir, sulauku 
si 8 m. amžiaus, parduota į 
vergiją. Ji dar atmena JAV 
civilinį karą. Susirūpinusi, kad 
dabar žmonės perdaug geria 
ir pašliję moralės atžvilgiu.X Paskirtas naujas darbo 

dep-to direktorius. Darbo sekr.
X LB Chicagos apygardos! x PardlK>tą- nuotaika, Sme-1 James P. Mitchell pranešė, kadi GYDYTOJAI ATSISAKO 

valdybos posėdis įvyko Jauni- Unog liaudieg Qperą jis paskyrė Earl F. Halverso-( ATLYGINIMO
- mo centre 8ruodžio 15 d., pastatyk Chicagos Lietuvių1 regionaliniu darbo dep-to; Gydytojai, kurie Chicagos

vakarienę. Nors skyriaus na- dalyvaujant J. Jasaičiui, T. chorag Pirmyn 1959 m kovQ • direktorių (Departamen’s Wa- ligoninėse globoja didžiajame
rėš daug ir sunkiai dirbo, ne- Blinstrubui, A. Gintneriui, J. g Sokolų salėje. Dirigentas Se and Hour and Public Cont-
mažai aukomis prisidėjo, bet Ignatoniui ir St. Dauniui. Bu- K Steponavičius. Svarbesnes racts Division). Jo žinioje bus
džiugu, kad tas darbas gražiai vo aptarti bėgamieji reikalai rojeg turį soj Brazis, A Peš I D^n°is> Indiana, Minnesota ir 
pavyko. A. Skrebutienė’ nuošir “ L ----- a-
džiai padėkojo visoms už tokią
gražią talką. _ » ________ ________ -

Skyrius neteko dviejų na- į mėn. 8 d., kuris įvyksta kas x etrutė Atkočaitienė, ku- j regionalinio direktoriaus pava-
rių. Mirė O. Grigaliūnienė ir j dveji metai. Apylinkės jau gali i *1 laiką sirgusi ligoninėje, jau1 duotoju per paskutinius 15 m 
J. Klusas. Už jų sielas užpra-' išsirinkti atstovus ir pasiruoš- paseikino ir pradėjo dirbti.

' ti iš anksto jame dalyvauti. x Naujy Mety ^^1^ aka.
Nuo 25 narių siunčiamas vie- demįnėje nuotaikoje St. Claire 
nas atstovas. Vieta, laikas ir viešbutyje, 160 E Ohio St 
dienotvarkė bus pranešta kiek rengia Santaros-Šviešos Fede- 
vienai apylinkei atskirai
spaudoje.

X Vytautui Suopiui, kuris neY orkestras. Staliukus rezer- 
mirė š. m. sausio mėn. 7 d. ir , vuoti prašome tel. PR 8-5122, 
buvo palaidotas Šv. Kazimiero CA 5-9539, HE 4-7339. (Sk.) 
kapinėse, T.'.Kazimieraičio ir į x “Dainavą, ansambife in
kilų draugų iniciatyva, buvo! tensyviai dirbdamas, net tris
pastatytas švediŠKo akmens' kartus savaitėje repeticijose “‘L"“" T
kuklus Daminklas kuris buvo1 k-- - - J rePe“Cijose, peronu ir vėliau — regionali-kukius pammKias, Kuns Duvo baigia paruošti naują, įdomią ~
pašventintas kun. P. Padabosi įr sudėtinga nroprama m° direktorlaus Pavaduotoju.
ir kun R Gurinto ermoH™ m sudėtingą programą savo Jis dirba valstybinėje tarny 
ir kun. B. Suginto, gruodžio m. koncertai 1959 m. sausio mėn. «- -
12 d., dalyvaujant .draugams n d. (sekmadienį) 3:30 vai 
ir pažįstamiems. Velionis bu- Marijos Augšt. mokyklos salė-

syta dvejos šv. mišios.
Tėvų Marijonų Bendradar

bių seimas įvyks kovo 23 d.
Taigi jau reikia pradėti rūpin
tis dabar kaip geriau prisi- 
ruošus. Pramoga įvyks vasario 
8 d. U. Gerlaučienė mielai su
tiko duoti tai pramogai savo 
namo patalpas.

X Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčioj per vidurnakčio (12 
v. naktį) Kalėdų š. mišias gie
da mišrūs Dainavos lr parapi
jos chorai; per paskiras šv. 
mišių dalis giedos Dainavos 
vyrų choras, solistai — Dana 
Stankaitytė, Stasys Baranaus
kas ir smuiku gros Alfonsas 
Paukštys. Vargonuoja Algis 
Šimkus, diriguoja Stepas So
deika.

Išvakarėse 11 v. v. plokšte
lėmis transliuojama Dambrau
sko — Kauno Įgulos bažnyčios 
choro — Gul šiandieną, Bėkit, 
bėkit piemenėliai ir Alice Ste- 
phens choro giesmės — Pieme
nėliams, Į Betliejų, Šventoje 
tyloje.

Jungtinis Dainavos ir para
pijos choras giesmes pradės 
giedoti 11:30 v. v. Giedojimas 
ir retransliavimas perduoda
mas bažnyčioje ir iš lauko pu-
sės įruoštais garsiakalbiais. | x RinpUlį aka

X S. Jakavičienė, po savo vy- demikių skaučių vaidybos sek- 
ro A. Jakavičiaus staigios mir retorė ir Marųuette Parko 
ties, kuris gruodžio 15 d. pa- skautų Tėvų komiteto narė, su 
laidotas Šv. Kazimiero kapinė- dukrele Rūtele persikėlė į nuo
šė, susirgo ir yra daktaro prie- savus namus, 6016 S. Camp- 
žiūroje. bell avė., telef. HE 6-1704.

ir nutarta sušaukti LB CHica- , ~ , T T, z. i kys, Pr. Krasauskas, J. Lau-gos apygardos metmj atstovų, 
suvažaivimą 1959 m. vasario j

lr| racija, š. m. gruod. 31 d., 9 v. 
v. šokiams groja Heinz Kar-

vo kilęs iš Sintautų miestelio 
ir Hanau lietuvių stovykloje 
yra baigęs suaugusių gimnazi
ją. Jisai buvo labai švelnaus ir 
sugyvenamo būdo. Mirė širdies 
liga sulaukęs 30 m. amžiaus.

X Balfo Bridgeporto 3 sk. 
rūbų ir avalynės rinkliavą jau 
baigė. Buvo surinkta ir su
pakuota 20 dėžių gėrybių. Pa
kavimo darbą su mašina atliko 
F. Valinskas, o į centrinį san
dėlį nuvežė A. Beniulis. Šir
dinga padėka ir kitiems ben
dradarbiams, kurie prisidėjo 
prie tos rūbų rinkliavos prave- 
dimo.

1. A. VALSTYBĖSE
— Mirga Jasutytė ir Algir

das Vaitkus lapkričio 15 d. bu
vo sutuokti Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčioje Worceste-
ryje. Sutuoktuvių apeigas at-; įsteigė komitetą, kuriam pir- 
liko kun. Justinas Steponaitis. Į mininkauja žinomas krepšinin- 
Šv. mišių metu solo giedojo kas V. Cielslinskas.
Aušra Vedeckaitė. Vestuvių AUSTRALIJOJ

mokyklos gaisre apdegusiusj 
moksleivius, atsisako atlygini- i 
mi. Ta jų auka, apskaičiuojant 

Wisconsin (valstybės su būstine- pinigais, gali siekti netoli 200,- 
Chicagoj. ooo dol.

E. F. Halverson iki šiol buvo

agentūroj, kur administruoja- ŠIAIS METAIS DRAUGE G.aLi- 
mas Federalinis Darbo įstaty-'
mas (The Fair Labor Stan-| v v v
dards Act, ir The Walsh-Healey 
Public Contract Act). Jis už 
ėmė vietą buvusio regionalinio 
direktoriaus Duane A. Wende- 
le, kuris pakeltas administra
toriaus pavaduotoju pareigoms 
Washington, D. C.

