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AŠTUNTASIS BALFO SEIMAS BUS BETROITE
Laisves kovotojų krauju 

paskandinta "Ženevos dvasia"
BONNA, Vokietija. — Vengrų laisvės kovotojas, perėjęs prie 

Klingelbacho austrų sieną, pareiškė:
— Greičiau su velniu galima• J l i • • • i Tr 1*1 Xil Vld i iš, kaip buvo pačių komu

nistų vadų paskelbtas didžiausiu 
pasaulyje žmogžudžiu „tėvas ir 
mokytojas“ Stalinas.

Reikia didesnio lietuviško 
vieningumo

Vengrai įrodė, jog esti momen- 
vidaus reikalus, jų duotieji žo- tų, kada laisvė yra brangesnė ir 
džiai ir visokios garantijos, kada už gyvybę. Vengrų tautai savo 
prieš laisvės siekusią vengrų tau- j simpatijas laisvasis pasaulis pa
tą buvo pasiųstos per 20 sovie- į reiškė demonstracijomis, auko- 
tinių divizijų, tarp jų iki dantų mis, telegramomis, laiškais, re- 
ginkluotų 15 šarvuočių divizijų, zoliucijomis, maldomis. Ryšium 
ir per 5,000 tankų, tūkstančiai su vengrų įvykiais ir mūsų tau- 
sunkiųjų patrankų... Bet ar tai tiečių nurodoma, jog reikėtų pa- 
atidarys akis tiems akliesiems, sidaryti iš jų visas reikalingas 

išvadas: parodyti dar didesnį 
lietuviškąjį solidarumą, vieningu 
mą, pasiruošimą aukoti ir kuo 
galint remti vieningas pastangas 
išsikovoti savajai tautai laisvę, 
jog, atėjus reikiamam momentui, 
būtų kaip reikiant tam tikslui pa 
siruošta.

susidėti nei su bolševiku. Kodėl 
Vakarai neatsiuntė laiku para
mos ? Štai kaip atrodo laisvės ko
votojų krauju paskandintos viso
kios „Ženevos dvasios“ ir „koeg
zistencijos“. Dabar net ir ak
liausi mato, ko verti bolševikų 
pažadai nesikišti į kitų kraštų

kurie dar tiki nors vienu sovietų 
žodžiu ir šnektomis apie tariamą 
bolševizmo liberalė jimą?...
Ne tik žudomi, bet ir šmeižiami

Vengrų tautos troškimas lais
vės ir spontaniškos pastangos ją 
atsikurti paskandintos nekaltųjų 
kraujuje. Kodėl laiku Europa ne 
išgirdo vengrų kreipimosi: „pa
dėkite ginklais... mes giname Eu
ropą, mes kovojame ir už jus. Po 
mūsų ateis — jūsų pačių eilė...“ 
Vengrijoje laisvės kovotojai ne 
tik žudomi, bet ir šmeižiami, gru 
biausiai klastojant akivaizdžiau
sią tiesą, kad tai esą „reakcio
nieriai“, „banditai“, „krimina
listai“, „Vakarų imperialistų 
agentai“. Iš tikro herojiškiausiai 
nuo okupantų gynėsi vengrų jau 
nimas, studentai, kariai ir dar
bininkai, kurie, gali sakyti, nuo
gomis krūtinėmis ėjo prieš oku
pantų tankus. Bet kai tie visi bus 
išskersti, kai pasipriešinimas 
bus visiškai palaužtas, — ką pas
kiau bepadės visokie, kad ir 
griežčiausi, protestai .notos, nu
tarimai ir kitas popierizmas ?

Komunistinis režimas sugrius
Pabaltiečiai žino gerai iš savo 

praktikos, kad sovietai vis atei
na „kam nors padėti“ ir „tvar
kos atstatyti“. Taip jie" „tvarkė“ 
Suomiją, taip „atstatė tvarką“ 
Pabaltijo kraštuose, ją okupavę, 
taip paskiausiai užsmaugė laisvę 
ir Vengrijoje. Tačiau neabejoja
ma, sugrius, atėjus laikui, ir jų 
režimas — kaip sugriuvo Džin- 
gischano imperija, kaip griuvo

Keturi sužeisti
NICOSIA, Kipras, lapkr. 20.— 

Devynerių metų graikas kipric- 
tis žuvo, kai įsimaišė į kovą tarp 
sukilėlių ir britų kareivių netoli 
Nikitas miestelio, vakariniame 
Kipre. Keturi britų kareiviai bu
vo sužeisti.

Įkrito į upę
YAMAGUCHI, Japonija, lap

kričio 20. — Autobusas įkrito į 
upę netoli Yamaguchi. Penki as
menys žuvo ir 13 kitų buvo su
žeista.

Karsta idėja
COLUMBUS, Ohio. — Don 

Smith labai buvo susirūpinęs šu
neliu. Jis į šuns būdą įdėjo elek
trinį šildytuvą. Šuo perkasdamas 
elektros vielą padegė garažą ir 
automobilį.

111 metų moteris
DALLAS, Tex. — Mrs. Winnie 

Wilson, 111 metų, buvusi vergė 
Jefferson apskrityje, pietryčių 
Texas, mirė pirmadienį.

Motina septyniolikos vaikų gy 
veno 60 metų Dalias mieste.

Suezo kanale auga pavojus,
Jungt. Tautų policija skuba

PORT SAID, Egiptas, lapkr. 20. — Vidurio Rytuose šiandien 
kilo nauji pavojai. Jungtinių Tautų policijai įsakyta vykti į Port 
Saidą, Suezo kanalo šiaurinę dalį.

Tarptautinės policijos daliniai

Pirmoji Padėkos diena 1621 metais (paveikslas viršuje)“ ir 1956 motų Padėkos diena (paveikslas apačioje)

Azija Sovietų Sąjungai
pasakė: "įrodyk arba tylėk"

JUNGTINES TAUTOS, N. Y., lapkr. 20. — Taip vadinama 
„neutrali“ Azija šiandien įteikė sovietams „įrodyk arba tylėk“ 
ultimatumą.

Jungtinių Tautų generalinėj---
asamblėja priims „neutraliųjų“ 
palaikomą reikalavimą, kad ko
munistinė Vengrija atidarytų 
vartus Jungtinių Tautų investi- 
gatoriams.

Indija, Indonezija ir Ceilonas 
įteikė J. Tautų asamblėjai rezo
liuciją, kuria reikalaujama, kad 
komunistinė Vengrija įsileistų 
Jungtinių Tautų stebėtojus į Ven 
griją, kad jie patirtų iš pirmųjų 
šaltinių, kas ten vyksta.

Taip pat manoma, jog Jungti
nių Tautų asamblėja priims Ku
bos rezoliuciją, reikalaujančią 
Sovietų Sąjungą ir Vengriją grą 
žinti vengrus sukilėlius, kurie bu 
vo išvežti.

Indijos rezoliucija nekalba 
apie vengrų priverstinus išveži
mus į Rusiją, bet rezoliucija rei
kalauja įsileisti JT stebėtojus į 
Vengriją ir šis reikalavimas smo 
gia į veidą Šepilovui, kuris pir
madienį pasakė, jog „mitas apie 
Vengrijos piliečių deportacijas į 
Rusiją esąs dingęs

laikė dėl Jungtinių Tautų rezoliu 
cijos, kuria buvo smerkiamas so
vietų armijos įsiveržimas į Ven
griją. Tačiau dabar Indija, Ceilo- 
nas ir Indonezija, atrodo, suka į 
kitokį politinį kelią.

Naujas Nato vadas

pradėjo pareigas
PARYŽIUS, lapkr. 20.—Jung

tinių Amerikos Valstybių oro 
jėgų gen. Lauris Norstad šian
dien pradėjo eiti Šiaurės Atlan
to Gynybos organizacijos (Nato) 
vyriausiojo vado pareigas Euro
poje. Jis paskirtas vieton gen. 
Gruentherio, kuris išeina į at
sargą 1957 m. sausio 1 d. ir bus 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
pirmininkas.

Gen. Greuntheris šią savaitę 
grįžta į Jungtines Amerikos 
Valstybes.

Komunistai Italijoje

daug balsy neteko
TRIDENTAS, Italija. — Šio

mis dienomis kaikuriose šiaurės 
Italijos srityse buvo savivaldybi- 
niai rinkimai. Vengrijos įvykių 
pasekmėje visos kairiosios par
tijos, o ypač komunistai, juose 
prarado labai daug balsų. 1952 
metais kairiosios partijos čia bu
vo surinkusios 32 proc. balsų, 
šiemet jos tesurinko tik 26 proc. 
balsų. Krikščionys demokratai 
tuo tarpu sustiprėjo, surinkdami 
39 proc- balsų, kai tuo tarpu 
prieš 4 metus už juos šiose sri
tyse buvo atidavę balsus tik 21 
proc. rinkėjų. Visos centro par
tijos šiemetiniuose rinkimuose 
surinko 63 proc. balsų.

Innsbrucke, Austrijoj, įvyku
siuose rinkimuose komunistai 
prarado ir tą vienintelį atstovą, 
kurį jie iki šiol buvo turėję mies 
to savivaldybėje.

Indijos ambasadorius Arthur * Ispanijoje. Daugumas Ma-
Lall sutiko prisijungti prie Jung- 'drido miesto gazolino stočių va
tinių Tautų investigatorių.

Lall prisijungia prie Norvegi-
kar nebeturėjo gazolino,

• Piety Vietnamas. Uraganas

atvyko į Suezą iš Abu Sweir, ku- jis pasikvies sovietų „savano
ris yra netoli Ismailijos. Į rius", jei Britanijos, Prancūzijos

197 norvegų kareiviai, nešini ir Izraelio jėgos nebus tuojau iš- 
šautuvus ir automatinius gink-'trauktos iš Egipto teritorijos, 
lūs, atvyko į tą apylinkę, kur
britų — prancūzų kareiviai šią Parlamentariniai šaltiniai Lon 

done pasakė: Britanija ir Pran-savaitę du kartus susikirto su . .. ... ....... i cuzija neištrauks 15,000 ar dau-
" kiekviena pusė kaltino kitą k»^viyiš Suezo kanalo zo- 

dėl paliaubų sulaužymo ir Egip- noa- k«l Jungtin.ų Tautų policųa
ta, apskundė anglų - prancūzų nel;us <>aJėf! at>'k“ aaTO uždavl- 
įsibrovėlius „žiaurumais“ Port.n °je apy in je.
Saido apylinkėje.

Pranešimai skelbia: Britanijos 
ir Prancūzijos laivai plaukia į 
abu Suezo kanalo galus. Britų — 
prancūzų laivai nori išvalyti ka
nalą. O Egiptas pareiškė, jog jis 
vienas turi teisę atblokuotl van
dens kelią.

Egiptas vis dar gąsdina, kad

Kalendori s

jos teisėjo Oscar Gundersen’o ir 
Kolumbijos Alberto Lleras, ku
riuos Jungtinių Tautų gen. sek
retorius Hammarskjold paskyrė 
stebėtojais.

Neutrali Indija, kuri vadovau
ja Azijos grupei, pirmiau susi-

Lapkričio 21 d.: Švč. P. Ma
rijos Atnašavimas; lietuviški: 
Vygandas ir Eitė.

Lapkričio 22 d.: šv. Cecilija; 
Padėkos diena; lietuviški: Rūs- 
tenis ir Dainė.

Saulė teka 6:46, leidžiasi 4:27.

praėjusią savaitę Pietų Vietna
me sugriovė 53,000 namų.

Oras
Oro biuras praneša: Chicago- 

je ir jos apylinkėje rytoj — šal
čiau.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Prezidentas Eisenhoweris prašo uostų darbininkus grįžti į 

darbą. Uostų darbininkų streikas suparalvžavo rytų ir Meksikos 
įlankos uostus.

— Britanijos premjeras Edenas, 59 metų, gydytojų pataria
mas, dėl nuovargio pasitraukė iš viešojo gyvenimo nenustatytam 
laikotarpiui. Edeną premjero pareigose pavaduos R. A. Butler. 
Diplomatiniai slįiogsniai įsitikinę, kad Edenas nebegrįš į prempero 
postą.

— Jungtinių Tautų gen. sekretorius Hammarskjold informavo 
JT generalinę asamblėją, kad tarptautinės policijos jėgos paliks 
Egipte kol nebus atidarytas Suezo kanalas.

— Popiežius Pijus XII vakar pareiškė: Europos sąjunga turė
tų tarnauti pasaulio taikai.

— Britanija gruodžio 17 d. įves gazolino racionavimą. Kitose 
Europos valstybėse irgi ja/učiamas gazolino trūkumas.

Visi kviečiami į seimą
DETROITAS, Mich. — Aštuntasis Balfo seimas bus lapkričio 

23 ir 24 d. Detroite, Mich. Balfas lietuviams buvo ir yra tarsi No
jaus arka.

Balfo seimo pamaldos bus lap- B|vd ,r Bagley Ave čij
kričio mėn. 23 d. 9 vai. ryto šv. 
Antano par. bažnyčioje, kampas 
Vernor ir 25-tos gatvės. Pamal
das atnašaus vyskupas Vincen
tas Brizgys, pamokslą sakys pre
latas Jonas Balkūnas. Pamaldo
se kviečiami dalyvauti ne tik visi 
delegatai, bet ir svečiai, ypač iš 
Detroito.

visi seimo posėdžiai ir galės ap
sistoti atstovai ir svečiai iš kitų 
kolonijų.

Seimo posėdžiai pradedami tą 
pačią dieną 10:30 vai. ryto. In- 
vokaciją sukalbėti pakviestas šv. 
Antano parapijos klebonas kun. 
dr. I. E. Boreišis. Seimo atida-
rymo metu žodį tars Detroito 

Registracija, atidarymas > miesto tarybos pirm. Louis C. 
ir posėdžiai .Miriani.

Seimo dalyvių registracija pral Rytojaus dieną, t. y. lapkričio 
sideda lapkričio mėn. 23 d. 8 vai. I mėn. 24 d. — šeštadienį, seimo 
ryto, Statler viešbutyje, Grand, posėdžiai pradedami 9:30 vai. 
Circus Park, tarp Washington! ryto.

Vengrijos sukilėlių nauji žygiai 
prieš sovietų šarvuotas jėgas

BUDAPEŠTAS, Vengrija, lapkr. 20. — Vengrijos komunistai 
šiandien įspėjo Sovietų Sąjungą, kad jie nepriims pastovios sovietų 
karinės okupacijos.

Vengrijos komunistų partijos 
laikraštis Nep Szabadsag edito- 
riale pasakė: mes nenorime, kad 
sovietų kareiviai pastoviai pasi
liktų Vengrijos teritorijoje.

Laikraštis Nep Szabadsag at
kreipė dėmesį į Maskvos dery
bas, kuriose Lenkijos komunistų 
partijos vadas Gomulka nusilei
do Kremliaus vadams, kad Len
kijoje pastoviai pasiliktų sovie
tų kariuomenė.

Nep Szabadsag tai pavadino 
„drumstančiu“ įvykiu.

Editorialas pasirodė, kai 20

naujų sovietų pėstininkų divizijų
— tvirtinama 200,000 kareivių
— žengė į Vengriją.

Jugoslavijos šaltiniai iš Bel
grado skelbia: didelės kovos šian 
dien vyko Szeged apylinkėj, pie
tinėje Vengrijoje.

Vengrijos sukilėliai kovoja 
prieš sovietų šarvuotas jėgas.

Londono Daily Telegraph laik
raštis praneša: ginkluoti susi
rėmimai įvykę tarp naujų sovie
tų kareivių ir senų raudonosios 
armijos garnizonų jėgų.

Lenkijoje kyla riaušes
VIENA, Austrija, lapkr. 20. — Lenkų laikraštis praneša, kad 

Lenkijoje kilo riaušės, kai Lenkijos komunistų partijos vadas 
tarėsi Maskvoje dėl lenkų — sovietų santykių.

Express Wieszome laikraštis,
gautas šiandien Vienoje, rašo: 
sekmadienį buvo neramu Brom- 
berge. Studentai ir jauni darbi
ninkai padegė miesto radijo sto
tį ir kovojo prieš policiją ir gais
rininkų brigadas.

Iš Varšuvos pranešama, kad

Lietuvos laisvinimo veiksniai 
sustiprino savo veiklą

NEW YORKAS. — Akivaizdoje paaštrėjusios tarptautinės 
padėties ryšium su didvyriškomis vengrų kovomis už laisvę ir 
įžūliu sovietų veržimosi į Artimuosius Rytus, Lietuvos diplomatų, 
Amerikos Lietuvių Tarybos, Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto ir Lietuvos La svės Komiteto vadovaujantieji veikėjai buvo 

,S. m. Iapkričiol5 d. susirinkę New Yorke tarptautinei politinei pa
dėčiai įvertinti ir Lietuvos laisvinimo taktikai bei būdams aptarti. 

Lietuvos diplomatams atsto
vavo generalinis konsulas J. Bud 
rys; Amerikos Lietuvių Tary
bai — L. Šimutis, A. Olis, dr. P.
Grigaitis ir M. Vaidyla; Vyriau
siajam Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetui — J. Matulionis ir prof.
J. Kaminskas ir Lietuvos Lais
vės Komitetui — V. Sidzikaus
kas ir dr. A. Trimakas.

Apsvarsčius esamąją tarptau
tinę politinę padėtį, nusistatyta:

a) Pagreitinti Lietuvos išlais
vinimo bylos kėlimą Jungtinėse 
Tautose, remti Pavergtųjų Eu
ropos Tauti) Seimo daromus tuo 
pat reikalu žygius ir aktyviai da
lyvauti visuose PET darbuose;.

b) Kreiptis į JAV ir kitas vy
riausybes prašant, kad jos palai
kytų tuos žygius ir remtų Lietu
vos išlaisvinimą;

c) Suaktyvinti propagandą už

Lenkijos komunistų partijos va
das Gomulka buvęs minios iškil
mingai sutiktas, kai jis grįžo iš 
Maskvos.

Politiniai stebėtojai Vienoje 
pareiškė: nėra abejonės, jog riau 
šės kilo po to, kai buvo pranešta, 
kad nauja sutartis tarp Gomul- 
kos ir Kremliaus vadų nenumato 
sovietų kariuomenės ištraukimo 
iš Lenkijos.

Vienos Neuer Kurier laikraš
tis praneša: įsitempimas ir nera
mumai kilo visoje Lenkijoje, kai 
Gomulka prisitaikė prie Mas
kvos linijos.

Kitas lenkų laikraštis Glos 
Olsztynski sako: studentai su
ruošė priešsovietines demonstra
cijas Olsztyn’e (AUenstein), buv. 
Vokietijos Rytprūsiuose.

Vokieti j nori atgauti

savo teritorijas
d) Prašyti lietuvių išeiviją im

tis visų priemonių savo gyvena
mųjų kraštų politikams ir vy-, 
riausybėms paįtaigoti, kad jos BONNA, Vokietija. — Pasku- 
remtų Jungtinėse Tautose Lietu- tinta metu visai eilei vokiečių po
vos išlaisvinimo bylos kėlimą ir 
jos palankų sprendimą ir

e) Skatinti lietuvių išeiviją 
vieningai dalyvauti visuose kraš 
to išlaisvinimo žygiuose, juos mo 
raliai ir materialiai remiant ir 
palaikant.

litikų pasisakius dėl Rytinių Vo
kietijos sienų, vokiečių vyriau
sybės dar kartą pareiškiama, jog 
ji stengsis busimoj taikos sutar
tyje atgauti Vokietijos teritori
jas pagal 1937 metų sienas.

Tačiau sienų klausimas rūpi
namasi išspręsti taikiu būdu. 
Drauge pasisakoma už moralinę 
teisę į tėviškę.

