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TARP SIRIJOS
Bolševikai grubiausiai meluoja 

ir {Žuliai klastoja faktus
Bolševikinė propaganda per radiją ir kom. laikraščius, ner- 

damasi iš kailio, stengiasi įtikinti pasaulį, jog pavergtosios Lietu
vos žmonės su entuziazmu palaiko komunistinį režimą Kremliuje 
ir režimo satrapus pavergtoje tėvynėje.

Tačiau laisvasis pasaulis žino,
kad bolševikinės propagandos 
skelbtosios didingos kolonos, ku
rios žygiavo pro tribūnas, per 
39 „spalio metines“, buvo prieš 
savo valią suvarytų tautiečių. Iš 
tikro jos buvo visai ne didingos, 
bet liūdnos.

Šios rūšies demonstracijos pra 
ėjo įprastine bolševikiška tvar
ka. Per jas bolševikai stengėsi 
visaip garbinti pavergėjus ir kel
ti tariamuosius okup. Lietuvos 
„laimėjimus“ visose srityse. 
Taip pvz. grubiausiai meluojant 
ir klastojant faktus, buvo skel
biama, kad, girdi, „broliškoje ta
rybinių tautų šeimoje Lietuva 
įgijo tikrą valstybinį suverenu
mą ir nacionalinę nepriklauso
mybę“, tartum pavergimas, kraš 
to rusinimas ir įvedimas tokios 
kolonialinės sistemos, kokios dar 
nežino laisvasis pasaulis, būtų su 
teikimas Lietuvai „tikro valsty
binio suverenumo ir nacionalinės 
nepriklausomybės“...

Tegul tik leidžia laisvus 
rinkimus

Per Vilniaus radiją 1956. XI. 
7, aprašant demonstracijas Vil
niuje, buvo teigiama, kad, girdi, 
„ne tik Amerikos imperialistai, 
bet ir jų samdiniai lietuvių tau
tos išdavikai už 100 mil. dolerių 
šmeižia Lietuvą, stengiasi sunie
kinti jos didingus pasiekimus. 
Bet į tarybinių tautų draugystės 
granitinę tvirtovę visada suduš 
bet kokie įvairaus plauko bur
žuazinių nacionalistų ir jų šeirfii- 
ninkų užsienio imperialistų mė
ginimai atplėšti lietuvių tautą 
nuo tarybinių tautų“... Teleidžia 
okupantai kad ir pavergtoje Lie
tuvoje laisvus rinkimus — ir pa
matys, kas krašte beliks iš tų jų 
visų „didingų laimėjimų“. Ir mū
sų pavergtoje tėvynėje bolševiki
niai okupantai su jiems ištiki
mais kvislinga’s tesilaiko tik So
vietų tankais ir raudonųjų dur
tuvais.

Studentų miestelis
Tarp kitų „didingų laimėjimų“ 

demonstracijų metu buvo pri
minta, kad Vilniaus universitetą 
pokario metais baigę 4,090 spe
cialistų, kad tik naujai pastaty
tame un-to „studentų miestely
je“ gyvena apie 2,000 studentų, 
kad vien tik un-te per 500 stu
dentų mokosi labai gerai, kad 
Kazachstano žemėse turėjo dirb
ti traktorininkais ir kombaini
ninkų padėjėjais per 200 respub
likų studentų. Esą, „šimtai Lie
tuvos jaunuolių ir merginų da
bar mokosi geriausiose Maskvos 
ir Leningrado augštosiose mo
kyklose“, daugelis studentų šil
tai prisimena šiemet vasarą su
rengtą Tartu mieste studentų 
dainų šventę. Girdi, „Vilnius jau 
seniai turi veikiantį televizijos 
centrą, sostinėje gaminami ir pa
tys televizijos aparatai“ etc. etc. 
Žodžiu, visko pilna, nors iš tikro, 
kaip paskiausia Vakarus pasie
kusieji mūsų tautiečiai pasakoja, 
net ir dabar negalima kaip rei
kiant gauti būtiniausių reikmių, 
nekalbant jau apie radijo apara
tų dalis...