Halverson gimęs Superior,
Wis., įstojo 1938 m. inspekto
rių, vėliau pakeltas į vyr. ins-

je. Diriguos Algis Šimkus. 
(Sk.)

X Koste Kalinauskienė, sa
vininkė svetainės 3559 So. 
Union Avė., š. m. gruodžio m. 
18, 19 ir 20 d. d. švenčia savo 
gimtadienį. Maloniai kviečia 
visus atsilankyti. Atsilankiu-

boje 24 metus.
Halverson mokėsi Mokytojų 

kolegijoj Superior, Wis., vėliau 
Georgetovvn universitete ir bai 
gė Wisconsin universitetą. Jis 
yra narys American Bar Asso- 
ciation ir Federal Bar Asso- 
ciation.

Halverson su žmona ir 10 m. 
sūnumi gyvena 8640 Harms 
Road, Skokie, DL, kur pasireiš 
kia civiliniame, švietimo ir re-

Rlnkinys nr. I
DRAUGO UETUVIŠKI

SVEIKINIMO ATVIRUKAI 
KALĖDOMS

LRAUGAS šiais metais yra pa
ruošęs spalvotų su nepaprastai 
gražiais piešiniais kalėdinių svei
kinimų atvirukų. Sveikinimų teks
tai yra nuotaikingi, poetiški, dai
laus skambumo ir išreiškia gilią 
kalėdinę mintį. Garbinga po jais 
pasirašyti ir malonu skaityti.

DRAUGO rinkinys su 15 atviru
kų ir vokų tiktai už vieną dolerį- 

— O —

Rinkinys nr. 2
SPECIALŪS SVEIKINIMŲ

šieji bus maloniai sutikti, pa
vaišinti ir prie geros muzikos! Ilginiame gyvenime, (pr. š.)
linksmai ir jaukiai praleis lai-! — ■ - ------- ------=-----
ką. (Sk.) ! X Antanas Ripkevičius, Uni

ATVIRUKAI KALĖDOMS
Specialiu šilko spausdinimo bū

du su Jietuviškais piešiniais ir 
skambiais sveikinimais Kalėdoms 
atvirukai gaunami DRAUGO kny
gyne. Kaina vienas doleris už 10 
atvirukų su vokais.

Rinkinys nr. 3
LIETUVIŲ DAILININKŲ

KALĖDINIAI SVEIKINIMAI
Siame rinkinyje yra dailininkų 

Paulinas Auriaus, Vytauto Jonyno, 
Petro Kiaulėno, J. Paotieniaos, J. 
Steponąvičiaos ir T. Valiaus pieš
ti kalėdinės nuotaikos vaizdeliai. 
Dailininkų darbai yra keturių spal-

ar • versal Sal. & Loan B-vės pre-
l,., « J aut!k"naai ridenus, mirč gruodžio 18 d.

. ,Ia Pa ‘ v,erimus į Atei-; įjyg jaįdojamas antrad., gruo-
bninMj ruošiamąjį Naujųjų džl0 23 dieną. Yra pašarvotas....... ................ .............................

etų sutilumą Jus galit įsigy- povilo j Ridiko koplyčioje? «raaal atspausdinti ir tinka 
ti J. Karvelio krautuvėj (3322 mej u . tsa- įsiusti Liet”von ir j kitus kraštus.

A»4 So. Haisted Str. : Sis atVpukų su vokais rinkinysSo. Haisted St., YA 7-0677>,
St. Penčylos krautuvėje (4501 
So. Talman Avė., VI 7-2758),
“Skalsa” krautuvėje (2543 W.i —V- Eur°P<» »r dAV auklėji- 
69th St., WA 5-9691), Mani-! mas- Sūduva, 6632 S. Maple- 
girdas Motekaitis (714 West wood Avė., Chicago 29, III. 
30th St., VI 2-4324). (Sk.) (Sk >

X Bus geriam ia kalėdinė do-' kainuoja vieną dolerį. 
Mina-Petro Maldeikio knyga, Pi"igU8 “ užsakyma’"

DRAUGAS

4545 W. 63rd St., Chicago 2«. DI

pubūvis įvyko Putnam & Thur 
ston svetainėje. Pc^'kelionės 
Washingtone, jaunoji pora ap
sigyveno So Bostone, kur Al
girdas dirba braižykloje.