• 50 vengrų pabėgėlių vakar 
atvyko į Jungtines Amerikos

• šiaurės Vietnamas. Raudo
nosios Kinijos premjeras Chou 
En-lai pasakė 100,000 asmenų, 
susirinkusių Hanoi Ba Dinh aikš Valstybes, 
tėję, kad Jungtinės Amerikos • Gen. Jorge Ardiles, Čilės po- 
Valstybės „trukdė ir sabotaia- licijos vadas, atvyko į Chicagą. 
vo“ Vietnamo sujungimą. Chou • George F. Kcnnan, buvęs 
En-lai dabar lankosi šiaurės Viet j JAV ambasadorius Rusijai, pa- 

Lietuvos atpalaidavimą nuo Mas'name. Iš čia jis vyks į Kambodi-| reiškė, jog sovietų režimas bai- 
ją, Burmą, Indiją, Nepalį, Pakis- gia dienas Rytų Europoje. Suki- 
taną ir Afganistaną.

kvos ir jos greitesnį galutiną iš
laisvinimą; I Urnai dar tik prasideda.
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Pagerbkime didvyrius!
Oi neverk, motušėle, kad jaunas syvintų studijų iš pareigų pasi- 

sūnus traukė.
Eis ginti brangiosios tėvynės! , 
Kad pavirtęs, kaip ąžuolas girių 

puikus,
Lauks teismo dienos paskutinės. I

Maironis

Kaip viso laisvojo pasaulio 
tikrųjų skautų širdys virpėjo ir 
virpa skausmu ir užuojauta Ven 
grijos didvyriams — patrio
tams žuvus nelygioje kovoje, 
norint išsilaisvinti iš bolševiz
mo vergijos, juo labiau lietuviai 
skautai labai giliai pergyvena 
šią baisią neteisybę savo likimo 
broliams, kurių pastangas išsi
laisvinti paniekino tie, kurie va
dinasi žmoniškumo teisių gynė
jais. Toje pavergtoms tautoms 
nepaprastai sunkioje valandoje 
lietuviai skautai daug kur tie
sioginiai reiškė užuojautą veng
rams ir net Chicagos vengrų ma 
sinėje demonstracijoje keletas 
mūsiškių nešė vengrų plakatus, 
pavaduodami senutes nešėjas.

Spalio 26 d. Buenos Aires 
vengrų kolonija meldėsi už kovo 
jančią Vengriją ir kovose žuvu
sius. Pamaldos buvo Buenos 
Aires katedroje, kur susirinko 
visų komunizmo pavergtų tautų 
atstovai su savo tautinėmis vė
liavomis. Lietuvius atstovavo į- 
vairių lietuviškųjų organizacijų
nariai ir skautai. Iškilmių tvar
ką prižiūrėjo uniformuoti veng
rų skautai.

Po pamaldų per tris kvartalus 
nusitęsusi minia nužygiavo prie 
sovietų atstovybės demonstruo
ti.

Mūsų skautai Argentinoje pa
siuntė vengrų skautų vadovybei 
toki raštą: ‘

“Su dideliu atidumu sekame j-| 
vykius, vykstančius jūsų tėvy-1 
nėję. Reiškiame jums nuošir-1 
džią užuojautą dėl tiek daug žu
vusių jūsų brolių nuo išdavikiš
kų rusų okupantų kulkų. Su šir
dingu džiaugsmu sutikome žinią 
apie jūsų tautiečių garbingą, 
triumfą prieš daug kartų stip-Į 
resnį priešą. Nelaimėje ir džiaug 
sme mes su jumis!

Tegyvuoja laisva ir nepriklau
soma Vengrija! Tegyvuoja did
vyriai kovotojai!” R-SKS

Iš LOS ANGELES ŽALGIRIO
VIETININKUOS VEIKLOS 

Stovykla

Skautų vyčių būrelio veikla
Birželio 17 d. išlaikė egzami

nus ir davė vyčio įžodį A. Dun- 
dzila. Būrelio instruktavimui ir 
kandidatų paruošimui pakvies
tas žinomas skautų vyčių veikė
jas psktn. Pr. Pakalniškis. 

Laužas pajūry
Rugpjūčio 25 d. skautų ir 

skaučių vietininkijos Pacifiko 
pakrantėje turėjo nuotaikingą 
skautišką laužą.

Būklas
Žalgirio vietininkijos skautai 

gavo erdvią patalpą savo būk- 
lui E. ir V. Dovydaičių namuo
se. Dovydaičiai yra geri skautų 
bičiuliai bei rėmėjai ir už būk- 
lą teima tik nedidelę nuomą. 
Šiuo metu vyksta būklo dažymo 
ir gražinimo darbai.

5 metų sukaktuvės
Žalgirio skautų vietininkija 

i ruošiasi minėti savo veiklos 5 
metų sukaktį. Minėjimas numa
tomas lapkričio mėn. Prieš 5 
metus Los Angeles vietininkijos 
organizavimą pradėjo psktn. VI. 
Pažiūra ir psktn. Pr. Pakalniš
kis.

OLIMPINIAM MIESTELY AUSTRALIJOJ

Amerikos spoitininkai (viršuj) kalbasi su Izraelio sjmitininke olim
piniam miestely Mclboume. Izraelio sportininkė yra 100 m. plaukikė. 
Apačioje dvi kanadietės sportininkės treniruojasi. (INK)

Ofiso tnDf 
iru’sillepla.

t.Vayette S-S2101; Jei 
hunlite K i.d/.iekPA/TOGĖJE.

— Jar.iboree Fondo va jus De
troite davė labai gražius rezul
tatus. Štai jau suaukotas ant
rasis šimtas dolerių. Skautiškas 

i ačiū mieliems aukotojams! Po 
25 dol. aukojo Kunigaikštienės 
Birutės Draugija ir LB Detroito 
apylinkė; ps. A. Banionis auko- 

į jo 20 dol. (už išplatintas kny- 
1 gas); ALTS Detroito skyrius ir 
SLA kuopa Detroite aukojo po 
10 dol. Juozas Kavaliauskas — 
5 dol.

0R, ?M!LY V, KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGU

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:10 v 

pirai., untr., ketvirt 4-8 »< »

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 
Ofiso tel. ltlliunce 5-4410 

Itezld. telef. GltovebUl 0-0017 
valandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m.

Penktad. tik po pietų. 
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

I
— Brolijos I rajono vadeiva 

lapkričio mėn .aplinkraštyje vie 
netams atžymėjo lietuviškosios 
skautijos 38 metų sukaktį ir 
kvietė susikaupti maldoje Vėli
nių proga už žuvusius ir miru
sius lietuvius.

— Vilkiukų skyrius įsteigtas 
Brolijos pirmojo rajono vadijos 
štabe, smarkiai išsiplėtus 
skautų šakos veiklai. Skyriaus 
vedėju paskirtas ps. J. Benešiū- 
nas, 66 Maple Avė., Hartford, 
Conn.

(Nukelta į 4 psl.)

DR IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALI STB

flM South We«tern Avenw
(MEDICAL BUILDING)

'lrmad., antrad., ketv. Ir penkta) 
juo 11 vai. ryto — Iv. p. p. Ir nut 
Iv. — 8 vai. vakare. Trefilad. nuf 
H vai. ryto —• 1 v. p. p. šeštad 1 
vai. ryto Iki 8 vai. poj ,‘ot.

Ofloe tel. H b. 7-z 168
K**. lel WAlbroob 5-374S 

r«l. ofiso VA. 7-555J, rea. re. 7-4»*i
DR. FRANK C. KWINM

(KVLECINSKAH)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1661 W«t 47th StoMl

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 1 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:8< 
Uido*. rilana Ir 4a44nS

Ofiso tel. CLlffslde 4-2888 
Rezidencijos: LAfuyette 8-1171

OR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.; nuo 2 iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak. 
keštad nuo 2 Iki 6 vai , Išskyr. ar.

DR. FL TALLAT-KELPs*
Ofisai: 20 Noith VVaeker Drive 

(Civlo Opera House, karu b. 868) 
Vai. kusd. 12—4 

Tel. CKntial 0-2204 
5002 VVest lOth Str., Cicero 

Vai. kasd. 6—8, šeštad. 1—I
Tel. TOwuhaIl 8-0050 

Kitu laiku Ir trefiiad. susitarus
Rezid. tel. HJEmlock 4-7080

įstengia užbaigti laiku ir tuo pa-Į rios labai palengvina darbą skil 
žeidžia skautišką požymį —. tininkėms, draugininkėms ir ki- 
punktualumą. Sesės ir broliai,! tų vienetų vadovėms. Jų kai- 
į 1957 metų vajų įsijunkime lai- na — 75 centai už knygelę. Pi-
ku ir našiai jį užbaigime iki nu
statyto termino. Dar daugiau:

nigines perlaidas ar čekius kar
tu su užsakymais prašoma siųs-

TeL ofiso PRospect 0-2240
I’Kospeet 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. VVood Street

S1OS I Priėmimo vaĮ pjrmad ir penktad nuo 
4 ir 6-s-8; antrad., ketvirt.,. šešt. 

-4; treč. ir sekmad. uždaryta.

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

MPEG. MOTERŲ LIGOS
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st 81 

Į Tel. PRospect 8-1223 arba VVE 0-5571
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antro,

Trefilad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak. U 
Aeštadlenlals 2-4 vai poplat

bą pradėkime tuojau. Gruodžio 
mėn. mūsų veikloje atsiras ki
tų darbų, kaip Kalėdų gerasis 
darbelis ir kt. Ir, kai susitelks 
keli darbai, nors ir nedidelių iš
laidų reikalaują, sunkiau bus

žybose’ laimėj:/ tris antrąsias Į Juos visus vienu kartu atliktL 
Tad mūsų mielojo “Skautų Ai
do” vajų pradėkime tuojau. 
Visi vienetai bei skautės ir skau

nelaukime gruodžio 1 d., o dar-' ti ūkio skyriaus vedėjos adresu:
Sofija Januškevičienė, 6111 So. 
Californ'a Avė., Chicago 29, III.

Sportas
SI. E. Radvenis dalyvavo š. 

m. Amerikos lietuvių sporto žai
dynėse, kur lengv. atletikos var

(100 m, jieties ir trišuolio) ir 
vieną trečią (rutulio) vietas. Vie 
tininkijos krepšininkai intensy
viai treniruojasi, ruošdamiesi 
sukaktuviniam turnyrui, kuria
me dalyvaus trys komandos —

tai maloniai prašomi atkreipti 
visą savo dėmesį į “SA” platini
mą. 1957 metais, pradedant

Dariaus ir Girėno, vyčių ir jū-1 nuo vadov^- skautininkių.-kių., 
iki pačių mažiausiųjų paukšty
čių bei vilkiukų neturėtų likti 
nė vieno mūsų, kuris neskaitytų 
bei neprenumeruotų “SA”. Ma
ža to. Mūsų didžioji pareiga.

ros skautų.
“Lietuvos Skautija” knygos 

leidimas
Los Angeles skautininkų ra

move paskutinėje sueigoje nu
tarė savo tarpe sukelti fondą, 
kuriuo mano paremti mūsų 
skautybės įkūrėjo v. s. Petro 
Jurgėlos suredaguotą knygą 
“Lietuvos Skautija”. Los An
geles skautininkų ramovė kvie
čia ir kitų vietovių skautinin
kus.-es pasekti jų pavyzdžiu.

ps. S. M.'
i

CHICAGOS SKAUTŲ ŠVENTE
Lituanicos skautų tuntas lap

kričio 22 d. 3 vai. Brighton Par-

kad “SA” skaitytų ir prenume
ruotų ir plačioji lietuviška vi
suomenė. mūsų bičiuliai ir rėmė
jai. Skautės ir skautai neturėtų 
laukti, kol pas juos atsilankys 
platintojas. Užsiprenumeruoki
me “SA” pirma pasitaikiusia 
proga.
t-oją
savo pareigą, juo labiau stiprės 
ir augs mūsų veiklos tikrasis 
veidrodis — “Skautų Aidas”.

Los Angeles skautų Žalgirio ko parapijos naujoje salėje ren- 
vietininkijos stovykla įvyko gia Lietuvos Skautų Sąjungos ir 
tuoj po mokslo metų užbaigi-j kariuomenės atkūrimo sukak- 
mo, birželio 16 — 24 d. d. San ties minėjimą. Programoje —
Bernardino kalnuose. Stovykla 
pravesta tautinio susipratimo — 
sustiprinimo ženkle, ypatingą 
dėmesį skiriant lietuvių kalbai. 
Stovyklos pravedime, organizaci 
niame ir techniškam? darbe 
gražiai pasireiškė pareigūnai iš' 
jaunųjų vadovų eilių: si. G. Radi

Tel. ofiso IIE 4-U<iu9, rez. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 Ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
Išskyrus ketvirlad. ir sekmad.

Tel. OLynipic 2-4278

DR. ATKOČIŪNAS
DANTŲ GYDYTOJAS 

1446 So. 49th Ct., Cicero 50, III.
Vai. antr. ir ketvirt. 10 r. Iki 9 vak. 
I’enkt. 7—9 vak. ir šešt. 10—12 v. d. 

— o —
3147 So. Halsted St., Chicago 8, III. 

Tel. CAlumet 5-0270
Vai.: pirmad., treč. ir šešt. nuo 3—8 
vai. vak. I’enkt. nuo 10 v. ryto iki 
2 vai. p. p.

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

IOel valandos skambinti telefonu 
Prospect 6rl795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. ir 
šeštad.

Res. tel. Glloveliili 6-5603

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

Telef. ofiso LAfnyctte 3-0048 
Rez.: VVAlbrook 5-3018

Tel. ofiso HE.4-5849. rez. HP.4-2324

DR. PETER T BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir i ešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South VVestern Avenue
Chicago 20, m 

pasimatymai pagal sutarties
telefonas RĖpublie 7-1000 

Rczidcneia: Gltovchill 6-H1U1

OR. JULIJA MOHSTAVIfcIUS
GYDYTOJA IB CHJBDBG. 

Office: 10748 South Michigan Avė 
Buto: 1053 W. 103 St., Beverly HUls 
Vai : kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
Išsklrus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PTOm&a 5-6788 
Buto — BEverly 8-30 į«

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez. HEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

43153 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.)

Valandos: nuo 10 iki 12; 2—0; 1—9 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta 

LAfayette 3-10 ll»
Namu — CEdarerest 3-1788

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

DR. J. J. POKAITIS
| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6318 W. Irving Pk. Road
i VAI..: Pirmad., antrud., ketv., penkt.
| 2-5 ir 7-8:30. šešt. 2-4 p. p.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Western Avenue
7-9 vai. 
•Trečia

dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 
Ofiso telefonus: I’R 8-3220 

Res telef. VVAlbrook 5-5070

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. V Ilginta 7-0030. 

Rez.klenci,jos tel. BEvcrly 8-8211

DR. ALBINA PRUHSKIS 
DR. VLADAS PRUHSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8259 South Halsted St. 

Kasdien S—7 vai. vak. šeštad. nut 
1—5 vai. vak.

Trečiad, ir kitu laiku pagal sutarimų 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2417 
VV. 62nd St.. tel. Republle 7-8818.

rel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 6-84M

DR. V. P. TUMASOMIS
CHIRURGAS

6255 South Western Avaasg

VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 7—> vafc 
Trečiadieniais, šeštadieniais Iz

sekmadieniais uždaryta 
Ta), ofiso: DAnuhe t-1HI

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. va- 

Šeštadieniais 1—4 v p. p

leL ofiso FKospect 0-9400
Rezid. JUtospect A-*40«

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčlūtč)

GYDYTOJA IR CHIRURG1 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 8-8 vat 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečtadlenlab 
ir kitu laiku tik susitarus.

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory S-ew

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street 
Kamp. Halsted Ir Sl-mos gatvini 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.j, 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai popiet 

Tel, ofiso I’ll. (i-6440, rez. HE. 4-3156

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marųuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Suraskime patys platin- Aal.: kasdien 10-12 vai. ir 
, , . .... . vak. šeštadieniais 10-1 vaiir juo skubiau atliksime

Visus maloniai kviečia į “SA” | 
platinimo talką ir linki visiems ; GENERAL 
geriausios sėkmės.

'ULTRA-VISION
ELECTRIC

pašnekesys, skaut;ninko įžodis, 
meninė dalis, pasilinksminimas 
ir dovanų paskirstymas.

Tunto Vadija

». L. Eimantas, 
“SA” Administratorius

SKAUČIŲ ŽINIAI

Tel. ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-C367

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kumpas Archer ir California Avė. 
Kampas Arelier ir Califorina Avė. 

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

Ofiso telef. YArds 7—I1UU 
. Rezidencijos — STcvvart 3-1511.

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 VVest 35th Street
(kampas Halsted ir 35-ta gatve) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofiso telefonas — Blshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avennc 
(Kampas Kedzie ir Archer).
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai.

Trečiad. ir sekmud. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublio 7-22DO
BPECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDIN6H LIOOS 
2745 West 69th Street 

VAL.: Pirm., antr.. Ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00 
Šešt. nuo 2:00 — 4:C0. Trečiad Ir 
kitu laiku susitarus telefonu

fel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 4-465.

DR. P. Z. ZALA70RIS
1821 So. Halsted Street 

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-4454 
Rezid. 6600 S. ArtealjAn 

; VAL. 11 V. r. Iki 8 D. p.; S—> «

DR. G. SERMER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAI

Virš SS metq patyri
Tel. YArds 7-1824 
Pritaiko aklnloa 
Kreiva, akis 

Ištaiso.
Ofisas Ir akinių dirbta vi 
756 Weat 35th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 8 Iki 8, 
čiad. nuo 10-12, penktadienį 14-1 U 
tcštadieuiaia 10-2 vai. poniui.

v va zs-AK-
Dr. Antanas Rudokas, 0. D.

Tikrina akla: pritaiko akinio*, 
keičia stiklus Ir rSmua.

4468 So. California Avė., Ohicag1 
šaukite YArds 7-7381 

Priima: vakarais 6 Iki 9; šeštad 
į 10 vai. ryto Iki 4; trečiad. Ir Minti)♦ ilr RUHltnrnia

TeL ofiso YA 7-4787, res. PR •-»•>

DR. STRIKOL
1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4646 S. Ashland Avė. (kamk. 811

i Vai. nuo 2—4 Ir 6—8; trečiad., Seš 
j tad. Ir sekmad. tik pagal sutartj 
, Jeigu neatsilieps vlrSminštl telefoną

Aaukitc Mldvvar S-OOOI

TELl.VIZIJA:

• Nepaprasto ryškumo paveikslas
• Naujas lengvas būdas stotims 

pasirinkti
• Valdymas Iš tolo
• !iu° alitimlnizuotas paveikslo 

vamzdis

Tel. AVAlbrook 5-2070
Res. H UI to p 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak. 1 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti i Palengvinu aklų įtempimą, kuru 

/ra priežastis galvos ekaudšjlmo bei 
svaigimo Ir skaudančių akių karščio. 
Atkaišau trumparegystę Ir toltregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančias mažiausiu* 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
į mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArds 7-1378 

Vai. 10:80 Iki 7 v. vak. šeštad. 10:8š 
Iki 6 vai. Svkm. Ir trefi. uždara.

Stovyklų bei iškylų metui pa
sibaigus ir skautiškai veiklai 
mūsų būkluose ir minėjimų sa
lėse vėl pagyvėjus, pasipuoški- 
me gražiomis skautiškomis rū
telėmis! Seserijos Vadijos Ūkio 
Skyrius praneša, kad ten gali
ma gauti skautiškų žalių rūte- 

vajun dažnai įsijungia pavėluo- papiginta kaina — tik $1 už

PRADEDAMAS “SK. AIDO” 
VAJUS

Paprastai “SA” vajui skiria-
GENERAL ELECTRIC DR. S. VAITUSH, DPT.

venis — stovyklos adjutanto ir mc tris mėnesius, bet Įgyta pa- 
1 tirtig rodo, kad mūsų vienetai 
ir paskiros skautės ir skautai

si. J. Šimonis — ūkio vedėjo 
pareigose. Per užbaigimo laužą 
stovyklą aplankė gražus būrys 
skautų tėvų ir bičiulių, o be to 
maloniausia staigmena — Ži
buoklių skiltis iš sesių vietinin
kijos, kuri savo pačių sugalvo
tais kupletais paįvairino bendrą 
laužą. Pažymėtina, kad stovyk
la šiais metais pravesta ypatin
gai sunkiose sąlygose, nes dau
gumo vietininkijos vadovų bu
vo išvykę į Dainų šventę. 

Organizaciniai pertvarkymai 
Kreipiant dėmesį į geresnį 

skautiško prieauglio paruošimą, 
jaun. skautų Panelių draugovės 
draugininku pakviestas toje sri
tyje turįs duu gpalyrimo piktu. 
V. Tamulaitis.

Skautų Dariaus ir Girėno dr- 
vei vadovauti paskirtas sk. vyt. 
si. A. Dundzila. Buvęs tos dr- 
vės ilgametis draugininkas sk. 
vyt.,ai. J. Navieas dėl suinten-

tai ir per kelis metus tekdavo 
vajų vis pratęsti. Tatai rodo,

rūtelę. Taip pat visiems viene
tams siūlo apsirūpinti praktiš-

kad daug kas užsimotą darbą ne komis vienetų knygelėmis, ku-
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LRKSA SUKAKTIS
PRAEITIN PASIŽVALGIUSv '

Turbūt nedaugeliui yra žinoma, kad Chicagoje dar 1881 me
tais kilo mintis organizuoti Lietuvių R. K. Susivienijimą Ameri
koje. Tą mintį iškėlė čikagiškis dr. Kasakauskas. Jo minčiai pri
tarė artimas jo kaimynas iš So. Bend Ind., kun. Valentinas Ci- 
žauskas. šią mintį realizuojant, konkretūs žygiai buvo padaryti 
kun. Varnagirio 1886 m. lapkričio 22 d. Plymouth, Pa. Orga
nizacija pavadinta: “Susivienijimas Visų Draugysčių Lietuviškų 
Katalikiškų”.