Egiptas patenkintas
prekybos balansu

KAIRAS, Egiptas, lapkr. 28. 
— Egipto prekybos balansas su 
Sovietų Sąjunga yra pirmą kartą 
palankus Egiptui, pareiškė Egip 
to finansų ministeris. Balansas 
yra daugiau kaip 11 mil. dolerių. 
Egiptas 1955 m. dvigubai padidi
no medvilnės eksportą į Rusiją 
negu buvo išgabenta pirmiau.

Rusai Indijoje

jieškos naftos
LONDONAS, lapkr. 28. - 

Maskvos radijas vakar paskelbė, 
kad Rusija ir Indija pasirašė su
tartį, kuria sovietai Indijai pa
gelbės surasti naftos šaltinius.

Dvidešimt šeši rusai specialis
tai gruodžio mėn. atvyksta į In
diją pagelbėti indams surasti 
naftą Punjeb valstybėje.

Sutartį pratęsė
BELGRADAS, J u g oslavija, 

lapkr. 28. — Jugoslavija ir Len
kija vakar pratęsė vieneriems 
metams abipusinę prekybos su
tartį, padidinant prekybą iki 30 
mil. dol., dviem milionais dau
giau negu 1956 m.

Pilotas žuvo
MADRIDAS, lapkr. 28.—Maj. 

Jose Zorit, vienas garsiausių is
panų oro jėgų pilotų, vakar užsi
mušė netoli Madrido, kai jo lėk
tuvas sudužo besileidžiant že
mėn. j
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IRAKO AUGA ĮTEMPIMAS

JAV sprausminis lėktuvas nuskrido be sustojimo 16 tiikst. mylių per 32 valandas. (TNS)

G. Malenkov atvyko į Budapeštą 
ir duoda pamokas komunistams

BUDAPEŠTAS, Vengrija, lapkr. 28. — Buvęs Sovietų Rusi
jos premjeras Georgi Malenkov atvyko į Budapeštą ir pagelbsti 
stiprinti Janos Kadar vyriausybę, kuri yra Maskvos paskirta. 

Patikimi šaltiniai skelbia: Ma
lenkov, dabar Sovietų Rusijos 
premjero pagelbininkas, į Ven
grijos sostinę atvyko lapkričio 
23 d.

Malenkov pamokė Kadar, kad 
jis pasuktų į aštresnę liniją ir 
griežčiau elgtųsi su streikuojan
čiais Vengrijos darbininkais.

Po Malenkovo pamokų, Janos 
Kadar, Vengrijos tautos išdavi
kas, sekmadienį ir pirmadienį aš
triai prabilo į darbininkus ir pa
keitė toną pasitarimuose su dar
bininkų atstovais.

Janos Kadar pradėjo „kietą“ 
politiką. Jis įsakė areštuoti žy
mius Vengrijos titoistus.

Andras Szandor, rašytojas ir 
intelektualų „Petoefi“ klubo va
das, areštuotas komunistų.

Miklos Gimęs, žurnalistą ir ži
nomą titoistą, Kadar apšaukė 
„kriminalistų ir kontra-revoliu- 
cionierių“ atstovu ir Kadar įspė
jo, kad visi „kriminalistai ir 
kontrarevoiiucionieriai“ bus lik
viduoti. Komunistai „kriminalis
tais“ vadina tauriausius Vengri
jos vyrus, kurie nori laisvės savo 
kraštui.

JAV ambasadorius
skrenda į Washingtoną

PARYŽIUS. — Jungtinių Ame 
rikos Valstybių ambasadorius C. 
Douglas Dillon atskrenda iš Pa
ryžiaus į Washingtoną pasitarti 
su augštais JAV pareigūnais po
litiniais klausimais, ypač liečiant 
Prancūzijos ir Amerikos santy
kius.

Vulkanas išsiveržė
PORT MORESBY, Australija, 

lapkr. 28. — Manus saloje povan 
deninis vulkansU išsiveržė ir šo
vė 2,000 pėdų į orą.