ITALIJOJE
— PLB Italijos Krašto val

dybos p-kas kun. Vincas Min
cevičius pasveikino naujus kar

— Adelaidės lietuvių choras 
gruodžio pradžioje dainavo per 
5 KA radijo stotį. Choro va
dovybė daro žygių šiame ra
diofone iškovoti reguliarius 
pusvalandžius lietuviškai pro
gramai. |

— Australijos Lietuvių Ben
druomenės Kr. tarybos suva
žiavimas šaukiamas Melbour-

dinolus Tardini ir Confalonie- ne gruodžio 28-30 dienomis.

iConstruction & Home Service
LIETUVIŲ STATYBININKŲ SAMBŪRIS 

,2618 West 71 St., Chicago 29, DL TeL PR. 8-4268 ir 691

VALERIJONAS ŠIMKUS
(Gen. kontraktorius. .Nauju namų statyba ir Įvairūs remonto darbai,* 

aluminijaus ir stiklų: durys, langai, jų stogeliai ir kita.

V. VAITEKŪNAS A. STANCIAUSKAS
Dažymas — dekoravimas iš lau

ko ir vidaus
Šiluma gazu ir alyva, oro vėsintu

vai ir skardos darbai
Namų tel. PRospect 8-2215 ^amy tel. Olampic 2-6752

F. KAIRIS
Vandentiekis tr kanalizacija 
Namų tel. Vlrginia 7-3033

J. RAUDONIS
Cfnunto darbai . 

Namų tel. HVdson 7-4060

, Raštinė atdara kasdien nuo 10 v. r. iki 4 v. p. p.. Pirmad. ir ketvirtad. ’ 
nuo 10 v. r. iki 9 v. v. šeštad. nuo 10 iki 12 v. p. p. Treėiad. uždaryta i

VERTAS DĖMESIO PRANEŠIMAS
šveicariški laikrodžiai. Vyriški ir Anksčiau įdainuoti plokštelių 

moteriški KARIN. savo Koky- albumai:
be, grožio ir kainomis pralen- .............

kia visus kitus. Prieš pirkda- Prudencijos Bickienes .... $5.50 
mi laikrodį būtinai apžiūrėkite Čikagos Liet. Vyrų choro $8.00 

KARIN, kad įsitikinus jų ge- Čiurlionio Ansamblio .... $10.00 
rūmą, duodama išbandymui 15 v jonuškaitės ..................... $8.00
dienų.

RAŠOMOS mašinėlės su lietuvių 
ir kt. kalbų raidynais, nuo $49.

AKORDEONAI visokių rūšių 
nuo .................................. $25.

FOTO IR RADIO aparatai viso- Plunksnakočiai su auksinėmis

S. Liepos ............................... $5.50
P. Radzevičiūtės............... $3.50

Visokių rūšių plokštelėms grama- 
fonai nuo ____ $15 iki $275.00

kių rūšių nuo...................... $15.
NAUJOS PLOKŠTELES. įdainuo
tos S. Citvaro, JAU ŽIRGELIS

pabalnotas ........................... $2.50
J. ŠVEDO ir kitų chorų 12 dai

nų ............................................ $4.50
A. STEPHENS choro 17 giesmių, 

religinių ir kit.....................$4.50

J. KAR

plunksnomis nuo $7.50 ir visa 
eilė kitų prekių. Šias prekes 
galite ir į Lietuvą pasiųsti. 

Visai eilei prekių iki Kalėdų da
roma nuolaida iki 30*?£. Dėl 
informacijų ir užsakymų pra
šome kreiptis —

V E L I S
3322 S. Haisted SL, Chicago 8, IIL, Tel. YA 7-0677

KAS TIK TURI GERA SKONĮ,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ!

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo

kė jimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namams ir ofisams 
įrengti.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So. Haisted St. VIctory 2-4226
Krautuvė atidarai Pirmad. ir ketvirtad. 9—9.30 vai. Kitomis 

dienomis 9—6 vai. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.