Pirmosios draugijos, įsijungusios į Susivienijimą. buvo šios: 
Šv. Kazimiero Draugija, Chicago, UI., (44 nariai); Šv. Kazimie
ro Draugija, Waterbury Conn., (40 n.); Šv. Kazimier0 Dr-ja, 
Pittston, Pa., (96 n.); Šv. Juozapo Dr-ja, Pittston, Pa., (40 n.); 
Šv. Adalberto Dr-ja, Plymouth, Pa., (30 n.). Visos šios drau
gijos Susivienijimui davė 139 narius.

LRKSA įkūrimą reikia laikyti Amerikos lietuvių visuome
ninio tarpparapinio organizuoto veikimo pradžia.

Savo veikimo pradžioje LRKSA ir buvo ne kas kitas, kaip 
draugijų sambūris — jų federacija. Nors jis ir rūpinosi narių 
apdrauda ir šalpa, tačiau daugiausia dėmesio kreipė į lietuviš
kųjų parapijų organizavimą, kovą su lenkais, anais laikais sie
kusiais lietuvių parapinį gyvenimą paimti į savo rankas. Kiek 
vėliau jam teko kovoti ir su plintančia lietuvių tarpe laisvama- 
nybe bei bedievybe, žinoma, kad daugiausia dėmesio buvo at
kreipta į visos mūsų tautos reikalus. į jos gerovę.

KULTŪROS IR ŠVIETIMO PUOSELĖTOJAS

KRIKŠČIONIŲ POLITINES VIENYBES 
REIKALU

I.KDS REZOLIUCIJOS MINTYS <3|

I*. STRAVINSKAS, Cleveland, Ohio

tro Komiteto pareikštam nusi
statymui siekti su Liet. Frontu 
ir kitomis krikšč. grupėmis ne 
tik bendradarbi tvimo, bot ir 
"vienybės įgyvendinimo”. Va
dinas, suteikti I.KDS (' litro Ko

aiškų, ir daugį Klaipėdos kraš
to lietuvių protestantų, lygiai 
kaip gal ne vieną dešimtį ir ne 
vieną šimtą Vilniaus krašto or
todoksę. Reikia tik

bar kurti ir ugdyti gražias re
liginės tolerancijos tradicijas, 
siekti su kitų krikščioniškųjų 
religijų tikinčiaisiais nuoširdaus

mums da-, bendradarbiavimo.I
mitetui 'galiojimą' tajai visų 

Lietuvių Krikščionių Demo- blogis, kaip krikščionių susiskal mūsų Įnirtam;)! 1 etuvių knkš- 
kratų Sąjungos l956.IX.l-2 d. dymas, bet jis vist'ek yra ap- čionių politinei vienybei atsta- 
konferencijoj buvo gyvai disku- gailėtinas reiškinys. Krikščionys tyt»-
tuojatnas ir lietuvių krikščionių gi turi siekti ir viešąjį valsty-j I>. — Kaip suprasti “krikšeio- 
politinės vienybės klausimas. Įbes gyvenimą persunkti krikš-! niii politinę vienybę”?

Iš padarytų tuo klausimu pra- čionybės dvasia, pagrįsti jį krik Rezoliucijoje, kaip matome, 
nešimų paaiškėjo: ščioniškojo doros mokslo prin-į j<aibarna apįe krikščionių nepa- 

cipais. O tatai įmanoma pada-, j{ani<amą politinį susiorganiza- 
ryti tik visiems veikiant orga-; vjmą apie krikščionių politinį 
nizuotai. ! susiskaldymą, apie krikščionių

rUi nrinmrm n ast Vitu nriežas ! Todėl LKDS paskatinimas,1 vįenytję. Krikščionys, kaip žino- 
dėl principų, o dėl kitų p įe as , k d krikščionys ir politikoje bū tik katalikai bet il
čių, kurių negalima laikyti pa- organizuotyai visai1™’ °k kaUhkai’

tikslingas.
2) Dėl krikščionių politinio 

’ susiskaldymo, tai jau tenka pri

1) kad lietuvių katalikų ski
limas politinėje srityje (LF at
skilimas nuo LKD) įvykęs ne

teisinamomis;
2) kad mūsų prarastosios po

litinės vienybės atstatymas y- 
ra pilnai galimas; reikia tik pažintį, kad jis yra tiesiog sun- 
abiejų šalių geros valios ir tikro kj krikščioniškosios visuomenės 
noro jai atstatyti; t liga. Krikščionys turi būti vie-

3) kad pasitarimai vienybei ningi politikos darbe. Jie negali 
atstatyti gali būti sėkmingi, tik į eikvoti jėgų tarpusavio ginčams, 
vedant juos principų plotmėje, jje neturi teisės nuodyti atmos- 
išjungus iš jų asmeniškumus.

Rezoliucijų Komisija patiekė 
konferencijai savo projektą ka
talikų vienybei atstatyti, bet tas 
projektas rastas perdaug radi
kalus. Konferencija padarė tuo

Kai paimsime į savo rankas ir paskaitysime LRKSA Istoriją, 
kuri jau atspasudinta ir baigiama įrišti, joje rasime, kad mū
sų organizacija nuo pat jos įkūrimo sielojosi spaudos, švietimo j rrikalu rik prinčiplnf nutarimą, 
ir įvairiausiais kultūriniais reikalais. LRKSA savo lėšomis 1892 pavesdama LKDS Centro Komi
ui. išleido Būdas Senovės Lietuvių . Išleido daug ir kitokių tetui jj suredaguoti rezoliucijos 
knygų bei brošiūrų. Dešimtame seime nutarta leisti savo laik- forma. 
raštį “Tėvynę”. Ji ėjo (kun. Jono Žibaus redaguojama) iki 1902 
metų. Po to kitus laikraščius (“Žvaigždę” ir Draugą”) pasirink
davo savo organu.

“Susivienijimo tikslas pradžioje buvo daugiau kultūrinis, ne
gu medžiaginis... daugiau tautos ir visuomenės reikalais. Rusi
jos revoliucijos laikais, 1905 metais, Susivienijimas buvo įstei
gęs fondą sušelpti nukentėjusius kovoje už laisvę”, rašo Juo
zas S. Vasiliauskas, daug metų buvęs mūsų organizacijos sekre
toriumi ir pirmininku (Amerikos Lietuvių Katalikų Metraštis 
1916 m.). Tame pačiame rašinyje jis konstatavo faktą, kad na
riai tada pradėjo mokėti po penkis centus tautos reikalams pa
remti. “Atgavus spaudą ne tik Lietuvos inteligentija... ėmėsi 
darbo visomis pajėgomis gaivinti kone mirusią Tėvynę, bet ir 
Amerikos lietuviai subruzdo gelbėti savo brolius... tam tikslui 
1907 m. įsteigė ‘Tautos Centų Fondą’, į kurį kiekvienas narys 
moka metams po 10 centų... ir su jais daug gero padaryta” (J. 
S. V. Am. Liet. Kat. Metraštis 1916 m.).

Ir iš tikro buvo daug padaryta. Tas pats p. Vasiliauskas 
rašo, kad LRKSA gausiai parėmė Lietuvoje veikusią švietimo 
draugiją “Saulę” ir kitą panašaus tikslo draugiją — “Žiburį”, 
Lietuvių Mokslo ir Dailės Draugiją Vilniuje, neužmirštant ir Vil
niaus krašto švietimo draugijos “Rytas”. Nuolat buvo šelpia
mas didelį darbą tais laikais dirbęs Lietuvių Informacijų Biuras 
Paryžiuje. Amerikoje ne vienu kitu ,bet keliais atvejais paremta 
Šv. Kazimiero Seserų vienuolija. Ateivių Globos Draugija ir 
daug kitų organizacijų paremta bei sušelpta.

GAUSĖJA NARIAIS — DIDĖJA DARBAIS

Kai kilo I Pasaulinis karas 1914 m., LRKSA jau turėjo apie 
10,000 narių. Jis jau buvo tikrai pajėgus stipriai paremti kiek
vieną gerą darbą. Neužmiršdamas savo reikalų, kurie didėjo, 
augant narių skaičiui ir kylant naujiems reikalavimams apdrau- 
dos srityje, jis galėjo paremti tautos reikalus stipriau, negu 
bet kuri kita organizacija. “Tautos Centų Fondas” turėjo dau
giau pajamų ir galėjo daugiau skirti aktualiesiems reikalams. 
Suorganizavus Tautos Fondą ir Amerikos Lietuvių Tautos Ta
rybą, mūsų Susivienijimas pasidarė tikrai stipriu jų užnugariu, 
nes aukos nuo karo nukentėjukiemg Lietuvoje ir kovai dėl Lie
tuvos išlaisvinimo plaukė iš kelių šimtų Susivienijimo kuopų. 
1916 m. pradėtas leisti savas organas “Garsas”, kuris tapo pui
kiu tarpininku ne tik tarp narių ir centro valdybos, bet ir tarp 
centrinių organizacijų, dirbusių Lietuvai. Čia suminėti tik keli 
dalykai, kurie pavaizduoja, kiek daug ir nuoširdžiai Susivieni
jimas padėjo Lietuvai jos kovose dėl nepriklausomybės. Kai or
ganizacija turėjo apie 20,000 narių (tarp 1918 ir 1925 m.), ji 
dar stipriau galėjo padėti tautinius ir kultūrinius darbus dir
bantiems. Nepriklausomybės laikais įvairūs reikalai taip pat 
buvo remiami. Pavyzdžiui, 1922 m. seime, Wilkes Barre, Pa., nu
tarta įsteigti Aukso — Sidabro Fondą Lietuvos pastoviai valiu
tai stiprinti.

Ir šiandien LRKSA tebėra toks, koks Jis buvo seniau. Ir 
šiandien jam rūpi Lietuvos išlaisvinimo reikalai, kaip anais lai
kais, nes ir centrinei valdbai, ir daugeliui veikėjų tenka būti 
įsikinkiusiems į Amerikos Lietuvių Tarybos ir Balfo (talpos) 
darbus. Kad ir lietuvių kultūriniai reikalai nėra užmiršti, tai 
žinome iš spaudos, iš seimų užrašų. Lietuvių švietimo, kultūri
niams ir tautiniams reikalams nesigailima aukų, jei tik esama iš 
ko paimti. Geromis sąlygomis yra teikiamos paskolos parapi
joms, mokykloms, jaunimo stovykloms ir t.t.

Apie Susivienijimo darbus ir nuopelnus fraternalinės ap- 
draudos ir narių šalpos srityje teks vėliau kada pakalbėti. Pa
kalbėjome tik apįę šios mūsų organizacijos vaidmenį kultūriniuo
se ir tautiniuose darbuose, nes šiandien daug kas yra linkęs 
LRKSA vadinti ir laikyti tik apdraudos įstaiga, lyg komercine 
bendrove, pamiršusią kultūrinius ir kitus visuomeninius daly
kus. Taip manyti yra didelė klaida. Mūsų Susivienijimas buvo, 
yra ir"bus susigyvenęs su visa lietuvių tauta ir jos išeivija, jis 
rūpinosi ir rūpinsis tiek Lietuvos išlaisvinimu, tiek lietuvybės 
išlaikymu Amerikoje ir kitur. Jo praeities darbai ir dabartiniai 
rūpesčiai turėtų būti didžiausiu paskatinimu kiekvienam sveiku 
kūnu ir dvasia lietuviui būti jo nariu. Jei jis būtų gausesnis na
riais, negu dabar, ir jo darbai bei nuopelnai tautai būtų dar di
desni.

Tuo nutarimu suredaguota ši 
rezoliucija krikščionių vienybės 
reikalu, įjungiant ją į bendrąją 
rezoliuciją, šios III-ja dalimi. Jo 
je sakoma:

“1) Konstatuoti, kad lietuvių 

krikščionių nepakankamas poli

tinis susiorganizavimas ir susi

skaldymas yra didžiai žalingas 

tiek krikščioniškosios politikos 

uždavinių vykdymui, tiek ir Lie

tuvos laisvinimo darbui;

2) patikslinti, kad LKDS krik 

ščionių politinę vienybę laiko 

vienu iš pagrindinių savo sieki

mų ir mano, kad toji vienybė, 

paremta lietuviškumo, krikščio

niškumo ir demokratiškumo prin 

cipais, yra ne tik reikalinga, bet 

ir galima;

3) pritarti anksčiau LKDS 

Centro Komiteto pareikštam nu

sistatymui, kad jis yra visuo

met pasiryžęs siekti su Lietuvių 

Frontu ir kitomis krikščioniško

mis grupėmis ne tik bendradar

biavimo, bet ir vienybės įgyven

dinimo". .

A. — Krikščionių nepakanka

mas politinis susiorganizavimas

Rez. III d. 1 p., kaip matome, 
pasisakoma: 1) dėl krikščionių 
nepakankamo politinio susiorga- 
nizavimo ir 2) dėl katalikų su
siskaldymo. Abi šios negerovės, 
kaip matome, laikomos lygiai 
žalingos tiek krikščioniškosios 
politikos uždaviniams vykdyti, 
tiek ir Lietuvos laisvinimo dar
bui dirbti.

1) Dėl krikščionių nepakan
kamo politinio susiorganizavimo 
tai tiek galima būtų pasakyti: 

a) Jis gal ir nėra toks didelis

ELE MAZALAITE^

122 tęsinys
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kitų krikščioniškųjų religijų ti
kintieji, pvz., protestantai, or
todoksai ir kiti. Ir Krikščionių 
Demokratų partijoje gali būti 
ne tik katalikai, bet visi krikš
čionys. Krikščionis riša bendrie
ji krikščionybės principai ir jų 
visų pripažįstamoji natūralinė 
teisė. Kai kur, pvz., Skandina
vijoj ar Vakarų Vokietijoj (sa-

m
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ferą tarpusavio nepasitikėjimu. kySim> Hessene), Krikščionių 
Jie negali eiti skirtingais keliais, Demokratų partijoje vyrauja 
kada siekiamas vienas ir tas aj§kį -protestantų dauguma. Ir 

mes siekiame visus mūsų krikš
čionis sutelkti politikos darbe 
po bendra krikščioniškąja vėlia- 

'.ai.1' Iva- Tatai matyti ypač gi iš augš 
čiau pacituoto LKDS rezoliuci
jos III dalies 3 punkto.

Išsilaisvinusioje Lietuvoje 
LKDS turės savo narių tarpe

vienas ir 
pats tikslas, kada visiems reikia 
eiti ta pačia kryptimi. Ypač gi 
nepateisinamas krikščionių su
siskaldymas tada, kai jo negali 
ma pagrįsti skirtingomis pažiū 
romis į valstybės santvarką ar 
į kitus esminius dalykus, kaip 
kad, pvz., negalime pateisinti 
mūsų katalikų nusistatymo į du 
politinius frontus. Todėl visai 
pagrįstai ir LKDS pasmerkia tą 
krikščionių susiskaldymą ir lai
ko jį didžiai žalinga tiek krikš
čioniškosios politikos uždavinių 
vykdymui, tiek Lietuvos laisvi
nimo darbui.

P.&J. JOKUBKA
TV. DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymas
4077 Su. Archer Avė. 

Chicago 82, UI. — TeL LA 8-861 i

B. Nuoširdus pasiryžimas 

atstatyti vienybę

Rezoliucijos II d 2 p. LKDS 
patikslina:

1) kad ji pati, LKDS, siekia 
krikščionių politinės vienybės 
ir

2) kad toji vienybė ne tik rei
kalinga, bet ir galima.

Mat, kartais būna dalykų, 
kad ir labai reikalingų, bet ne
pasiekiamų, negalimų. Negali
mo dalyko negalima ir norėt. 
Ir teisėje žinomas išmintingas 
dėsnis, kad, ko žmogus negali^ 
išpildyt, to negalima iš jo ir 
reikalaut. Bet krikščionių poli
tinė vienybė yra dalykas ne tik 
reikalingas, o ir galimas. Reikia 
tik jos visiems norėt. Reikia tik 
jos visiems ryžtingai siekti.

LKDS pasisakė, kad krikščio
nių politinę vienybę ji laiko vie
nu savo pagrindinių siekimų. 
Tai jau daug, labai daug pasa
kyta. Būtų labai gražu, jei ir 
Lietuvių Frontas tokį savo pa
siryžimą deklaruotų. Tada be
liktų tik formalumai prarasta- 
jai politinei vienybei atstatyti.
C. — Įgaliojimas LKDS Centro 

Komitetui

Rezoliucijos III d. 3 p. LKDS 
konferencija pritarė LKDS Cen

PJŪTIES METAS
ROMANAS

ilgėjosi dabar. Ir jis juto, kad kažinkas atėjo ir pri
siglaudė: jis galėjo atsiminti sūnų, iki mažiausio bruo
želio, plaukus, rankas, — taip aiškiai, jog jautė jo 
prisiglaudimą. — Tu sušalai, — tarė, — keista, kodėl

Aš laisvas ir vienas! Ir štai mes ateiname į

J?

U 
T 
U
Q

ur iinrn 'INSURED " " 
-UPTO-; ■

FEDERRL
5RVING5

GRA1N ALCOHOL. 190 Proof

USP Fifth.. $4-89
FLORA DELLE ALPI Fifth $5.29
HENNESSY, 3 STAR COGNAC Fifth J5.09
MARTELL or OOURVOISIER

THREE STAR COGNAC Fifth $4.98
CINZANO VERMOUTH, Dry or Sweet, Fifth $1.29
ANDRE LA ROCHE, IMFORTED

French Champagne. Regular or Pink Fifth $3-49
HOUSE OF LOKDS, IMPORTED GIN Fifth $3-98
STEINHAGEN (URQUELL) ........................... . Fifth $4.59
SCHLITZ or MII.LĖKS

Case of 24 Cans Case $3-89
HAMM’S, SCHLITZ, PABST, BUDWEISER

or MILI.ERS. Case of 24. 12 oz. Bottl

i —"------------------Į j

les $3-49

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS.

Cbartered A Supervlsed 
by the D. S. Government

• Įsteigta Chicegoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno kairus, 

ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir 

savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutau

pytą dolerį.

• Augštus dividendus išmokėjo visada be per

sto jimo.

• Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei atne
šite savo banko knygutę.

• Pinigams padėti nereikia važinėti.

Jnos galite pasiųsti paštu.
Mes apmokėsime pašto išlaidas.

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN I

2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, III. 
Pilone VI 7-7747

JOHH J. KAZANAUSKA8, Pna

Ohsrtered ir Snperriaad hy the United States Oorernmeat

Įstaigos VALANDOS: Kasdiea nuo 0-tos ryto iki 6 vai. po pietų. Ketvirtadieniais ano 9-tos valandos 
ryto iki 8 vai. vakaro, šeštadieniais nno 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų. Trečiadieniais visai neatidaroma

paties balsas buvo ištraukęs iš jo kūno dar vieną dalį — būti įkištas į grabą! Nekalbėkime apie mirtį, tau 
likusios jėgos. Bet jam buvo šiek tiek geriau, tary-| nereikia, o man vistiek. Kalėdos. Aš tau padaryčiau 
tum atlikus darbą, kurio jis nesitikėjo pajėgsiąs. Jis'rytoj Prakartėlę — ją tereikia tiktai surinkti, žinai,

laimėjimo vietą, ir matome, kad mūsų stovi eilės, iš- pasakoti pasakų, o dabar aš užkimau. — Bet aš už
didžiųjų vienišų kovotojų su Dievu. Mes kaip beždžio
nės kabinamės‘uodegomis vienas už kito, kad sudary
tume tiltą, kuriuo pereina tiktai vienas — tas pats 
šėtonas, su nauju kroviniu vienintelių išdidumo do
kumentų — ir mes krentame. Kur? Savo sielos dir
vonuose kiekvienas turi užkasęs auksą, kurio užsigi
na, kaip šykštuolis: prieš mirtį, taip, paskutinę va
landą aš grįšiu. Jie kiekvienas nešiojasi visą amžių

Kūdikėlis ėdžiose, Motina, ir piemenys, ir gyvuliai. 
Bet aš regėjau, kad nėra jų — mano atvežti vyrai bus 
išvežę — jie paliko tiktai mirties ženklus, ne Kalėdas. 
Aš galiu tau pasakyti, kad aš jų nesukūrenau — Pra

tu neatėjai, kai aš turėjau ugnį, žinai, aną naktį, tu kartėlės, gal dėlto, kad nebuvo. Ne, tu neišsigąsk — 
nesidavei prišaukiamas. Tada būčiau tau galėjęs pa- gal aš vistiek būčiau nelietęs. Matai, kai mes susitiko- 

kom, aš labai sulūžau — aš ėjau prie tavęs per griu
vėsius, tai aš pats juos dariau, bet aš sugrioviau ir 
virš savęs stogą. Aš kovojau dėl tavęs, kaip 
Aš nerandu kito palyginimo, kaip tiktai, jog Dievas 
taip kovoja dėl kiekvienos sielos, kad ją išgelbėtų. 
Ar tu manai, kad manoji irgi dar verta tokio vargo? 
Ne, neatsakyk, Tavo ranka mane ramina, aš užmig
siu — tiktai tu nepasitrauk.