Vyriausybės pareigūnai įspė
jo laivus nevykti į tą apylinkę.

• ••birija grasina 
Lebanui

LONDONAS, lapkr. 28. — Pu
siau oficialūs turkų šaltiniai pra 
neša: Sirija telkia savo kariuo
menę prie Lebano pasienio. Siri
ja šiuo žygiu drumsčia taiką Vi
durio Rytuose. <

Sovietų ginklai skrenda ir 
plaukia į Siriją. Lebanas susi
rūpinęs. Lebano parlamentas pa
reikalavo savo diplomatą Char
les Malek skubėti į New Yorką 
ir ten viską daryti, kad Vidurio 
Rytuose būtų išsaugota taika ir 
toji apylinkė netaptų antrąja Ko 
rėja.

Turkija ir Izraelis susirūpinę, 
kad Sirija kasdien stiprėja kari
niai.

Izraelio šaltiniai praneša: Tur 
kija sutelkė savo 35,000 kareivių 
prie Sirijos pasienio, įskaitant 
pėstininkų brigadą ir šarvuočių 
batalioną.

Urugvajaus "lietuvių delegacija" 
okupuotoje Lietuvoje?

Oras
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje šiandien — snie 
gas ir šalčiau.

Vilniaus radijas 1956. 11. 12 
ir 13 d. d. minėjo „šiuo metu Lie 
tuvos respublikoje vięšinčią Uru
gvajaus lietuvių deelgaciją“. 
Skelbiama, kad ji š. m. lapkričio 
12 d. „susitikusi su sostinės ra
šytojais ir dalijosi mintimis apie 
tolesnį plėtimą ryšių tarp Lietu
vos ir Pietų Amerikos lietuvių“. 
Vilniuje „delegatams“ zbuvo ap
rodyta visa eilė fabrikų, univer
sitetas ir kai kurios įstaigos. 
Nuvedus į „Pergalės“ konditori- 
jos fabriką, su įmonės darbu 
juos supažindino fabriko vyr. 
inž. Bronė Kaciušytė. Vilniaus 
radijo teigimu, „delegacijos na
rys mėsos fabriko mašinų sky
riaus viršininkas Montevideo 
mieste Juozas šiugžda pastebėjo, 
jog įmonėje yra pavyzdinga šva
ra“. Visaip sovietinę santvarką 
gyrė „delegacijos narys“ naftos 
kompanijos „Shela“ darbininkas 
Morkevičius ir kt., okup. Lietu
vos tautiečius švietę apie „pa
žangių lietuvių organizacijų veik 
lą Urugvajuje".

R. Dikteraitė skundėsi, kad 
Urugvajuje nėra nė vienos lietu
viškos mokyklos. Svečiai buvo 
nugabenti į Trakus, o 1956. XI. 
13 — į Kauną. Kaune „delega
tai" pirmiausia buvo nugabenti 
į „Drobės“ vilnonių audinių fab
riką. Paskum jiems buvo apro
dyta Kauno HES statyba, su
ruoštas politechnikos instituto 
liaudies dainų ir šokių ansamblio 
koncertas ir kt. Stasys Račikas

okup. Lietuvoje susitikęs su sa
vo seserimi Ona, kurios nematęs 
apie 30 metų, S. Dailidienė — su 
savo vyro broliu etc. Taip bent 
skelbiama per radiją.

Neabejojama, kad tai esama 
komunistuojančios „lietuvių de
legacijos“, kuri, netenka abejoti, 
džiaugsis, jeigu jai vėl bus leista 
iš okup. Lietuvos išvažiuoti (E.)

Sovietų kareiviai 
vengrus gabena
į Rusijos gilumų

VIENA, Austrija, lapkr. 28.— 
Vienos laikraštis Die Presse va
kar paskelbė, kad sovietų karei
viai deportuoja vengrus iš Sop- 
ron, šiaurvakarių Vengrijos, į 
Rusijos gilumą.