Jis miegojo ilgai. — Tai į galą, — tarė pabudęs 
ir nesijudindamas, —- tai nieko kito nebelieka. Bet 
juk tai pergreit — taip žmonės nėra nužudomi. Ko
dėl ištverdavo keliones per sniegus ir kalėjimus ma
no tautos moterys? Net moterys. — Jis pasirąžė ir 
nusišypsojo, jis juto, jog šypsosi ir išsiėmė veidrodė
lį. — Aš neimčiau tokio veido, — pasakė žiūrėdamas, 
— bet juk aš negaliu išsiginti jo. Tačiau tavo akys

miršau dar! Aš jiems nieko nekalbėjau apie Kalėdas 
išpažinties.
— jos jau turėjo prasidėti. Bet jie žino — jie mato 
žvaigždę. Mes turėtume užlipti į bokštą, pro tą langą
— o gal jame netelpa? — būtų ji regėti, žvaigždė? 
Bet aš esu pavargęs, ir be to, turėjau tave nešti. Ma
tai, aš jau seniai nenešioju anos žvaigždės, kur tau 
dūrė — aš tuojau pat pradėjau vilkėti civiliai. Nie-

su savim klausyklą šitai nrrties valandai, visi nuo kas kitas to nežino — matai, aš tau pasakau paslaptis 
satyriško senio Jean Fancois Marie de Arouet iki ma- anksčiau negu pats sau: aš než'nojau iki pat šiol, ko- 
no tragiško slieko draugo Gusto. „Mirė susitaikęs su dėl staiga man pasidarė bjaurus tas mundiras. O, apie
Bažnyčia“. — Bet aš — ne! Leiskite man raudoti: 
Mykolai, Mykolai, tu taipgi galėjai būti archangelas,

Kalėdas.vAš jiems turėjau pasakyti, kad Dievas pa 
rodo meilę labai paslaptingai, žmogus net nesupran

tu galėjai stovėti tikrai Vienintelio pusėje, bet tu pa-. ta, jog čia misterija ir priima kasdieniškai — kaip 
sirinkai pralaimėjusį. Ir tu nepasakei nė vieno žo-Jir dera meilei, supranti, nes juk tai yra gyvenimas, 
džio, kokio nebuvo prieš tave, tu neišradai nieko, tu Jis gimsta Kalėdose, Jis leidžia žmonėms mylėti Jį yra išgęsę, ir tavo lūpos nebeturi tos gražios ironi- 
nesugebėjai būti vienas prieš Priešą, nes tokių nėra. kaip Kūdikį, globoti Jį — tai suartina, Jis praveda jos — tai jau savaime ironija. Šitaip atrodyti Kalė-
Iš viso nebuvo! — Tačiau aš nenusileisiu — tai mano žmogų visą savo kelią drauge — tereikia tiktai eiti. 
ginklas. Neikite mano kebais, žmonės! Amen. Bet žmogus palieka Jį prie kryžiaus, dažniausia ir

Jis susileido į sakyklos dugną, susirietęs, ir pasi- paskui nepadeda atrišti nuo kapo akmens — t ktai 
jdėjo galvą ant kėdutės. Jis prakaitavo -— balsas, jo nori prisikelti. Ne, žmogus nenori mirti, kitaip sakant

dų šventėse! — Bet jis nesijuokė — šiaip sau neno
rėjo, jis buvo abejingas.

(Bu duiglaa)
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KUR JIESKOTI STIPENDIJŲ
EDV. ŠI LAITIS, Cicero, III.

Yra apskaičiuojama, jog ant
ra tiek, kiek dabar yra studijuo
jančių J A Valstybėse norėtų lan 
kyti kolegijas ar universitetus, 
jeigu šie žmonės gautų bet ko
kią finansinę paramą. Tačiau 
atrodo keista, kuomet sužino
ma, jog daugiau negu 2,000 to
kios paramos progų, teikiamų 
stipendijų formose, lieka neiš
naudotų ir vien tik todėl, kad
nežinoma — kur kreiptis ar ko- Ii pasitarnauti sekančios knygos 
kius formalumus reikia atlikti, arba leidiniai, kurie yra reko-

ko8 tautinėje draugijoje. Pavyz
džiui, jeigu norima studijuoti 
chemiją, reikia rašyti American 
Chemical Society, 1155 16th St. 
N. W. Washington, D. C. Jeigu 
inžineriją — Engineers’ Council 
for Professional Development, 
29 W. 39th St., New York, N.Y. 

Ką skaityti?

Stipendijų gavimo reikalu ga-

Todėl čia mes pateikiame šiek 
tiek informacijų apie stipendijų 
gavimą, kurios daugumoje yra 
paimtos iš “The Machinist” laik 
raščio.

Stipendijų šaltiniai

menduoti JA Valstybių švietimo 
departamento:

1) Benjamin Fine — “Ame
rican College Councelor and 
Guide”, Prentice Hali, New 
York, N. Y.

2) S. Norman Feingold —
Iš viso yra trys pagrindiniai “Scholarships, Fellowships and

LAIMINGAS VYRAS

Šis didelis europietis džiaugiasi 
aūdamasis naujais batais, kurie yra 
gauti iš National Catliolie \Velfare 
Conferenec organizacijos. Šiuo me
tu vadinamas Amerikos kataliku 
vyskupų fondas yra paskelbęs dra
bužių rinkimo vajų.

šaltiniai, teikiantieji stipendi
jas: kolegijos ar universitetai, 
valdžios ir valstybės įstaigos ir 
įvairios privačios organizacijos.

Loans”, Bellman Publishing Co., 
Boston, Mass..

3) “Scholarships and Fellow- 
ships”, kurią už 70 centų galima

Šiame krašte yra sunku rasti gauti rašant Goverment Prin-
augštąją mokyklą, kuri neskir
tų bet kokią paramą studen
tams. Ši jų parama siekia nuo 
$100 iki pilno mokslo ir kitų iš
laidų padengimo.

Šiuo metu trys ketvirtadaliai

ting Office, Washington 25, 
D. C.

4) “Need a Lift”, kuris yra 
American Legion leidinys. Jį 
galima už 10 centų įsigyti Ame
rican Legion centrinėje įstaigo-

krašto valstybių (States) turi.je, Indianapolis 6, Ind.
įsivedę vienokią ar kitokią pa
galbos moksle programą. Iš jų 
New Yorkas turi pačią didžiau
sią ir visai neseniai čia buvo pri
dėta dar 500 naujų stipendijų 
mokslo bei inžinerijos srityse, 
tuo pakeliant bendrą stipendijų 
skaičių iki 5,000 su $4,500,000 
verte.

Daugiau kaip 300 biznio ar 
pramonės kompanijų kas me
tai skiria apie 2,000 stipendi
jų. Iš tokių vien tik “General 
ITlectric” duoda 285 stipendijas 
370,000 dol. sumoje. “General 
Motors”, “Westinghouse” ir 
daugelis kitų kompanijų taip 
pat skiria nemažą skaičių sti
pendijų, paprastai prieinamų tik 
kompanijų tarnautojų vaikams.

Didžiausias privatus stipendi
jų planas yra operuojamas “Na
tional Merit Scholarship” kor
poracijos, įsteigtos 1955 metais

Paprastai stipendijos yra tei
kiamos vasaros pradžioje, ta
čiau prašymai turi būti paduoti 
žiemą arba ankstyvą pavasarį. 
O informacijų apie apie stipen-Į 
dijas reikia rūpintis galimai 
greičiau, nes tada viską galima 
geriau apsvarstyti bei išstudi-' 
juoti.

SKAUTAI
(Atkelta iš 2 psl.)

— Ps. Vyt. Černius paskirtas 
globoti Dariaus ir Girėno oro 
skautų draugovę Chicagoje.

— Vyr. skltn. G. Kuprius pa
tvirtintas Bostono skautų tunto 
tuntininko pavaduotoju. Tame 
tunte įkurtas naujas skautų vy
čių būrelis, pavadintas Herkaus 
Montės vardu. Būreliui vado
vauja skltn. R. Venckus.

L , — Chicagos skautų vyčių dr.Pcraitais mėtauJJ. (staiga davė v d0no vardo Mrel,s vadovau. 
egzaminus 60 000 augstesmųjų, jamas aktn , Serapin0, Broli- 
mokyklų medikų grupes, iš ku-| jos Jamboreo Fondui 3Urinko
rių buvo išrinkti 556 studentai 50 dolerių.
ir jiems paskirta po 6,000 dol. _ „skaut}bSs KeBo.. redak. 
keturių metų kolegijos kursui., cjja atsižvelgdama j Seserijos
Šie sponsoriai yra užsibrėžę pa
našias stipendijas teikti 4,000 
jaunuolių būriui.

Norint gauti kaikurias stipen 
dijas reikia atlikti specifines 
kvalifikacijas. Pavyzdžiui kaiku 
riose yra pažymėta, jog studen-

vadijos pageidavimus ir paža
dus, yra pramačiusi išleisti skau 
tų skyrių “Drauge” kas trečia
dienį. Tai bus Įvykdyta, jei mie 
Ii korespondentai daugiau atsiųs 
aprašymų iš vienetų veiklos gy
venimo, o vadovai ir vadovėstas turi būti kilęs iš tam tikros daugiau reikJ 3avo minUs rajį.

vietos, turi priklausyti atitinka 
mai rasei arba turi studijuoti 
nurodytoje šakoje. Taip pat kai- 
kurios valstybės duoda stipen
dijas tokiems medicinos studen
tams, kurie prižada vėliau dirb
ti pramonės srityse.

Kartais stipendijų davėjų rei 
kalavimai yra gana juokingi. Pa 
vyzdžiui, Harvardas skiria sti
pendiją asmeniui, kurio pavar
dė turi būti Murphy, o Yale — 
besivadinančiam Leavenvvorth 
pavarde. Kiti pažymi, jog stu-

tu tokiam skyriui tinkamoje ap
imtyje bei jo skaitytojams ak
tualiose problemose.

— Psktn. VI. Vijeikis ir v. 
skltin. J. Šalčiūnas praves Chi
cagos Lituanicos tunto šventę 
lapkričio 22 d.

— Chicagos oro skautų Da
riaus ir Girėno draugovė š. m. 
lapkričio 23 d. Lietuvos Vyčių 
salėje rengia trijų metų sukak
ties minėjimą.

— Lietuvių sk. d-vė Argenti
noje užbaigė rinkliavą Vasario

dentai turi būti buvę golfo laz- 16 gimnazijos rūmams apmokė- 
dų nešėjas (caddy), Bostono! ti. Gimnazijai pasiųsta 832.72 
laikraščių nešiotojas, gyvenęs (......... — ■1 -
netoli tam tikros geležinkelių 
linijos ar pan.

Kur kreiptis?

Norintiems gauti stipendijas 
ir dar nestudijuojantiems pa
tartina kreiptis į kolegijas, pap 
rašant informacijų apie stipen
dijas.

2) Rašyti į Departament of 
Education of American Fede- 
ration of Labor, 1625 J Street,
N. W., Washington 6, D. C., pra 
šant AFL stipendijų sąrašo.
Kartu reikia siųsti 20 centų.

3) Pasiteirauti ar įmonė ar
ba įstaiga, kurioje dirba studi
juoti norinčiojo tėvai duoda sti
pendiją.

4) Sužinoti ar valstybė (Sta
te) skiria stipendijas, rašant 
State Department of Education, 
esančiam kiekvienos valstybės 
sostinėje.

5) Pasiteirauti pasirinktos ša

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybi
PRECIN PHOTO STUDIO

(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, MT,
4058 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-248 j

DM, arba — 6,372 Argentinos 
pezai. Skautų pastangomis per 
šiuos metus Vakario 16 gimna
zijai pasiųsta daugiau 1,182 DM. 
Argentinos Lietuvių Bendruo
menė pareiškė padėką skautams 
až puikią rinkliavą ir prašė tuo 
neužbaigti gimnazi'os šalpos 
darbo, bet tęsti j įtoliau. Skau
tai tęs ir toliau šį artimui tar
nybos darbą.

— Toronto sk vyčių Perkūno
būrelis Iškyloje į Honey-Hartor 
(apie 150 mylių nuo Toronto) 
turėjo metinę sueigą. Naujuoju 
būrelio vadu išrinktas vyr. skltn. 
Leonas Baziliauskas, praėjusį 
pavasarį atvykęs Torontan iš 
Venezuelos. Jis taip pat yra To
ronto Rambyno skautų tunto 
tunto tuntininko pavaduotojas.

— L. K. Miir/'.ugo draugovės 

draugininku Rambyno tunte pa
skirtas psktn. A. Baziliauskas.

CLEVELANCO PILĖNŲ 

TUNTE
Pasibaigus vasaros stovyk

loms ir iškyloms, D. L. K. Vy
tauto skautų draugovė pradėjo

savo veiklos rudens ir žiemos 
sezoną. Be to šeštadienį drau
govė pradeda savo užsiėmimus 
YMCA sporto 3alėje ir baseine. 
Čia skautai, be kitų užsiėmimų, 
turės progą pažaisti ir paspor
tuoti be ipaplaukyti gerame ba
seine.

Nuo spalio 1 d. draugovėje 
pradėtas konkursas tarp skilčių 
ir paskirų skautų. Žiūrėsime, 
kas fę kartą išeis laimėtojais: 
didieji ar mažieji. Dabar drau
govėje pirmauja Briedžių skil
tis, kuri vasaros stovykloje lai
mėjo pirmąją vietą.

Draugovėn įstojus naujų na
rių, pertvarkytos skiltys ir skil- 
tininkals paskirti Alg. Garlaus- 
kas, K. P. Žygas. š. Lazdinis ir 
K. Gaidžiūnas. Skilčių sueigos 
būna kiekvieną savaitę. Suei
gos skautai ruošiasi į patyrimo 
laipsnius ir specialybes.

Draugovei vadovauja draugi
ninkas V. Kizlaitis, talkinamas 
pavaduotojų R. Minkūno ir Vyt. 
Muliolio. Be to, reikalui esant, 
draugovei padeda skautų vyčių 
būrelio vadas R. Vizgirda ir sk. 
vyčiai.

Tėvai, kurių berniukai nori 
būti skautais, savo vaikus gali

Klausykite 
UTHUANIAR MELODIES

Ann Arbor — WPAG — 1050 kilo 
cycles

Sekmadieniais 1:00 — 1:30 p. p 
Vedėjas — RALPH VALATKA 

15756 Lesure — Detroit 27, 
MirhieiM*

DETROITO’O BIZNIERIŲ 
IR PROFESIJONALAI

Jeigu norite pirkti arba parduoti 
namus, sklypus, Biergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip
kitės i •

ELSEA REALTY & INVEST 
MENT COMPANY

atstovą
VLADA BARAUSKĄ
Telefonai: Įstaigos VA 2-9790, 

Residencijos — TA 6-4366
ši įmonė yra pati stambiausia Mi- 
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar
nauja savo klijentan)3.

užregistruoti pas draugininką; 
V. Kizlaitį, 1272 East 71 Str., 
telef. EN-1-7632, darbo dieno-j 
mis nuo G vai. vakaro.

— Sk. vyčių S. Daukanto bū
relis Clevelande įteikė D. L. K.| 
Vytauto skautų draugovei 20 
dolerių. Šiais pinigais buvo ap
mokėtos ekskursijos išlaidos į 
Detroitą ir Kanadą stovykloje 
I vietą laimėjusiam skautui K. 
Steponavičiui. Gi dr. ir ponia 
Skrinskai įteikė 12 dol. skautų 
draugovės reikalams.

Lietuvių Prekybos Namai

GERIAUSIOS
net 8 8 ženklais rašomos mašinos su 
visada naujausiais patobulinimais. 
RUYAL didžiausia firma pasauly. 
Jum? pagamins kokiu tik norite rai
dynu Jūsų pasirinktu stilium.

Kaina $69.95 ir aukščiau.
4-1* šimtinė baigiama siuntinėti

užsisuKantiems. Pranešę adresų dy
kai gausite smulkias Informacijas ir 
paveikslus per:

Klauskite informaciją —
J. L. GIEDRAITIS

1632 Broad St., Ilarfortl 6, Conn. 
kuris “Draugui’’ žinomas, kaų 
sąžiningas asmuo

JONAS GRADINSKAS
vokiški 

radijai

Labai patobulintas trumpų bangų nustatymas: serai girdėti Europa 
J. G. TELEVLSION COMPANY

BLAU PUNKT
2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998

Atvykit pasižiūrėti spalvotos TV

f^
PRALEISKITE KALĖDŲ ŠVENTES EUROPOJE ! !

Seghetti Travel Bureau kviečia jus pasirinkti vienų kurį iš šių laivų 
ir pailsėti Europoje^ sutinkant Kalėdų šventes _ Naujuosius Metus.

Norvegų linijos laivas
M. S. BHlttiEN KIMOKI) išplaukia gruodžio 8 dieni), šis naujas 
laivus pasižymi liuksusiniu įrengimu ir visiems gerai žinomais 
skaniais skandinavų valgiais. Vadovas Mr. H A. HJORTHOLM. 
kuris yra gimęs Europoje ir ilgai gyvenęs Amerikoje, žino kaip 
svečius užimti, kad kelionė būtų smagi i; įspūdinga.

Pasauly ketvirtas didžiausias laivas

S. S. I.IBEKTE, prancūzų laivų linijos, išplaukia gruodžio 14 dienų.
Keionės vadovas Mr. Otto Balderiotti, jus iš pirmos dienos laive taip 
užimponuos, kad jau laivu plaukdami Jūs jausitės esųs Paryžiuje..

Norėdami gauti smulkesnių informacijų kreipkitės j

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 So. Oakley Avė., Chicago 8, III. Telef. YArds 7-3278 ir 7-3279 

Nemokantieji anglų kalbos gali rašyti ir lietuvišku
! '

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RAT
393 Wnt Grand Boulevard 

eor. Shady Lane Detroit 16. Michigai
Namų telef. VI 1-7970 

Pirm. antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai į
Treč. ir įeit. 12-3 vai. ,

Telef. TA 6-0686

DĖMESIO!
MUMS YRA MALONU PRANEŠTI, KAD TURIME 

PILNIAUSIĄ PASIRINKIMĄ PASAULINIAI PAGARSĖJUSIŲ
★ BLAUPUNKT * TELEFUNKEN 

★BRAU N ★ GRUNDIG Radio Hfeh Fidelity
aparatų Chicagoje. Nuolaida nuo 30 iki 50%.

Pa,matykite šiuos nuostabius radio aparatus

TOWN OF LAKE UTILITIES
BALDA T - KILIMAI - NAMŲ REIKMENYS - TELEVIZIJA
1800 W. 47th St. (kamp. Wood St.), LAI 3-7771

y
VINCAS KIRŠINĄS 

11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan

Tel. WE. 4-6165 
GENERAL CONTKAOTOR

Atlieka įvairina statybos, patalsy | 
mo ir pertaisymo darbus — stalinio i 
kystėa cemento, mūrijimo, elektros, 
plumbingo, dažymo Ir dekoravimo 
Atskirų kambarių bei butų įrengimai 
oastrurAse ir nklenunse.

Dėmesio, Detroito lietuviai!
Artėjančių švenčių dovanomis apsi
rūpinkite pus VITĄ II. ZVBKM'k.I,

5(itt(i W. I’ort Str. Tel. VI 32236

VITO JEWELER
deimantų, laikrodžių ir visokių bran
genybių krautuvėje.

Praktiški dalykai sau. .dovanos 
artimiesiems, čia urba Lietuvoje pa
sitikusiems.

Taisomi laikrodžiai. Valymo kai
na — 4.60 dol. Nauji laikrodžiui gu
rant,lojuml 5 metamu.

Atneškite senų laikrodį ir primo
kėję gausite naujų.

Visiems lietuviams duodamos nuo
laidos.

DANTŲ GYDYTOJA
BRONE GRUZDIENE, D.D.S.

15807 W. Waren
(3 Iii. į Mik. mm Grceul'ield kulio) 

Detroit 29, Michigan 
Priėmimo vai. pagal sueita rimą. 
Tclfef. Kabineto LUzon 1 5121 

Namų — LUzon 1-8961

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lielimSkoje 

Įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Ptrmftd.. antrai., penktad. Ir 
•••tad. • vai. ryto Iki • :>• p.p.

Trsfilad. • rrto iki 1» vai.. 
Ketvirtas. • vat iki t vai. -ak

_ ——*

BALYS RADIO & TELEVISION
SALES AND SERVICE

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

Auto radio ir elektriškų prietaisų taisymas.
Atdara: Kasdien 9 6. pirm. ir kclvirt. 9 9, sekm, 9—2

2646 Wesl 7lot Street Tel. PRoopect 8-5374
Chicago 29, Ulinofs Sav. B. A J. Brazdžioniu

KALAKUTAS DOVANAI SU KIEK- 

VIENU $50.00 PIRKINIU !

Prekes naujos — be broky — žymiausiu
Amerikos firmų. Kainos žemiausios Chi- 

eagoje. - Išmokėjimai 3 metams. - Klientų 

s-tos neparduodamos Finansų Kompanijom. 

TELEVIZIJOS 57 METŲ
Po $140,00 parduodamos TV 17 colių, pas mus tik $99.00 
Po $250.00 parduodamos TV 57 metų, 22 colių dydžio,

mahagony ar ąžuolo tik ................................................$169.00
Po $350 parduodamos TV, RCA, Zenith, Dumont, Ad-

miral, General Electric ir kitų, pas mus ............... $249.00
Phonografai — radio aparatai vietos ir importuoti iš Vo

kietijos nuo ..............................................................$15.00—$99.00

ŠILDYMUI GAZO IR ALYVOS PEČIAI
2-jų kambarių gazo pečiai pas mus tik .................................$69.00
2-jų kambarių alyviniai pečiai geriausių firmų ............... .. $69.00
Virimui noreelano pečius pas mus tik ................................ $89.00
Siegler, Moore gazo pečiai nuo 1—5 kambarių, už žemiau

sias-kainas mieste, nuo ....................................................... $90.00

VIRTUVĖMS STALAI
Po $79.00 parduodami 5 dalių virtuvei stalai, su formica..........

viršumi, pas mus tik ................................ ........................... $39.00
Po $99.00 parduodami 5 dalių virtuvių setai įvairių spalvų..........

pas mus tik ............................................................................... $59.00
Po $140.00 parduodami 7 dalių virtuvei (formica) setai..........

pas mus be užprašymo tik ................................................. $99.00
Metalinės virtuvėms spintos tiktai .......................................... $12.00
Linoleum 9x12 įvairių spalvų tiktai .......................... .............. $6.50
Šaldytuvai \Vestinghousc, Norge, Admiral nuo ................. $169.00

MIEGAGŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
2- jų dalių miegamojo baldai parduodami po $99.00, pas..........

mus be užprašymo nuo tik .................................................. $79.00
3- jų dalių ąžuolrt miegamieji parduodami po $200.00, pas..........

mus tiktai ................................................................................. $149.00
4- jų dalių raudono medžio, ąžuoio ar riešuto, 57 metų sti

liaus, pas inus..........................................................................$249.00
Už $500.09 pardundami 6 dalių miegamieji Brazilijos rau

donmedžio, pas mus.............................................................. $375.00
Matracai visų dydžių vatiniai ...................................................... $12.00
Matracai Simons ir kitų firmų tik ...........................................$29.00
Matracai ortopediniai ligoniams ............................................ $49.00

SVEČIŲ KAMBARIŲ BALDAI
Po $150.00 parduodami penkių dalių miegamų sofa, kėdė

ir tumba, dvi pagalvės, tiktai ............................................ $99.00
Po $250.00 siūlomi 3-jų dalių puikūs svečių kambario vil

nos ar nylon baldai, pas mus tik ........................... $200.00
Po $400.00 trijų dalių nylon ar vilnos baldai, garantuoti...........

20 metų, pas mus tik .......................................................$320.00
Po $49.00, 9x12 kilimai vilna su nylon, tik ....................... $39.00
Po $69.00, 9x12 siūlomi vilnoniai su nylonu kilimai, mū

sų kaina......................... .............................................................$55.00
Po $150.00 siūlomi 9x12 vilnoniai kilimai, puikiausių spal

vų Bigellovv, A. Smith, Magec, vilnonius, padėklai 
(pads) dovanai, tik ..............................................................$99.00

Po $39.00 siūlomos su stiklais kny gom spintos, pas mus $29.00 
Po $59.00 sifilomos knygų spintos su šlifuotu stumdomu

stiklu, tik.....................................................................................$39.00
Po $49.00 rašomieji stalai, ąžuolo ar raudono medžio —

pas mus tiktai..........................................................................$39.00

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
7 dalių v .iląomojo kambario ąžuolo baldai tik..................... $99.00
8 dalių puikiausi riešuto, ąžuolo, ar raudono medžio bal

dai, pas mus .... .............................................. <.....................$250.00
9 dalių moderniausi valgomieji 16 asmenų ........................$400.00
Dulkių siurbliai, vaikams baldai, metalinės lovos,, įvai

riausios lempos ir daug kitų prekių.
Šimtai ir tūkstančiai prekių laukia Jūsų apžiūrėjimo mūsų mo

derniai įrengtos 15,000 kvadratinių pėdų įmonėje.
, * IŠMOKĖJIMAI IKI 3-IŲ METŲ

SEKMADIENIAI NESKAITOME TAKSŲ

Visais prekyoss reikalais 

kreiptis į įmonės Vedėją
JUSTĄ LIEPONĮ.

Valdybos Pirmininkas 
A. GINTNKRIS

Sekretorius
ED. RUDAITIS

FlIRNITURE OTTIR, INC.
3222-24—26 South Halsted Street 

TEL. — VICTOBY 2-4226

ĮMONE ATIDARYTA:
Pirm., Ketvirtai.................................................9—9:30
Kitom Dienom;..................................................9—6.00
Sekmadieniais; ................................... 10—5 valandos

■j jf •’« •• > • 4
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SO. BOSTONO ŽINIOS CHICAGOJE
Pr. Razvadauską palaidojus
Lapkričio 4 d. mirė taurus lie 

tuvis Pranas Razvadauskas. Bu
vo gimęs 1912 m. Thomas, W.
Virginia. Pranukas su dviemis 
sesutėmis ir motina nuvyko j 
Lietuvą. Dėl karo motina ne
galėjo sugrįžti ir buvo priversta 
Lietuvoje apsigyventi. Tik 1930, 
metais Pranas, kviečiamas se-j Pagrindiniu kalbėtoju bus ge- 
sers Onos Nevierienės ir dėdės nerolas Rėklaitis. Jis patieks 
J. Glineckio, sugrįžo į savo gim-! įdomių minčių apie buvusį ir 
tą kraštą, apsigyvendamas Bos- būsimą mūsų krašto gynimą.
to^' i Meninėje dalyje matysime Chi

Nors augstesnio mokslo netu-’ cagos šaulių teatro vaidintojų 
rejo galimybės pasiekti, bet i§1 grupę, vadovaujamą žymaus re- 
prigimties buvo labai gabus. Grį, ūsoriaus p. Pilkos. Grupė su- 
žęs tuoj įsijungė į lietuvišką ka- vaidins trijų veiksmų veikalą 
talikišką veikimą. Daug darbo “Bus audra„ Vaidinime matysi- 
įdėjo į Lietuvos V yčių organi- me) kaįp kruvinasis okupantas 
zaciją; dirbo ne tik vietinėje žudo

rapijos bažnyčioje bus šv. mi
šios už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės.

6:30 vai. vak. Sakalų salėje, 
1625 Racine Str., — iškilmin
gas posėdis ir meninė progra
ma.

kuopoje, bet buvo kelis metus 
centro pirmininku ir už nuopel
nus pakeltas vyčių garbės nariu. 
Daug dirbo L. D. Sąjungoje; 
buvo keletą kartų išrinktas cen
tro iždininku. Rado laiko išties
ti pagalbos ranką Vokietijoje 
vargstantiems broliams, įsijung
damas į šalpos darbą. Balte 
jam teko ir vadovauti. Priklau
sė Šv. Jono Ev. Draugijai, So. 
Bostono Lietuvių Piliečių Drau
gijai. Nebuvo nė vieno didesnio 
lietuviško darbo, kurio Pranas 
nebūtų auka parėmęs ar darbu 
prisidėjęs.

Po pamaldų visi palydėjo Pra
ną į Kalvarijos kapines, Brock- 
ton, Mass. Prie kapo maldas 
atkalbėjo kunigai klebonai Pr. 
Virmauskis ir J. Vaitiekūnas; 
po to atsisveikinimo kalbas pa
sakė A. Andrilionis Balto vardu 
ir V. Vakauzas — LRKSA ir 
Bendruomenės vardu.

Velionis dideliame liūdesyje 
paliko žmoną Geną Saveriją, 
dukras Normą ir Gloriją, sese
rį Gną Nevierienę, seną moti
ną, du brolius ir seserį Lietu
voje, dėdę Jurgį Razvadauską, 
tątą Kotryną Tamošiūnienę ir 
labai daug tolimesnių giminių 
bei draugų. Giminė

mušų tautą, kaip mūsų 
jaunimas stipriai ir ryžtingai 
stoja už šventus savo įsitikini
mus prieš pasaulyje negirdėtą 
raudonąjį siaubą.

Šokiams gros geras orkestras.
! Visi Racino ir kaimyninių ko- 
lonijų lietuviai dalyvaukime šia
me minėjime, parodydami, kad 
mokame būti vieningais. A. P.

Atominiai bandymai 
reikalingi

Atominės Energijos komi
sijos pirmininkas Leis L. 
Strauss kalbėjo Chicagoje 
Standard klube per pietus, ku
rie buvo suruošti siekiant gau
ti daugiau paramos Chicagos 
Medicinos mokyklai. Strauss 
savo kalboje pabrėžė, kad ban
domieji atominių ginklų sprog
dinimai yra reikalingi šio kraš
to saugumui. Jeigu mes neturė
sime tokių ginklų, mes negalė
sime garantuoti taikos, kuri 

„reikalinga ir mokslo, ir medi
cinos pažangai ugdyti.

JAV vidaus misijose
Chicagoje vykstančios Ex- 

tension draugijos suvažiavime 
pranešta, kad JAV katalikai, 
talkindami savo vidaus misi
joms, išleido $991,606 bažnyčių 
statybai ir taisymui, $44,000 
kunigų misionierių paramai, 
$94,000 — klierikų leidimui į 
mokslą.

Vaistai prieš užsikirtimą 
kalboj

Chicagoje, Palmer viešbuty 
je, vyksta JAV Kalbos ir Klau
sos draugijos suvažiavimas. I 
Jame kalbėjo du Virginijos 
universiteto tyrinėtojai: Helen 
G. Burr ir James M. Mullen-, 
dore. Jie papasakojo, kad jų 
universitete buvo pravesti ty-1 
rimai duodant užsikertančiam į 

kalboje akmeniui tam tikrų ra-| 
minančių piliulių. Patirta, kad 
jos stipriai pagelbsti jam prieš 
tuos užsikirtimus.

Mergyte guli ant ledo
Eileen O’Bnen visą savo dar

bo laiką guli ant ledo. Ji Gold- 
blatto krautuvėje, esančioje 
State gatvėje, Chicagoje, de- 

' monstruoja naujus šiltus dra
bužius, au kuriais galima dryb
soti ant sniego ir ledo. Atėję 
žmonės rankomis paliečia ledą, 
ant kurio ji guli, ir klausia, ar 
nešalta, o ji sakosi esanti 
karšta, kaip spraginamos duo 
nos riekė.

Mes paimame receptus ir pri
statome vaistus.
Turini visokiu reikmenų kūdikiam. 

Pirkite vaistus siuntimui į užjū
rį. Čia pristatome.

KSIAZEK’S PHARMACY 
2600 W. 47 St. LA 3-1118 

Edward A. Ksiazek, R. Ph.

Parduodama
PUIKI TIKRŲ VILNŲ

IMPORTUOTA ANGLIŠKA IR VIETINĖ MEDŽIAGA 

VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butę.

NAUJAS AMBASADORIUS

Pasitraukus JAV ambasadorei 
Italijoje Lueo, numatomas nauju 
pasiuntiniu Italijai James Zellėr- 
bacli, žinomas San Fruneisco biz
nierius. Jis yra dirbęs Italijoje nuo 
1948 ligi 1950 m. kaip vienas iš di
rektorių svetimiems kraštams rem
ti įstaigos. (IXS)

jomis ir kt. Nurodoma, kad dai
lininkų paveikslų reprodukcijų 
pasirodo paskiausiu metu “švy 
tūryje”, "Jaunimo gretose” ir 
kt., bet į atvirukus "pavyko” 
patekti tik vienam dail. A. Žmui 
dzinavičiaus piezažui "Nemuno 
krantai”...

Okupuotoje Lietuvoje
— Okup. Lietuvoje išleista

atvirukų su Gedimino pilimi, 
taip pat.vienas Kauno, Birštono 
ar kitos vietovės vaizdeli!. Ta
čiau jų toli gražu neužtenka; 
ypač pasigendama atvirukų su
Vilniaus vaizdais, su lietuvių# —Pasvalio miestas esąs “kiek
dailininkų paveikslų reprodukci padidėjęs ir pagrožėjęs, tik per
?--■...........- ......... —--------- Lėvenį tilta.! medinis, nes anas

. , , .. cementinis per karą buvo su-
tojų kolegijoms griautas... Ilgametis Pasvalio

$39,000,000 klebonas kan. K. Krikščiūnas
Illinois parlamentas bus pra- šiemet per Kalėdas švenčia 50 

somas paskirti keturioms Mo- m. kunigystės sukaktuves”.
kytojų kolegijoms per dvejus ------------------
metus išlaikyti — $39,000,000. 
taigi net $8 mil. daugiau, kaip 
praeitais dvejais metais.

Prigėrė jūrininkai
Michigano ežere ties Great 

Lakęs Laivyno baze rasti la
vonai tų dviejų jūrininkų, ku
rie buvo laiveliu išplaukę me
džioti ir nebegrįžo.

rą

Karo pasekmes
- Ar tiesa, kad tu savo vy- 
radai per karą?

— Tiesa. Bet juk turi atsi
minti, kaip tada visko trūko. 
Nebuvo galimybės pasirinkti 
O kojinių, tiesiog geresnių, nė 
su žiburiu nebuvo galima ras
ti. ' *

Apsirūpinkite dabar Kalėdų šventėms!

AKAD SKAI TAI BOSTONE
Bostone neseniai įkurtas aka

demikų skautų būrelis, šiam bū
reliui priklauso 25 akademinio 
amžiaus skautai bei skautės.

Š įrudenį būrelis turėjo du 
susibūrimus. Pirmajame buvo 
sudaryta valdyba iš Birutės Ba- 
naitytės. Mildos Gedminaitės, 
Algirdo Banevičiaus ir Rimvydo 
Tamošiūno. Tame pačiame su
sirinkime Gediminas Kurpis pra 
vedė gana įdomų pašnekesį, po 
kurio sekė diskusijos ir links
moji dalis.

Antrasis susibūrimas įvyko 
lapkričio 11 d. Junioras Gedimi
nas Kurpis davė senioro pasiža
dėjimą; Julius Špakevičius pa 
pasakojo apie savo mėgstamiau
sią temą — meną, kas sukėlė! 
daug klausimų iš susidomėjusių 1 
klausytojų tarpo.

Racine, Wis.
Kariuomenės šventės minėjimas

YVisconsino šaulių Klubas š. 
m. lapkričio 24 d. rengia Raci
ne, Wis., Kariuomenės šventės 
minėjimą.

8 vai. ryto Šv. Kazimiero pa

Reguliari $7.50 vertė vilnonė 
eilutėms medžiaga tik

ui jardą

PUIKI RINKK1NĖ IMPORTUO- 
TA VILNONE MEDŽIAGA 
EILUTĖMS

S 19 5 jardas
SUTAUPYSITE IKI 50% pirk-

darni medžiagas užuolaidoms
VILNONĖ PALTAMS 

MEDŽIAGA vertės nuo
ir baldų apdengimui.

$7.95 iki $9.50, dabar
S 19 5 už jardą

•

VERTINGOS NEMOKAMOS 
DOVANOS UŽ KIEKVIENĄ 
PIRKINI.

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

HELFAND’S TEXTILE 
FA B R I C S

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

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

Miiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiifiiiiiiimi

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

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRontler 8-1882
,«ii m tiiiiiiiiuii ii>*iiiiiiiiii«iiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiii*siiiiiai l

SOPMIE SARGUS 
RADIO PROGRAMA

TS W(!KH stoti, m -Banga 1:{!)() 
,1’IRMAOIENNIO vak. nuo 7 Sv1* 
NfO PIRMAI). IK f PENKTAM. 

S:45 iki #:3O vai. ryte 
ŠEŠTAI). ft:30iki 9:30 ryte 

SEKMAI). H:»O --9:»0 v. r. Iš stoties 
\VOI\A — I IOO kil.

7159 KO. M AP1 ,KWO0|J 
Chieugo 29, III. IIEmloek

FER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

lENDROVį

4038 Archer Aveiue Tel. LA3-671* 
AUGUST SALOUKAS Prwxl<br*mAVĖ.

4-241? SS

o
ALUMINUM

STORM WINDOW5
$15.95

Combination Aluminum
STORM DOORS

$39.95
Tnstalation Extra

NO MONEV DOYVN
KRIDE COMPANY

2719 W. 71«tt St. HE 4-911

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

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis "PAGALBA” — A. Stanevičius, Sav.

2641 West 7lst Sir. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

OPEN
Lietuviai

SUNUAV
Savininkai

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANKS TV & RADIO, INC.
3240 So. Halsted St. CAIumit 6-7252

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo $2S.0C 
pas

Roosevelt Furniture
Company 

(LIETUVIŲ KRAUTUVĄ) 
2310 West Roosevelt Road 

Tel. SEeley 3-4711 
Keltie Bertulis ir Fclix Baudomis, 

savininkai
Krautuve atidaryta kasdien iki 6 
vai. vak. Plrmad. Ir Ketvlrtad. iki 
9 vai. vak. ir Sekmad. nuo 11 vai. 
ryto iki 4:30 vai. po pietų.

SHERMAN'S turi didžiausią 
pasirinkimą vėliausios ma
dos 1956-1957 metų eilu
čių. . .

kelnių
čiau.

Eilute su 2 poroms 
$59-^0 ū aukš-

Rudeniniai ir žieminiai 
paltai 1957 metų mados 
didžiausiame pasirinkim?.

★

Nepamirškite eidami ap
sipirkti ir savo jaunuolių.

★

SHERMAN'S aprengs jū
sų jaunuolius, nes turi vi
sa kas jiems reikalinga.

Dydžiai nuo 6 iki 20.
★

Viską galite pirkti kre
ditan ir nereikia už kredi
tą daugiau mokėti.

SHERMAN’S
Vyraujanti vyrų rūbų krautuvė Totvn of Lake kolonijoje

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

lllllllllllil

Išmoka aukštesnius dividendu*

Chicago Savings and Loan Assoriation naujai 
statomas namas, kuris bus baigtas šių metų gale.

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti | 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 
Opening, įvykstantį 1957 ra. gausio mėnesį.

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 
pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben
drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo Indėliai yra 
pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 
valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokias ap
draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios įstaigų prižiūrimos ir visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama Skir-

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojai, visada Išmokėjo tr 
ir teikia pelningesnius Ir naudingesnius patarimus.

Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per danginu, negu 32 metns, visada Išmokėdavo taupytajame visas taupy
mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, išk.,ičiant čekius, apmokant Seimų sąskaitas ir atliekant kito 
kias pinigines operacijas.

Chicago Savings b-vė, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusių liet. tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu iki $ IX,1100,000. 