Sopron yra universiteto mies
tas ir sukilėlių centras, dabar 
okupuotas rusų pėstininkų, įskai 
tant 16 metų amžiaus rekrutus.

Die Presse laikraštis rašo: 30 
deportacijų traukinių tarp lap
kričio 14 ir 17 d. d. išvyko iš 
Vengrijos į Rusiją ar Rumuni
ja

Daugumas tų deportuotųjų — 
sakoma 5,000 — buvo sužeisti

Vidurinių mokyklų
mokytojų kadrai

VILNIUS, okup. Lietuva. — 
Vilniaus radijo 1956. XI. 12 pra
nešimu, okup. Lietuvos „augšto- 
sios pedagoginio mokslo įstaigos 
šiemet pradėjo plataus profilio
vidurinių 
kadrus.“

Šiaulių pedagoginio instituto 
dir. V. Germanas nurodė, kad 
nuo šių mokslo metų visose augš 
tosiose pedagoginėse mokyklose 
atskirų specialybių studentai per 
vedami į penkerių metų apmoky
mą. Ypatingas dėmesys esąs at
kreiptas į instituto dirbtuvių iš
plėtimą. Dirbtuvėse išplėsti seni 
ir įsteigti nauji skyriai: metalo, 
medžio, stiklo ir popieriaus ap
dirbimų, taip pat elektro laidų 
ir elektrotechnikos.

• Anglijoje auga didelis nepa
sitenkinimas JAV

Karo šmėkla švaistosi
Sirijos ir Irako pasieniuose

' BEIRUTAS, Libanas, lapkr. 28. — Kasdien auga įtempimas 
tarp Sirijos ir Irako. Kaip praneša Associated Press agentūra, 
jaučiama, kad netolimoje ateityje gali prasiveržti kokie stambesni 
įvykiai Damaske ar Bagdade.

Informuotuose sluogsniuose vy , ----
rauja;nuomonė, kad gali Sirijoje j Paskutiniu metu Damasko ra- 
įvykti viešas perversmas, kurį, dijas paskelbė, kad pas karalių
pravestų ta karių grupė, kuri 
paskutinių savaičių laikotarpyje 
faktinai įsistiprino krašto kon
trolėje. Ta prosovietinių, nors ne 
komunistų, karininkų grupė yra 
vadovaujama pulk. Aboul Hamid 
Saraj.

Kaltimmai
Sirijos — Irako krizė paaštrė

jo nuolat besikeičiant aštriais 
kaltinimais. Irakas kaltina Siri
ją, kam ji varo kampaniją prieš 
Irako premjero Nuri Said vyriau

Faisalą buvo Irako politikų dele
gacija, kuri įtikinėjo, kad būtų 
paleista Nuri Said vyriausybė. 
Oficialus Sirijos radijo siųstuvas 
tvirtina, kad delegacija skatino 
karalių paskirti vyriausybę, kuri 
„atsižvelgtų į visuotiną tautos 
reikalavimą — Irakui pasitrauk
ti iš Bagdado pakto“.

Bagdado paktas
Iš Bagdado nesilaukta tos ži

nios patvirtinimo. Minimas Bag
dado paktas, kurį taip puola Si-

sybę, kuri priešinasi sovietų pa- Į rija, Egiptas ir Sov. Rusija, jun- 
stangoms išplėsti savo įtaką į j gia Iraką, Turkiją, Iraną, Pakis- 
Artimuosius Rytus. Sirija gi kai-, taną ir Britaniją prieš komuniz- 

grėsmę. Ateina žinios, kadįtina Iraką, kad tasai siekia nu- mo
šalinti dabartines Sirijos ir Jor
dano vyriausybes. Jordanas gi 
išuo metu yra pasiryžęs nutrauk
ti savo santykius su D. Britanija 
ir suartėti su sovietais, kas, ži
noma, sudarytų dar palankesnes 
sąlygas sovietams plėsti savo įsi- 
stiprinimą tame regione.