Kviečiame visus pas mus į mūsų pažangią, tvirtą finnnsloe įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6234 South Westem Avenue Tek GRovchill 6-7575 Chicago,Illinois

UURRENTLY — AUKŠČIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKIMAS ANT l’AID UI’ INVESTMJBn V SKYRIAUS.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Trečiadienis, lapkričio 21, 1956

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

PAJIESKOJIMAI
.1 ieškojimai Uhientrnje gyvenančių 

asmenų:
v '

Gegtižienė Pukniiė Kasiulė, Sil
vestro duktė, turėjusi Cbiengnje sa
liu u ą.

Jakubauskas Kazimieras, Jono 
sūnus, išvykęs į Ameriką 191+ m.

Jonavičius Zenonas. Kazimiero 
sūnus, iš Žvirzdnlių k.. Žlibinų p., 
Telšių apskr.

Jurkslnitė Reddell 
brolis.

.lurkštus Pranas, 
kilę iš Gučiuuų kaimo, Rokiškio aps.

Minioti Elė.
Narbutas Zenonas, Stanislovo sū

nus, gimęs Chiengoje.
Narbutas Zenonas, Stanislovo sū

nus, gimęs Chicagoje.
Praninskienė Ona, gyv. Brigbton 

Parke, So. Mozart St.
Raudonis Jonas, Felikso sūnus, 

iš Sarakų kaimo, Gadunavos parap.
J ieškomieji arba apie juos žinan

tieji prašomi atsiliepti. LIETUVOS 
KONSULATAS, 61+7 So. Artesian 
Avė., Chieago 29, 111. Tel. REpublie 
7-8334.

J ieškoma Elzė Maselskytė Raš- 
čikienė, d. Jon i, jos vyras Raščik 
Liudvikas, ir jų duktė lldigarda 
Raščikaitė. (Ankščiau gyv. Berly
ne). .įieško sesers duktė. Atsiliepti 
šiuo adresu: Joana Kaveekienė, 
Luokės g-vė Nr. 42, Telšiai, Klaipė
dos sritis, Lithuania.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

Autose ir jos 

Antano sūnus,

J ieškomus Jonas Zaščiurinskas, 
Stasio, gimęs 1925 m. kovo mėli. 8 
d. J ieško motina, brolis Povilas, se
sutės Stase ir Alytė. Atsiliepti šiuo 
adresu: Vladas Matulionis, 1340 E. 
82nd St., Cleveland 3, Ohio.

J ieškomas Bakutis Bonifacas. 
Kreiptis į A. Giniotį, 8714 So. Win- 
chester Avė., Chieago 12, III.

J ieškomas Antanas Varnaičius, 
s. Antano. Gimęs Liet., .Mažeikių 
apskr., Akmenės vai., Viliosiu km. 
19+8 m. gyv. adresu—2 Izindge Dr. 
Mt. Pleasant, N. V. .įieško sesuo 
Ona Jasutienė iš Liet. Žinantieji jo 
adresų rašykite šiuo udresu: J. Ge- 
rasimavičius, 231 Grenadier Road, 
Toronto 3, Ont., Canada.

STEIN’AS turi metinį išpardavimą, Štai pavyzdys kainą:

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

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

60 colių vilnonės medžiagos ir “flannel” vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai .................... .....................$1.89

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

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

viei.u pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
..“laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Sbantung, ir t. t. Taip 

pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNIOH AVEHUE

1 blokas { rytos nuo Halsted St., 1% bloko į pietas nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
Tel. MOnroe 6-8152.

Jieškorni giminių — Taurinskas 
Stasys, s. Juozo, Kretingos apskr., 
Mosėdžio vals., Geidučių km. ir 
Žirnina ir Birutė Taurinskaitės, Sta
sio. Jieškorni ar apie juos žinantieji 
atsiliepti — B. Čepauskicnė, 38 
Mountvievv Avė., Toronto, Ontario, 
Canada, teL ROger 2-5020.

Alfonsas Jakūbėnas, gimęs 191+ 
m., sūnus Petronėlės ir Adomo Ja- 
kūbėnų iš Naujųjų Strumai/ių, 
Švenčionių apskr., 19+8 m. iš Augs
burgo išvykęs per Neapolį į užjūrį, 
yra jieŠkomas giminių. Rašyti: 
‘‘Draugas” Adv. No. 7667, 233+" S. 
Oakley Avė., Chieago, III.

Jieškorni Petras Danišauskas ir jo 
brolis Povilas Danišauskas, išvykę 
prieš karą.. Gyveno Detroite. Jieško 
S. Rimeika iš Lietuvos, Kretingos 
rajono. Atsiliepti šiuo adresu: J. 
Tunisą, 2798 Roosevelt, Detroit 16, 
Michigan, tel. TA 6-4618.

Pa j ieškomas Petras Juknevičius 
(advokatas). Iš Lietuvos 19+0 m. 
pabėgęs j Vokietiją. Turima žinių, 
kad yra iš Vokietijos išemigravęs į 
JAV, Cbieagon. Jeiško Hoffmanie- 
uė Elena, gini. Bennet, Kaime, Miš
kų g-vė N r. 24, iš Vokietijos. Adre
sas: Frau E. Hoffmanienė, (24a) 
Luebeck — Blankensee, Block 6/21. 
Germany.

, REAL ESTATE
Pirkite dabar prlfft beiną 

|nlk raustyti
BRIGHTON PARKE

Mflr. 3 butai ir maisto kraut., 
centr. Sild., garažas, platus sklp.

Mflr. 4 imtai ir taverna, centr. Sild. 
gar., geras biznis.

Mflr. 4 butai: 2 po 6 ir 2 po ,4, 
centr. ftild., gar., gera vieta.

Mflr. 2 po 5, centr. Sild., garažas.
Med. 5 kamb. ir 3 katnb. skiepe, 

garažas, e. Sild., tik $11.800.
Mflr. 7 kamb., 4 mieg. ir viršuje 

4 kamb., platus sklypas., garažas, 
prieinama kaina.

GARE PARKE:
Mflr. 2 po 4. centr. Sild. gazu, ga

ražas, graži vieta.
Naujos mūr. 2 po 5, moderniai 

Įrengtas.
M AKŲIITTK PARKE:

Mūr. bung. 5 kamb. ir 1 kamb. 
I pastogėje, centr. Sild., garažas, 
j $16,500.

KITUR:
Mūr. 2 butai ir baldų dirbtuve, 

170 paj., kaina $19,500.
Med. 5 ir 4 kamb , modernūs bu

tai. $14,500.

ŠIMAIČIAI
Realty, Bullders. Insurance 

2737 West 48 St
CLiffside 4-2390

Morta Savickienė-šertvitaitė, ki
lus iš Gardamo parap., Jokubiškio 
kaimo. Yra žinių iš Lietuvos. Jieš
komas Juozapas Galdikas, kilęs iš 
Gardamo parap. Jo žmona prašoma 
atsiliepti: yra žinių iš Lietuvos. 
Atsiliepti šiuo adresu: R. Mazeliau- 
skienė, 3+05 S. Lituanica Avė., Chi
eago 8, UI. Tel. YArds 7-7551.

(iiiiiiiiiiimiimimiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiii*

KEAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
Ir parduodami uždirb
site per Alą Jslalgų.
AL. BUDRECKAS

REALTY 
4081 Archer Avė. (prie 

Californijos g-vės) 
LAfayette 3-3384

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2000 W. 59th St. Tel. Prospeet 8-5454

HELP WANTED — VIRAI

Reikalingas prityręs

TOOL 
D E S I G N E R

Nepaprastai gera proga
SCULLY JONĖS & COMPANY 

1901 So. Rockwell St.
Tel, BIshop 7-5900

Susitarus interview vakarais

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar fl Irina 
atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSUBANOE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-8579 (vak. ir sekmad.)

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

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublie 7-9400

JONO IR ANGELINOS ANDRULIU IR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SŪRIS
Fountain, Michigan

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalau
kite Michigan Farm sūrio. Šis sūria jau per ilgus metus gami
namas Jono ir Angelinos Andriulių ir jų šeimos. Fountain. Mich.

Šis sūris yra gaminamas pagal receptą, atsivežtą iš Lie
tuvos, ir bus gaminamas tik Andriulių ir jų šeimos. Tas jums 
užtikrina gerą kokybę ir jūsų mėgiamą skonį. Šis sūris taip 
yra mėgiamas lietuvių, kad jo didelius kiekius siunčia ne tik į 
Chicagą, bet ir visą Ameriką ir Kanadą. Chicagoje visą lai
ką tą sūrį atstovauja ir ateityje atstovaus Stasys ir Marija 
Metrikiai. Jų adresas:

FARM FOOD COMPANY
1804 West 47th St, YArds 7-8393

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOS!

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki S 10,000.00
I R

Paskolos Duodamos Name Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CNICAGO SAVINGS A LOAN ASSN.
6234 S. tyesteni Avė. Chieago 36, UI

GRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St Chieago 32, 01

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chieago 8, IU

ST. ANTHONY SAVINGS A LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct., Cicero 50, m., Tel. TO 3-8131-32

UNIYERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chieago 8, Ū1

Jieškorni Stasys Milončis, ir jo 
sesuo Rožė Milončiūtė-Nevulienė, 
abu kilę iš Vaiponios km., Punsko 
parap.j Suvalkų apskr. Prieš II-jį 
Pasaulinį karą Stasys gyveno Mil- 
waukee, Wis. Jieško sesuo Lietuvo
je imt savo švogerį gyv. Amerikoje. 
Adresas: Albinas Verbyla 97-19, 
117th St., Richmond HiU 19, N. Y. 
Tel. VI 7-3563.

.Tieškomas Jonas Narbutas, ir jo 
žmona Marija Garšvaitė, Simo, se
niau gyvenę Troy, N. Y. Jieško Ma
rijos sesuo Uršulė. Dėl informacijų 
kreiptis: A. Senkus, 52 W. Porter 
St., Waterbury, Conn.

Jieškomi: brolis Jurgis Sadaus
kas, s. Jurgio, anksčiau gyvenęs 
Springfield’e; pusbrolis Juozas-An- 
tanas Jonikas, gyv. Chicagoje. Atsi
liepti arba apie juos pranešti šiuo 
adresu: Zosė Sadauskienė, U.S.S.R., 
Irkutską ja Obl., Ziminskij Rajon, 
p/o Centr. Chazan, UI. 2, Nr. 6.

Jieškoma Rožė (Rozalija) Kriau
čiūnienė, išvykusi iš • Panevėžio 
19++ metais. Jieško brolis Juozas 
iš Sibiro. Atsiliepti šiuo adresu: 
Soviet Union S. S. S. R-., Krasno- 
jarskij Kraj, Manskij rajon, p/o 
Narva, poč. Pimija, Sukis Juozas.

Jieškomas Antanas Bivainis, s. 
Antano, gimęs 1913 m. Utenos ra
jone, Vyžuonių parap. Išvykęs iš 
Lietuvos 19+4 m., gyv. Vokietijoje. 
Jieško žmona ir sūnūs. Prašome at
siliepti arba apie jį pranešti šiuo 
adresu: Lithuania, Utenskij Raj., 
p/o Vižuny, kaimas Šiaudiniai, Bi
vainis Eduardas.

Jonas Kazakevičius, iš Lietuvos, 
jieško savo brolio Juozo Kazakevi
čiaus, sūnaus Juozo, gimusio 1912 
metais ir tais pat metais atvažiavu
sio į Ameriką. Turimomis žiniomis 
jis paskutiniu metu gyveno* adresu: 
Astlei (greičiausia: Asliley), Pa., 
U.S.A., kur jis turėjo nuosavą na
mą ir duonos kepyklą. Atsiliepti ad
resu: A. Jiešmantas, 776 E. 99tb St. 
No. 3, Cleveland 8, Ohlo.

STATYBAI 
(R NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
/isokių Rūšių 
MEDŽIAGA

Nejud. turtų pirkimaa-pardavtmas 
bei valdymas. Paskolų parūpinimas.

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Kcal Estate
General Insurance, Notary Public 

59ta S. Westem Avė.
REp. 7-0888 arba HEm. 4-7085

Skubiam pardavimui 2 but») med. 
namas Brighton Parke, šildymas 
karštu vandeniu — alyva. Rflsys. 
Garažas. Savininkas duos morgičių. 
Kaina numažinta Iki $14,000. K. 
Juknis.

12x4 apartmentinJs namas geram 
stovyj, puikioj apylinkėj. Per 6 me
tus namas pats iSsimoka. A. Sirutis.

Puikus 4 metų senumo dviejų 
augfttų namas Marųuette Parko cent
re. 2x6 ir 4 kamb. butas rūsyj. Pa
stogė paruosta Įrengimui dar 3 kam. 
šildymas karštu vandeniu - alyva. 
Dvigubas mūro garažas. Kaina pri
einama. J. šaulys.

3 metų C kamb. mūr. bungalotv 
Marųuette Parke. Puikiai Įrengtas 
rūsys su apsauga nuo potvynio. 
Autom. Šildymas. A. Linas.

Specialus pasiūlymas! VislSkal 
naujas mūr. namas rinktinėj Mar- 
ųuette Parko vietoje. 2 butai po 6 
kamb., rūsyj vieta bizniui. Kaina 
numažinta iki $42,500. Dėl palygini
mo atvykit bent pažiūrėti!

Ispanų stiliaus 6 kamb. mūrinis, 
su 3 kamb. butų apačioj. Didelis, pa
togus namas savininkui su $90 paja
mų mėnesiui. 71 ir California. 
Kaina numažinta iki $20,500. Tuo
jau teiraukitės! Volodkevičius.

Geriausioje vietoje Brighton Par
ke 2 butų mūr. namas su gretimu 
30 pėdų sklypu. Dvigubas mūro ga
ražas. $23,500.

štai bargenas! 8 apartmentų (visi 
po 4 kamb.) mūr. namas geroj vie
toj, Bridgeporte. Rūsys. 50 pėdų 
sklypas. Namą kiek patvarkius — 
pajamos žymiai padidėtų. Dabar 
parduoda už $17,000. A. Rėklaitis.

P LEONAS
REAL ESTATE

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

SHIPPING CLERK
Mušt be experienced in 

plumbing supplies.
BRflDLEY SUPPLY C0. 

2250 West 57th St.
Tel. HKmloek 4-7+00

W00DW0RKERS (DAILYDĖS) 
CABINET ASSEMBLERS 
DRUM SANDERS 
TRIM SAWYERS

Reikalinga, kad būtų prityrę “par- 
lor fratne” arba “novelty” stalų 
gamyboje. Nuolatinis darbas. Daug 
bendrovės priedų.

CENTRAL PARLOR FRAME 
MFG. CO.

1311 W. 47th St.
Reikalingas MĖSININKAS (But- 

eher—meatcutter) dirbti penkta
dieniais ir šeštadieniais.

Teirautis REpublie 7-7265

BUILDING & REMODEIJNG

Statome

NAIVIUS IR
GARAŽUS

Ir atliekame visus statybos Ir per
tvarkymo (remodeling) darbus.

MASTER BUILDERS
General Contracting Co.

(Sav. V. Sodeika ir J. Skorubskas) 
1600 S. 48TH CT.. CICERO 50, ILL. 
Tel. Oliympio 2-7381; TO 3-4236

CARR MOODY 
LUMBER CO-
STASYS LITVINAS, Pre*.
3039 So. Halsted St.

TeL VIctory 2-1272
Apkainavimą i» Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro b 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

$12.000 FILL PIUCE
2 Bedroom attached Residence. 
Auto. Oil Heat; Tile Bath; Tile

Cabinet Kitchen; Electric stove; 
Carpeting. 58tl» & Pulaski

$3,500 down.
McCARTHY BROTHERS 

2412 W. 6»r<l Str.
REpublie 7-5000

ĮSIGYKITE DABAR !

AUTOMOBILE** — TRUOK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KO2ICO8 
UetuvUka gazolino atotla Ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys

CALL-ME-MOTORS C0.
5750 8. WE8TERN AVĖ. PR 8-B53A

VIKTORAS SIMAITIS 
General Contractor

Stato rezidencinius Ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4226 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

SIMAIČIAI 
Realty - Bullders - Insurance 

2737 West 43rd Street

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU

BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS

Naujasis Testamentas- 

Šventas Raštas

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

1 1 D R A 0 G E ” 
2334 So. Oakley Ava.

Chieago 8. Illinois

Tunu naują didelį sunkvežimį 
Ir apdraudas

ISIS W. 91«t St Chieago, DL 
Tel. PReacott 9-2781

Skelbkitės “Drauge”!

Vytauto Augustino
Lietuvos Vaizdų Albumas

LIETUVA
yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba apit 
Lietuvą visiems suprantama kalba 
todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų.

Albumas Lietuva 
yra gražiausia dovana 

Kiekvienam verta šį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jį galima gauti: 
Kaina 6 doL

ATEITIES administracijoj 
916 Willoughby Avė.
BROOKLYN 21, N, Y.

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Visų rūftlų apdraudos. Automobl 

tlų finansavimas. N o ta r ta tas. Valsty 
b«e patvirtintos kainos.

PrleS darydami apdraudas kltu> 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAim, 
WAlbrook 5-5871

INTERSTATE INSURANCE AGENC1 
6108 S. Ashland Avė- Chieago 36, ID

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, BĮ.
Statome naujus namus ir garažus. 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai,
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-2793 nuo • vai 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLymplc 2-5121 nuo 6 vaL 

vakaro Iki 11 vai. vakaro.

ŠILDYMAS
A. Stančianskas inatoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 8. 49th COURT, CICERU 
Tel. OLymplc 6-0775 nuo 8 vai.

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

OLymplc 2-6752

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiifiiiiiiiiiiiiuii
ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West 7ist Street

BUILDINO CONTBACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIIIUIUIIIIIIIIII 
ĮĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIĮĮj 
= LIETUVIŲ STATYBOS E
= BENDROVE |

Į MŪRAS |
S Bullders, Gen. Oontractors 5
= Atlieka planavimo ir staty- S
S bos darbus gydytojų ofisų, gy- 2 
“ venamųjų ir viešųjų pastatų. = 
S Namų Įkainavimas ir jvairūs S 
S patarimai nemokamai. E
S Kreiptis šiuo adresu: £
| JONAS STANKUS I
S Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki S 
~ 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus “
E Tel. PRosDect 8-2013 =
E 6800 SO. OAMPBEUL AVĖ, = 
= Chieago 29, IUlnols = 
£iiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii3

IŠNUOMUOJAMA

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

Unlversal Savings and Loan Association užtikrina saugo
mą ir gražų pelną.

San gumą užtvirtina Snvienytų Valstybių valdžios agentūra tld 
$10,000.00 kiekvienam Indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Gajite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bos grei
tas Ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

D ti M E 8 I O I

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

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

P LUM B I N G
Licensed, bonded plumbers

Joks darbas nėra didelis ar mažas 
šaukite dabar. Kalbame lietuviškai 

TeL REpubUo 7-0844 
WAIbrook 5-6451

3

PARDAVIMUI

ii 44 !

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chieago 8, Illnois
f

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

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

2646 W. 691h St. RE. 7-1941

PIGIAI PARDUODAMA visai 
nauja dvigubu lova*, vaikų lovytė ir 
kjHtrtiškas vežimėlis. T<>1, MIdway
3-2876.

Išnuom. butas 3-jų kamb. suaugu
siems. Atskiras Įėjima.**, gazo apšiid., 
porėtus, šiltas vanduo ir vonia.
2329 S. Hoyne Avė. HItonti<*r 6-2258.

CICERO. Išnuom. 6 k. aj>šild. bu
tas. 1216 S. 57 Ct. Tel. OLympic 
6-1398 po 5 vai.

d’šM B ŠTo’l”

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Telež. REpublie 7-6803

ADOMAS VAITKEVIČIUS* 
ANGLIŲ IR ALYVOS

PARDAVIMAS
Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos Įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas
ATLAS FUEL CO.

1 I t I o r a i
4919 So. Paulina St 

PRospect 6-7960 
iiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

MANKOWSKI
PHARMACY

Prescription specialistą
Vaistininkai

4500 S. Wood St. Frontier 6-6228
Contplete line. .. Diabetie needs
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LIETUVOS BYLA Į JUNGT. TAUTAS!

JAV delegacijos narvs JT šen. VVilliam F. Know!and 
yra užsiminęs, kad jis tą reikalą remsiąs

Turbūt niekad JAV delegaci
joje prie Jungtinių Tautų visi 
komunistų pavergtieji kraštai 
nėra turėję tokio didelio jų rei
kalų gynėjo, kaip dabar yra 
senatorius William F. Know- 
land. Paskutinių kelerių metų 
laikotarpyje senatorius VVilliam 
F. Knowland yra kėlęs ir gynęs 
komunistų pavergtųjų kraštų 
klausimą JAV Senate ir kitais 
atvejais daugiau, negu kuris 
nors kitas šio krašto politinio gy 
venimo vairuotojas. Jis tikrai 
užsipelno pavergtųjų kraštų am 
kasadoriaus vardą.

Senatorius William F. Know- 
land, kalbėdamas lietuviams 
1956 m. lapkričio 4 d. Šv. Kazi
miero parapijos salėje, Los An
geles mieste, pirmą kartą pa
skelbė rezoliuciją, kurią jis pa
žadėjo 'Įteikti Jungtinėms Tau
toms. Tos rezoliucijos svar
biausi punktai yra šie: 1) pa
skelbti Sovietų Sąjungą agreso
re; 2) nutraukti laisviesiems 
kraštams su ja diplomatinius 
santykius; 3) pritaikyti Sovie
tų Sąjungai ekonomines sank
cijas; 4) organizuoti savanorių 
armijas laisvajame pasaulyje 
Vengrijos ir kitų kraštų išlais
vinimui iš komunistų vergijos. 
Savo griežtą nusistatymą So
vietų Sąjungos atžvilgiu sena
torius William F. Knovvland vėl 
pakartojo lapkričio 11 d.

Lapkričio 4 d. man teko asme
niškai kalbėtis su senatoriumi 
VVilliam F. Knovvland apie 20 rni 
nučių įvairiais lietuvių ir Lie
tuvos reikalais. Vienu metu mū
sų pokalbis buvo maždaug toks:

— Senatoriau. — sakiau aš, 
kur tik Jūs kalbėjote užsienio 
politikos klausiniais, niekad ne
pamiršote iškelti ir ginti Lietu
vos ir kitų pavergtų kraštų by
los. Už tai mes esame Jums ne
paprastai dėkingi. Tikime, kad 
kovoje dėl Lietuvos laisvės Jūs 
niekad neatsisakysite p a d ėti 

zmums ir ateityje.
— Komunizmas nesikeitė ir 

nesikeis, — kalbėjo šen. VVilliam 
F. Knovvland, — jo siekiai buvo 
ir liks viso pasaulio pavergimas. 
Tikrai džiugu, kad jūs, lietuviai, 
mano pastangas įvertinate. Juk 
tai visų mūsų augščiausia parei
ga visomis išgalėmis padėti 
toms kenčiančioms tautoms, jų 
tarpe ir Lietuvai, esančioms iki 
šiol pasaulyje negirdėto žiauru
mo komunistų vergijoje. Lietu
vos ir kitų pavergtų kraštų klau 
simą. kelsiu ir ginsiu Senate ir 
Jungtinėse Tautose.

Tai paties senatoriaus VVilliam 
F. Knovvland ėodžiai. Manau, 
kad būtų tikrai tikslu, jei cent
rinių lietuvių organizacijų sky
rių valdybos ir kiek galima di
desnis lietuvių skaičius kreiptų
si skubiai laiškais į senatorių 
VVilliam F. Knovvland, dėkodami 
jam už visas pastangas iki šiol 
Lietuvos bylos kėlimo ir jos gy
nimo reikale ir prašydami, kad 
jis tą klausimą iškeltų Jungtinė
se Tautose. Jam laiškus galima 
rašyti: ihe Honorable VVilliam

F. Knovvland. United States Se- 
nator, c/o The Oakland Tribū
ne, Cakland, Calif.; arba — Un- 
inted States Senate, VVaohing- 
ton, D. C.; arba — U. S. De- 
legaticn to the U. N., United 
Nations Headąvarters, Nevv 
York, N. Y. L. Valiukas

Šen. Thomas H. Kuchel pažada 

paramą lietuviams

Senatorius Thomas H. Kuchel 
iš Kalifornijos buvo perrinktas 
6 metams. Didelį palankumą lie 
tuviams rodė ir seniau. Jo kan
didatūrą Kalifornijos lietuviai, 
ir jis laimėjo rieš savo oponen
tą daugiau 400,000 balsų per
svara, Po rinkimų Kalifornijos
lietuvių respublikonų pirm. L. stricken countries of the 
Valiukui parašė šio turinio laiš- g^0^e- And vvhen, vvith God s 
ką. | help, galiant Lithuania may ag-

Senatorių^ \Villiani. F. Khowland \t .iv šeimos narini Los Angeles lie
tuvių turpe; iš kairės dešinėn: Kalifornijos Lietuvių Respublikonų 
pinu. L. N uliukas, Miss Estelle Knorvland (senatuiiaus duktė), Dan
guolė Pulkuunikaitė, senatorius NVilliam F. Knorvland, Sigutė Dob- 
kevičiūtė, Mrs. Helen Knotvland ir Mr. .loseph Kuoviaud (senato
riaus sūnus). P. Pasiukonio nuotr.

“I cannot tell you how very 
pleased Mrs. Kuchel and I were 
to be vvith you a couple of Sun- 
d.ays ago. I am most proud that 
our vvonderful Lithuanian-Ame- 
rieans put their faith in me. I 
shall keep that faith, Leonard.

“I sincerely believe that the 
chances for better days around 
this world are enhanced as a 
result of the eleetion. I shall 
vvork vvith our President tovvard 
the return of sovereignity for

ain have her rightfull indepen- 
dence, I vvill rejoice vvith you. 

Sincerely,
Thomas H. Kuchel 
United States Senator”

Melrose Park, III
Vakaras su vaidinimu

LB Melrose Parko apylinkės 
vakaras bus lapkričio 24 d. Ve

maldos ųž žuvusius dėį Lietu
vos laisvės. I

Prašome visus atsilankyti ry 
te į pamaldas, o vakare — į mi
nėjimą ir vaidinimą, šeštadieni
nės mokyklos mokiniams įėji
mas nemokamas, kitiems moks
leiviams — 50% aukos, o suau
gusiems nemažiau 1 dol. auka.

Apylinkės Valdyba

Ir pinigas yra geras dalykas, 
bet tik tada, kai jisai savininko 
nelaiko savo nuosavybe ir kai 
artimą gelbsti iš neturte.

— šv. Jonas Auksaburnis

D. JURJONO BENDROVĖ
3251 So. Kalsted St. Tel. Cfllumet 5-1064

%

Pasiūlo iš naujai importuotų prekių:
Nerūdijančių kišeninių peilių,
įvairių žirklių, žirklučių, rankdarbiams ir manikiūrui.
Kišeninių plunksnakočių su auksine plunksna 14 karatų, 
Ponelano kavos komplektų, kristalo grafinų, stikliukų, 
vazų ir peleninių.

Didelis dovaninių prekių vietos gamybos piaoirinkimas.
Buto remontams dažų, sienoms klijuoti popierių didžiausias 
spalvų, raštų ir kokybės rinkinys.
VYRAMS dideliems ir mažiems, kurie sunkiai randa savo ūgiui 
drabužių eilučių arba apsiaustų, čia galite užsisakyti pagal savo 
ūgį sau patinkamos spalvos ir kokybės eilutę su vienom ar dau
giau kelnių, šimtai vyrų yra mūsų patarnavimu patenkinti. 
Kalėdų šventėms norintieji pasipuošti nauja eilute, paskubėkite 
užsisakyti jau dabar.

'S

rikos”. Vaidins vietinis mėgėjų' 
būrelis, režisuojant J. Utarai.

Prieš vaidinimą bus trumpai 
paminėti žuvusieji už Lietuvos 
laisvę.

Vakaro praūžia 6 vai. vak., o 
vaidinimas bus 7 vai. vak. Po 
vaidinimo bus pasilinksminimas. 
Šokiams gros A. Ramonio or
kestras.

Tą pačią dieną 7 vai. ryto 
Sacred Heart bažnyčioje bus pa-

rajss

What You Do 
When You Buy 
CHRISTMAS

SEALS

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vianaa bloku nuo kalinių.

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste 1

Telef. — CEdarcrest 3-6335

teran’s salėje (16 ir Kirsh Av.).i DRAPERIJA... 
Bus vaidinama linksma dviejų' 
veiksmų komedija “Teta iš Arne

Vyrai, apsirūpinkite savo apsirengimu !
Mes Jus aprengsime nuo galvos iki kojų. Dabar jau turime 

skyrių ir jaunuoliams, kuriuos galite atsivesti drauge ir jie bus 
patenkinti puikiais rūbais už nebrangias kainas.

Visi mūsų pardavėjai kalba 
lietuviškai ir jūs būsite tikri, 
kad jūs gausite tai, ką norite.

Apsilankykite pas mus šian
dien!

DUODAME KREDITAN 
BE ATSKIRO 

PRIMOKEJIMO.

H. S E I GA\
RŪBAI, SKRYBĖLES, BATAI IR KITI REIKMTNYS VYRAMS

4622 South Ashland Avenue Tel. YArds 7-1272
C H I C A G O 9, ILLINOIS

Jūsų patogumui, mūsų krautuvė yra atdara sekmadieniais 
nuo 10-tos valandos ryto iki 4-tos valandos popiet.

NEMOKAMAI ĮRENGIAME.

Pagaminami pagal užsakymą 
mūsų nuosavioje dirbtuvėje.
KILIMAI...

PAGARSĖJUSIŲ FIRMŲ

Kainos pagal susitarimą. Ne
mokamai apkainuojame jūsų 
namuose. Atvykstame su pa
vyzdžiais dieną ar vakare.
Visų plač. reklamuojamų firmų
BALDAI - LEMPOS
— LOVOS IR MATRACAI.

Pagaminami balįąi pagal už
sakymą už fabriko kainas.

STANLEY’S
FURNITURE

(Lietuvių Krautuvė)

“Kur klientas atsiunčia savo 
draugą”.

7026 So. Western Avė. 
Telef. PRospect 6-2254

Savininkas Stanley C. Tranas

i
ATDARA SEKMAD. NUO 12

IKI 4 VAU. IKI KALĖDŲ

! Kilom dienom 9:30—5:30. Pirmau. 
ir ketvirt. 9:30—9:30 v. v.

I’enktad. 9:30-9 v. v.

This ls an actual photo- 
graph taken in a tubercu
losis hospital . . . o£ two 
sisters, aged 3 and 4.
They are orphans. They 
both have tuberculosis. 
They eaught it irom their 
mother, who died o£ TB. 
When you buy and ūse 
Christmas Seals, you do 
two things: You help 
prevent TB . . . you 
help research find 
better ways of treating 
patients likę this.
Send in your 
contribution, today.

Annual Chrii Salo
TU

Becausc of the įm- 
portuuco of tie 
abovp message. this 
ipace h.ia been 
contributed by

(YOUR NAME HERE)

NUO UŽSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ ( 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIDU 
naguti ramiai sėdėti ir naktimis ; 
miegoti nes jų užsisenėjusios žaizdos 
niežėjimų ir skaudėjimų seni, atvi
ru ir skaudžių žaiždų uždėkite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins justi skaudėji
mą. ir galėsite rainiai miegoti nak
tį Vartokite ją tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
SI9. Taipgi pašalina peršėjimą ligos į 
vadinamos ATHI.ETE.S FOOT. su- j 
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą į 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo i 
džiūstančios suskilsios odos dedir- ’ 
vinių, odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada | 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy- j 
styklų. Ji yra gera gyduolė nuo iš- j 
virsimų odos ligų. Le
gulo Ointment j ra 
parduodama po 75 
et., $1.25, Ir $3 60.
Pirkite vaistinėse Chl 
nagoj ir apylinkėse—
Milwaukee, Wlsc.,Ga 
ry.Ind.lrDetrolt, 111- 
•.hlgan arba rašyki
te Ir atsiųskite llo- 
ney order |

LU3DĖSIO VALANDOJ 
jaukto

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

Tiems, kurie gyvena uitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 SO. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

JOHN F. EUDE1K1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

J. A. V-bių senatorius Thomas 
H. Kuchel su Lc,« Angeles lietu
viais; iš kairės dešinėn: Kalifor
nijos Lietuvių Respublikonų pirm. 
L. • Valiukas, ALT-bos vietos sky
riaus pirm. A. Skirtus, Mrs. Ku
chel, Kalifornijos Lietuvių Res
publikonų vkepirai., T. Visgirdu 
ir senatorius T. H. Kuchel.

r?

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HIIJ.S GF.LINYCIA 
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke 
ų, laidotuvių Ir kitu painiosimų.

1448 WKST #»RD KUtm 
Tel. PKJwp<ct ft-IMAS ir PR 8-08S4

LEGULO, Department D., 

5618 VV. Eddy St., Chicago 34, Ill.t

CRANE SAVINGS
2555 MEST 47th STREET LAfayette' 8-1083

B. R. Fietkienicz, prez.; E. R. Fietkienicz, sekr. ir advokatas 
Mokame augštiis dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame Ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk 9 iki 5; treč, uždaryta, o šeit. nuo 9 iki vidurdienio’.

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO ' STOTIS
Lyginimas, dažymas, taisomi ir reguliuojami (tune up) 

motorai, stabdžiai, transmisijos ir t.t. Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus įdedu veltui.

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ..............
Chev. Ali 1937-53 
Chevrolet 54-55 . 
Chrysler 6, 42-52 
Dodge 6, 42-56 ..

$8.25 Murcery 49-51 . . . ,
8.25 OIds, 6 cyl. 41-50 
9.95 Plymouth 42-56 .. 
9.91 Pontiac 37-54 .... 
9.95 Buick 37-52 ............

$8.95
8.20
9.95
8.95 

12.00

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

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

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

MOVIMO

“ ii TOLI IR ARTI

NAUJI DIDSU TROKAI-NAUJAUSI KBAUSTTKtO (MUKIAI 

IL&U MKTŲ MTKAiMAS- PI6USI* SĄt/NtN6AS MTAAMMMAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 V/. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. WAIU»ok 5-S203

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų pa tarna- yM turime koplyčia*
rimai dieną Ir nak visose Chicago* ir

| tj, Reikale žauklte Roselando dalyae ir

urna. tuojau patarnaujame

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

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

PETRAS P. GURSKIS
659 VVest 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

ALFREDAS VANCE
177 VVOODSIDE Rd„ Rlveralde, RL TeL OLympie 2-5245,

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICI1IGAN AVĖ. TeL COmmodore 4-2228,

JURGIS F. RUOMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138-11391

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ., CICERO, Dt Tel OLympie 2-1003

ZIGMUND (ZUBYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781,

STEPONAS 0. LACKAW1CZ
2424 W. S9tb STREET REpuhil* 7-1113 Į
2314 T,. Z3rd PLACE VLrftcl* 7-0072
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X Vysk. V. Itrizgys pakvies
tas dalyvauti Balfo bankete 
gruodžio mėn. 2 d., 'kuris įvykę 
Lietuvių auditorijoje, ir jau 
gautas jo sutikimas atsilanky
ti.

X Helen Kukuižienė išvyks
ta į ilgesnę kelionę. Ji aplan
kys Raltimorę, New Yorką, 
Bostoną ir kitas vietoves. Bos
tone ji pasimatys su savo se
nais bičiuliais Tributaia.

X Juozas Tulaba susirgo ir 
i/dosi dv. Jurgio Starkaus 
priežiūroje Šv. Jurgio ligoninė
je, 447 W. Vinnecona Pkwy, 
307 kambarys. Lankymo va
landos: 2—4 vai. ir 7—8:30 v. 
vak.

X Marijos Augštcsniosios
mokyklos mokinių draugijos' 
“Rūta” narės pasižadėjo ap-Į 
tarnauti svečius per rengiamą! 
Chicagos apskrities Balfo ban-Į 
ketą Lietuvių auditorijoje 
gruodžio mėn. 2 d. Dalyvaus 
apie 15—20 uniformuotų mer
gaičių.

X Stasys Barzdų kas, A. Lie
tuvių Bendruomenės pirminin
kas, praeitą šeštadienį lankėsi 
Chicagoje, kur turėjo posė
džius su Lituanistinės katedros 
vedėju De Paul universitete 
dr. P. Joniku ir su visuome
nės veikėjais dr. Bajerčium, M. 
Kriščiūnu ir kt.

X Aleksandra Andriušaitytė,
sk. akad. Ramovės veikli na
rė, įsigijusi 1954 m. prekybos 
administracijos bakalauro laips
nį Enemanuel u-te Bostone, 
gruodžio 29 d. Chicagoje su
situoks su inž. Eug. Likande- 
riu, šiuo metu besiekiančiu 
magistro laipsnio statybos in
žinerijos srityje.

X Prof. d r. P. Jucaitis, po
sunkios operacijos grįžęs iš li
goninės, sveiksta namuose, 
2621 W. 64 St., tel. Republic 7- 
9769.

X Paulina Jankuvienė (žal- 
nieriūnaitė), ilgai gulėjusi Šv. 
Antano ligoninėje, dabar gy
dosi namie, 2520 W. 70 St., 
Chicago 29, III.

X Lituanistikai studijuoti
prie De Paul universiteto, ne
pasiturintiems studentams su
mokėti už mokslą jau paskyrė 
stipendijas: Dantų gydytojų 
draugija, Lietuvių prekybos 
namai — Furniture Center, 
Ins., prel. Ign. Albavičius ir ki
ti. Kas daugiau norėtų tokių 
stipendijų skirti, prašome pra
nešti: J. Jasaitis, 4430 South 
Campbell st. Tel. LA 3-2180.

X Prof. Igno Končiaus 70 
metų amžiaus sukakties minė
jimą ruošia Akad. Skautų Ra
movė ir Liet. Inžinierių-Archi- 
tektų s-gos skyrius Chicago-. 
je. Minėjimas-vakarienė įvyks
ta gruodžio 9 d. 3 vai. po pietų 
YMCA patalpose, 6235 South 
Homan str. Įėjimas tik su kvie
timais, kurių galima gauti pas 
Br. Lukšaitę, 2551 W. Mar- 
quette Blvd, telef. vakarais 
RE 7-7257 ir dienomis HE 4- 
4494.

X Tadas Rūta, buvęs Chica
gos Vyrų choro dalyvis, o šiais 
metais pradėjęs dainuoti Dai
navos ansamblio chore, lapkri
čio 10 d., vykdamas į šv. Petro 
ir šv. Povilo bažnyčią, kur su
sikaupimo valandoje už Veng
riją turėjo dainuoti Dainavos 
ansamblyje, buvo smarkiai su
žeistas pravažiuojančio auto
mobilio. Smarkiai sulaužyta 
kairioji ranka ir koja. Jis guli 
Southown ligoninėje, 301 kam
barys. Lankymo valandos 2:4 
▼si. ir 7—8 vai. vak.

X Dail. Petras Kačeriauskas.l 
gyv. Beverly Shores, Ind., šiuo 
metu gydosi Westville, Ind., li
goninėje.

X Chicagos Moterų klubas
suruošė pobūvį ir vaišes Pea- 
cock restorane. Šeimininkėmis 
buvo Elzbieta Šatkauskienė ir 
Ona Yonaitienė.

X J. Macijauskienė, 6457 S. 
Talman Avė., išbuvusi ilgesnį 
laiką šv. Antano ligoninėje, 
grįžo namo ir sveiksta.

X Bridgeporto Namų Savi- 
ainkų draugijos susirinkime 
lapkričio mėn. 13 d. Lietuvių 
auditorijoje, kuriame aptarus 
aktualiuosius reikalus buvo 
nutarta pasveikinti vengrų tau
tą už didvyriškai vestą kovą 
dėl šalies laisvės ir prašyti 
JAV prezidentą, kad jisai pa
darytų žygius ir sustabdytų' 
kraujo praliejimą Vengrijoje. 1

X Drabužių rinkimo vajus.

Brighton Parko Balfo 6-tas. 
skyrius skelbia drabužių vajų! 
tremtinių gyvenančių užsieny j j 
naudai. Vajus tęsis nuo lap-' 
kričio 19 dienos iki gruodžio 11 
d. Drabužiai bus priimami šio
se vietose: Juozas Bernotais, 
4434 So. Talman Avenue; Jo
nas Kerulis, 2421 W. 45 St., 
Julius Saurimavičius, 4358 So. 
Fairfield Avenue.

Drabužiai priimami kiekvie-
ną dieną nuo 9 vai. 
8:30 vai. vakaro.

rvto iki

X Importuotų šveicariškų ir 
pirmaujančių Amerikon firmų 
rašomų mašinėlių jau galima 
gauti Dainos televizijos krau
tuvėje (3321 S. Halsted' str., 
tel. CL 4-5665). Dainos televi
zijos krautuvei šiemet sukako 
5 metai; įsitaisiusi erdviose pa
talpose, Daina išplėtė savo vei
kimą, įvesdama įvairių elektri
nių namų apyvokos reikmenų 
Skyrių bei persigabendama vo
kiškos gamybos tiksliuosius ra
dijo aparatus. Dainai vadovau
ja elektronikos inžinierius A. 
Semėnas.

X Lietuvių Prekybos Namai!

— Furniture Center, Ine., 3224 Į 
S. Halsted st., valdyba Savo po
sėdyje lapkričio mėn. 14 d. nu
tarė paskirti per Balfą Sibiro 
lietuviams šelpti $100, kaip 
Kalėdų dovaną, nors tokios au
kos iš Lietuvių Prekybos Na
mų niekas ir neprašė. Pavasarį 
Chicagos apskrities Balfo va
dovybė prašė paskirti televizi
jos aparatą 21 colio didumo 
Balfo piknikui ir jį gavo iš 
Furniture Center, Ine., vado
vybės, kuris davė pradžią ir 
sudarė pagrindinį laimėjimą 
Balfo surengtoje gegužinėje 
birželio mėn. 6 d. Bučo darže.

X Chicagos lietuvių futholo 

komanda praeitą šeštadienį tu
rėjo rungtynes su Detroito lie
tuvių futbolo komanda, kurias 
laimėjo 5:2. Vakare Vyčių sa- 

i Įėję įvyko futbolininkų Baltra- 
mono ir Sadausko pagerbimas, 

i kurių pirmasis švenčia 35 m. 
ir antrasis 15 aktyvaus sporta
vimo sukaktį. Abiems jubilia
tams buvo įteiktos dovanos. 
Taip pat buvo apdovanoti veik
lesnieji sportininkai. Vakarie
nėje dalyvavo apie 100 svečių. 
Buvo pasakyta gražių^ sveikini
mo žodžių, kurie buvo labai šil
tai sutikti. Meninę programos 
dalį išpildė dr. S. Aliūnas pa
skalydamas humoristinių eilė
raščių, kurie svečių buvo laba’ 
nuoširdžiai priimti.

xxxxxxxxxxxxxxxxx>oooo<xxx>

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas Ii Lietuvil 
kai angliškas žodynas. Parašyta.- 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 33S 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50 

(Gaunama “Draugj’, 2334 South 
Jakley Avė., Chicago & III 
■ooooooooooooooooooooooooo

Perskaitę “Draugą”, duokite 
kitiems!

KALAKUTAS DOVANŲ

Padėkos dienos proga prez. Eisenliower gauna 40 svarų didumo kala
kutų dovanų iš kalakutų augintojų draugijos. Paukštį įteikia draugi
jos pirm. Ailnnias iš I’Ieaoant Grove, Vtali. (INS)

CHICAGOS ŽINIOS kaskąirkur
Padėkos diena

Ketvirtadienį, lapkričio mėn. 
22 d. turėsime vadinamą Pa
dėkos dieną, kada visos įstai
gos ir įmonės JAV-se švęs. 
Prezidentas Eisenhovveris jau

Gailisi, kad padėjo rusams
Iškilmingai atidarant naujas 

berniukų klubo patalpas ties 
25 gatve ir Sacramento, buvo 
suruošti pietūs Conrad Hilton 
viešbuty. Iškilmėse kalbėjo bu-

laskclbė skatinimą tą dieną vęs prez. Hooveris, kuris pa
dėkoti Dievui už vicas gėrybes,j reiškė, kad dabar nei kiek ne- 
urių ypač gausiai susilaukta sigailįs, jog II Pasaulinio karo 

šiame krašte. Padėkos diena j metu jii3 pasisakė prieš talkini- 
turi pradžią iš 1621 m., kada mą Rusijai. Jo nuomone, rei- 
pirmieji atvykusieji į šį kraštą j kėjo leisti abiems tironams nu- 
žmonės, vadinami piligrimai silpninti savo jėgas, o tada A- 
Plymouthe turėjo derliaus J merika savo galybe galėjo pa
šventę ir reiškė padėką Dan-^ veikti, ,kad būtų pasiekta tei- 
gui. PiiTnas iš prezidentų, ku- singa tvarka.
ri3 1793 metais paskelbė tokią] Iškilmėse buvo pasidžiaugta, 
šventę visose JAV-se buvo Jur- kad Amerikoje dabar auga ber- 
gis Washingtonas. Vėliau, 1846 niūkų klubai. Maždaug kas 10
m., rašytoja Sara Jozefą Hale, 
autorė dainelės “Mary Had a 
Little Lamb” ir redaktorė žur
nalo “Godey’s Ladies’ Book” 
pradėjo akciją šiame krašte, 
kad 'kasmet būtų švenčiama 
Padėkos diena. Ji parašė tūks
tančius laiškų kongreso atsto
vams, gubernatoriams, prezi
dentams. Visose JAV-ise Padė-

dienų atidaromas naujas klu
bas, ir tai gana išlaidinga, nes 
vien tik tokio klubo vidaus 
įrengimai kainuoja netoli pu
sės miliono dolerių.

IŠ ARTI IR TOLI
I A VALSTYBĖSE I m°ji Nidos spaustuvės darbi

ninko St. Bosikio ir jo žmonos kos diena buvo įvesta Abrao-
Aldona Stempužienė, smar Juzefos dukrelg tėvais mo Lincolno 1863 metais. Po

buvo Petras ir Konstancija Bu- to visi prezidentai paskelbda-kiai kylanti lietuviškos dainos 
žvaigždė, yra pakviesta daly
vauti Los Angeles Šv. Kazi
miero šventės minėjimo kon
certe, kuris įvyks 1957 m. kovo 
3 d.

URUGVAJUJ
— Lietuvis Stungevič-us, gi

mimo kaunietis, Urugvajuje ta
pęs lietuvių — ispanų — anglų 
—rusų kalbų vertėju, jau kele- 
ri metai yra Urugvajaus konsu
las Chicagoje. Urugvajaus didy
sis dienraštis ”E1 Dia” įsidėjo 
jo nuotrauką ir paminėjo jo 
svarbiausius gyvenimo tarps
nius.

laičiai.
— Bradfordas nori namų.

Gausios Bradfordo lietuvių ko
lonijos lietuviai vis neberimsta 
be savo namų ir deda pastangų 
juos įsigyti. Jau yra nužiūrėtas 
didelis, erdvus namas su 12 
kambarių ir erdviu rūsiu, kur 
galima būtų įrengti nemažą sa
lę. Namų savininkas reikalauja 
2,300 sv., sutikdamas iš karto 
priimti 7,000 sv., o kitus išdės
tyti išsimoikėjimui. Namų pir
kimo komitetas, kuriam vado
vauja p. Kasakaitis, ištyręs pir 
kimo galimybes, buvo sušaukęs 
visų lietuvių susirinkimą, kuris 
šių namų pirkimui pritarė.

—Netenkame sol. Povilavi- 
čiaus. Anglijos lietuviai dides
nių švenčių metu visur kviesda 
vosi dainininką S. Povilavičių, 
kuris solo padainuodavo gražių 
lietuviškų bei itališkų dainų. 
Paskutiniu metu jis gavo JAV

vo Padėkos dienos šventę kas 
met. 1941 metais Kongresas 
nustatė, kad Padėkos diena tu
ri būti švenčiama ketvirtą lap 
kričio mėnesio ketvirtadienį.

Vengrų veteranų paradas
JAV Vengrų Veteranų orga

nizacija Chicagoje pirmadieni 
surengė demonstracijas. Miesto 
centru važiavo apie 60 auto
mobilių, gedulingai papuoštų, 
su užrašais: “Teisingumo Ven
grijai”, Eisenhoweri, gelbėki 
Vengriją”*, “Laisvės Vengri
jai”, “Kas bus sekantis?”

Parado automobiliuose važia
vo apie 280 asmenų, ir dauge
lis iš jų verkė. Jie atstovavo 
maždaug 40,000 vengrų, gyve-

Nuteisė žmogžudžius
Teismas nubaudė 99 metams 

kalėjimo Kenneth Schultz, 21 
m. amžiaus, ir — visam am
žiui kalėti Dovydą Ja’kubowski 
už tai, kad juodu rūgs. 22 d. 
nužudė Glen Denny, 22 m. am
žiaus, kuris Skokie mieste tu
rėjo taverną. Abudu nuteistieji 
sakėsi, kad jie buvę girti — 
pirmasis paėmęs net apie 25 
stiklelius. Jie taipgi nubausti 
už plėšimus, moterų užpuoli-

BUUDRIKO RADIO PROGRAMA 
PADĖKOS DIENOJE

Ryt vakare pasiklausykite Budri- 
ko radijo programos iš stoties 
1VHFC, 1450 kil., nuo 6 iki 7 vai. 
Girdėsite gražių lietuviškų dainų, 
kurias sudainuos buv. Lietuvos ope
ros solistė Izabelė Motekaitienė su 
radijo orkestro akompanimentu. 
Taipgį visi esate kviečiami daly
vauti mįslių konkurse ir laimėti 
Budrikei skiriamas dovanas, šias 
programas leidžia Juozo Budriko 
namų baldų, televizijų ir auksinių 
daiktų krautuvė Chicagoje, 3241 S. 
Halsted St. — Pranešėjas

— Marąuette Parko Namų Savi
ninkų organizacija rengia bunco po
būvį sekmadienį,’ lapkričio 25, 1956, 
3 vai. p. p. Marąuette Hali, 6908 So. 
tVestem Avė. Po bunco bus šokiai. 
Prašome visų dalyvauti.

Valdyba

L. S. K. Neries tinklininkėms.
Pradedant šiuo penktadieniu, lap
kričio mėn. 23 d., Marąuette Parko 
salėje, 67-ta ir Kedzie Avė., įvyks 
moterų tinklinio treniruotės. Treni- 
.ruotės bus kiekvienų penktadieni, 7 
vai. vakare. Kviečiame visas tinkli
nio mėgėjas dalyvauti.

L. S. K. Neris

—Smagus pobūvis. Šį sekmadienį 
2:30 vai. p. p. Moterų Sąjungos 55 
knopa rengia smagų žaidimo pobū
vį pas kuopos narę Agotą Senevi- 
čienę, 6728 So. Campbell Avė., Mar
ąuette Parke. Pobūvio rengėjos .T. 
Klikūnienė, E. Jurkštienė ir A. Si- 
nevičienė nuoširdžiai kviečia visas 
kuopos nares ir svečius atsilankyti. 
Bus laimėjimui gražiu dovanų ir 
malonus laiko praleidimas.

Komisija
mu.y.

— Savanoriai-Kūrėjai, sekantį 
sekmadienį, lapkričio mėn. 25 d., 
visi kaip vienas, su vėliava prieša
kyje, esate kviečiami susirinkti į iš
kilmingą garbingosios mūsų kariuo
menės 38-ių meti) įkūrimo sukakties 
paminėjimą.

Dienotvarkė: 10:30 v. Šv. Jurgio 
par. bažnyčioje iškilmingos pamal
dos su progai pritaikintu pamokslu, 
12:30 v. Lietuvių Auditorijoj iškil
mingas posėdis, kurio metu, be ki
tų žymių kalbėtojų, atitinkamą žo
dį tars ir mūsų Sąjungos narys, žy
mus žurnalistas ir kalbėtojas, sava- 

m % , . . ., noris-kflrėįas dr. Kazimieras Sruo-nuo motinos rankų ir, atsidau- ffa Pra5omn nesįVėiuoti.
. . . . .. žus jos galvai į mašinos priekį,nancių Chicagoje ir art,moso- vairuojamas

se apylinkėse. Vadovaujantis, automobilia suaidauž5 su kitavengrų kovotojas Laszlo kalbe- mašina tieg 15 tye -r gt 
jo Roosevelto, Northivestem ir Chicagoje

Pagerbė Chicagos miestą
Chicagos miestas šiemet lai

mėjo pagyrimo lakštus už su
mažinimą susisiekimo mirtinų 
nelaimių skaičiaus, už tinkamą 
žmonių apsaugos organizavimą, 
už žmonių atsargumo auklėji
mą ir už susisiekimo inžineriją.
Nuo motinos rankų į mirtį

Dviejų mėnesių mergytė An
geline McClain buvo nutrenkta

Kaz. Slėnys, vald. pirmininkas

Chicagos universiteto studen-
vizą ir netrukus išvyksta į tams. Papasakojo kaip jie ko 
Ameriką nuolatiniam apsigyve- voi° su rusų tan als ies °
nimui. Londono Lietuvių vyrų 
choras, išleisdamas balsingą ir 
malonų dainininką, surengė jam 
išleistuves.

-— Mirė. Londone spalio 30 d.

ARGENTINOJE
— Laisvės kongresas, kuria

me aktyviai dalyvaus ir lietu
viai, nukeliamas į 1957 metų 
pavasarį. Jau gauti atsakymai 
iš min. dr. K. Graužinio, žurna
listo Verax ir kt.

— Lietuvis režisorius Ryma- 
navičius, pastatęs Buenos Aires 
scenoje “Ninočką”, dabar reži
suoja kitą veikalą, kuris eina 
teatre “Patagonia”.

PRANCŪZIJOJE
— Lietuvių B-nės susirinki

mas. Lapkričio mėn. 4 d. Pary- mirė Jonas Savulis, sulaukęs 74 
žiuje įvyko Lietuvių B-nės vi- metų amžiaus. Palaidotas lap- 
suotinas susirinkimas. Pr. Lie-1 kričio 3 d. Leytonstono kapi- 
tuvių B-nės Krašto tarybos nėse.
pirmininkas pulk. J. Lansko-į _ Mettais 9uslrlnkimas Not.
ronskm padare pranešimą apie La kri4ioli d. Not.

paskutiniuosius Europos politi-; .. , . . . ,,. . ,. tmghamo lietuviai pamaldų memus įvykius, ypatingai iskelda?|. ... .. • „ tu meldėsi il5 Vengriją ir įš-mas tradiskąją Vengrijos pa- .. . . , . ,.... _ . . , _ J \ klausė specialaus kun. kapelio-detį. Susirinkę Paryžiaus lietu- f . ,. . . , . x pamokslo apie vengrų kovasviai tylos minute pagerbė žus- . ... _ . „ ir krikščionių pareigas kuo ga-tančius uz Vengrijos laisvę. Po’,. . . .,.a. . . ••v Imt prisidėti prie jų vergijos sususirinkimo padaryta rinklia
va vengrams padėti. Surinkta 
12,000 f r. ir ' ši suma per Pr. 
Lietuvių B-nės Krašto Valdybą 
įteikta Vengrų Komitetui Pa-

MALDAKNYGE

“JAUNUOLIU MALDOS”
Kuri* paroote 

Kun. P. Kirvelaltls 
Kaina: >1.50 ir >2.50

TTfeakjnnna adresuokiteDRAUGAS
2334 South Oakley Avenue 

CHICAGO 8. ELL.

PASIRINKITE DOVANAS 
TERROJE!

Čia didelis pasirinkimas vo
kiečių, švedų ir čekoslovakų 
kristalo, porceleno (chinos) ir 
keramikos, odinių albumų, pi
niginių, manikiurinių setų, tau
tiniais raštais pagalvėlių, ta
kelių ir juostų, iš medžio drož
tų koplytėlių, kryžių ir vyčių.

Gintaro papuošalai, gražūs 
ir labai pigiomis kainomis. Vi
sos lietuviškos knygos. Visos 
lietuviškos ir klasiškos muzi
kos plokštelės (rekordai): ope
ros, operetės, simfonijos, ari
jos ir kt.

Prekės ir jų katalogai siun
čiami į visus kraštus.

Adresas: Terra, 8333 South 
Halsted Street,’ Chicago 8, III. 
Tel. LA 3-0427.

pranu. Studentai sudėjo nema 
žai aukų vengrų reikalams.

Miesto pareigūnai ruošiasi 
priimti atvykstančius vengrus 
pabėgėlius. Alvin E. Rose, Chi
cagos labdaros komisionierius, 
pasiūlė, kad jų įstaigos pradė3 
registruoti butus, į kuriuos ga
lėtų būti priimami vengrų 
tremtiniai. Taipgi pasiūlyta 
vengrų šalpos atvejuje panai
kinti nuostatą, kad šalpą gali 
gauti tik metus Chicagoje iš
gyvenę.

Milionas universitetams
Esso Švietimo fondas 1956— 

1957 metams paskyrė $1,191,- 
450 Illinois augštųjų mokyklų 
rėmimui. Iš to fondo gaus pa
ramos ir mūsų De Paul bei Lo
jolos universitetai.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiillliiii

PER PASAULĮ KELIAUJA 
SMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
mkinys. Nedidelis skaičius iioo 
Knygos gautas šiomis dienomis 
•Drauge", 2334 So. Oakley Avė, 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kaina 
kietais viršeliais $2.
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trumpinimo. Po pamaldų para
pijos salėje įvyl^o metinis para
pinis susirinkimas, kurį atidarė 

, bažn. komiteto pirm. Kz. Bivai 
1 nis. Pirmininkauti pakvietė kun. 
j kapelioną, sekretoriauti — p.

mo paaiškėjo, (kad metų bėgyje 
Nottinghamo lietuviai turėjo 21 
pamaldas. Buvo surengtos ga
vėnios rekolekcijos, be to, iš
kilmingai sutiktas vysk. V. Pa- 
dolsk’is. Tikintieji buvo dosnūs, 
remdami bažnytinius reikalus.

ryžiuje.
Paryžiaus ateitininkų su-1 Khjmbį.lš biznininko praneši-

si rinkimas. Lapkričio mėn. 7 
d. įvyko Paryžiaus Ateitininkų 
būrelio susirinkimas. Susirinki
me dalyvavo iš JAV atvykę 
svečiai: prof. K. Pakštas ir dr. 
V. Viliamas, kurie tarė žodį 
Paryžiaus ateitininkams. Susi
rinkime paminėta taip pat E. 
Turausko 60 .m. amžiaus su
kaktis. *

Dabartinė Paryžiaus Ateiti
ninkų būrelio (kurį sudaro 
sendraugiai ir studentai drau
ge) valdybos sudėtis yra: B. 
Šlepetytė-Venskuvienė, pirmi
ninkė; R. Bačkis, sekretorius; 
L. Pabedinskis, iždininkas.

DID. BRITANIJOJ
— Padidėjo Londono koloni

ja. Lapkričio 4 d. Londono lie
tuvių šv. Kazimiero bažnyčioje 
buvo pakrikštyta Emilija Kot
ryna Birutė Bosikytė. Tai pir-

LIETUVIŠKU KORTELIU 
RAUDU SVEIKIMIMAMS 

GALIMA GAUTI “DRAUGE’
16 kortelių už #1.00

(su persiuntimu) 
j Jau laikas užsisakyti Kalėdines

r, . . . , , , .. sveikinimų korteles. DRAUGASRenkant naują bažn. komite- tuojftu j'n)8 prigtatyg 
tą, buvo išrinkti Šie asmenys: kalėdines korteles su atatinkamais
Ign. Šimkus, Kz. Vivaini3, Ant. 
Safculis, Just. Klumbys ir J. 
Juška. ,

Pabaigoje buvo diskutuotas12 savaičių.

lietuviSkais sveikinimais.

Nesivėlinkite užsisakyti, nes kor
telės siunčiamos k etvirtos klasės 
paštu, todėl kelionėje užtrunka iki

religinių - tautinių papročių pa
laikymas. Siūlyta rengti bend
rai Kūčias, margučių šventini
mą ir pan. Kad išvengus nesu
sipratimų ir trynimosi, buvo pa 
siūlyta iš įvairių organizacijų 
atstovų sudaryti koordinacinę 
komisija, kuri laikas nuo laiko 
susirinkusi, sudarytų visų me
tų veiklos planą.

Sveikinkite savo mietelius lietu
viškomis kortelėmis ir jas pirkite 
DRAUGE.

Užsakymus su pinigais siųskite 
šiuo adresu:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

PADĖKOS DIENOS 
IŠVAŽIAVIMAS

TT. MARIJONŲ ŪKIO KOPLYČIOS NAUDAI
I

Sekmadienį, 1956 m. lapkr. 25 d., 3 vai. p.p.
TT. MARIJONŲ SEMINARIJOS SALEJE 

Clarendon Nlll>, III.
TT. Marijonų ūkyje baigiama įrengti nauja koplytėlė. 

Koplytėlės papuošimo išlaidų yra daug. Jas sumažinti TT. 
Marijonai rengia išvažiavimą, kuriame bus daug dovanų.

Šiuo laiku oras yra dar gražus. Visi nuoširdūs TT. 
Marijonų prieteliai ir bičiuliai maloniai kvieč.ami nuvykti 
į Clarendon Hills, III. ir tuo būdu ateiti į pagalbą TT. Ma
rijonams išpuošti šią koplytėlę, kurioje meldžiasi broliai ir 
ūkio gyventojai.

Visus maloniai kviečia:

TT. Marijonai, 
Clarendon Hilla, III.