Sovietų Sąjunga gausiai gabena 
ginklus į Siriją; sovietai vaidina 
globėjų vaidmenį atžvilgiu ara
bų, priešiškai nusistačiusių prieš 
Vakarus; netgi metami kaltini
mai, kad JAV bando Iraką ir 
Turkiją sukurstyti užpulti Siri
ją-

TRUMPAI IŠ VISUR
Popiežius Pijus XII pagyrė, 

darbininkus, kurie pagelbsti ūki
ninkams naikinti parazitus.

• Pakistane pasirodė choleros 
epidemija. Jau keli šimtai žmo
nių mirė.

• Argentinoje nepavyko per
versmas prieš prezidentą gen.

mokyklų mokytojų > Pedro E Aramburu.

sukilėliai. Sužeistieji buvo paim- j Eisenhoweriu, kuris prispyręs 
ti iš penkių miestų ligoninių ir reikalauja, kad anglai ir prancū- 
išgabenti į Sibirą. Įzai tuojau išeitų iš Suezo.

JAV greitieji lėktuvai
Septyniolika vengrų

jūrininkų atvyksta
FRANKFURTAS, Vokietija, 

lapkr. 28. — Septyniolika vengrų 
jūrininkų, kurie išėjo iš savo lai
vų Beirute, Lebane, atvyksta į 
Jungtines Amerikos Valstybes.

Vengrų jūrininkai paliko De- 
brecen ir Szeged prekinius laivus 
ir paprašė JAV ambasados Bei
rute azylio po to, kai sovietų tan
kai ir kariuomenė įsibrovė į Ven
griją.

Šovė, bet nepataike
TEL AVIV, lapkr. 28. — Iz

raelio armijos pareigūnai prane
ša: Izraelio viešųjų darbų inži
nierius buvo apašudytas iš Siri
jos teritorijos netoli Lake Hule, 
Izraelio šiaurėje. Inžinierius va
žiavo palei pasienį, kai į jį buvo 
paleistos kulkos, bet nepataikė.

NEW YORKAS, lapkr. 28. — Jungitnių Amerikos Valstybių 
bombonešiai (grupės B-52 sprausminiai) lapkričio 25 skrido aplink 
šiaurės Ameriką, pasiekdami Grenlandiją ir šiaurinį ašigalį.

JAV bombonešiai nuskrido
nuo 13,500 iki 16,000 mylių ne
nusileisdami. Kai kurie ore išsi
laikė po 30 valandų. Kuras jiems 
buvo teikiamas ore, bet kokiu bū 
du — neskelbiama.

Paprastai neskelbiami ir to
kie kariniai pratimai. Pažymi
ma, kad tai paskelbta Sovietų 
Rusijos dėmesiui. Tokie spraus
miniai lėktuvai gali pasiekti Mas 
kvą ir grįžti nenusileidę. Kelio 
ten ir atgal būtų 10,000 mylių.

• Antarktikoje amerikiečiai 
atlieka karinius ir mokslinius ty
rimus. Pačiam aišgalyje įkurta 
stovykla iš 8 žmonių ir 11 šunų.
Jai vadovauja jaunas inžinierius 
R. Bowers. Lapkričio 25 d. iš 
1,300 pėdų augščio pirmą kartą 
ašigalyje su parašiutu laimingai 
išoško sgt. Richard J. Patton.

Šokimas yra sunkus dėl retes
nio oro, vėjų ir pūgos.

• Klaipėdos upių uosto virši
ninkas Ivanovas per Vilniaus ra-

prezidentu ^ijų 1956. XI. 12 gyrėsi, kas „šį 
sezoną įvairiomis keleivinėmis 
linijomis Klaipėda, Nida, Juod
krantė, Rusnė ir kitomis pervež
ta daugiau kaip 200,000 kelei
vių“. šiemet buvusi atidaryta 
nauja vandens susisiekimo linija
Klaipėdos kanalu, Minija ir Ne-j vo kandidatūros 

natą. Green yra

Senatorius Theodore Green, Rliode 
Island demokratas, bus senato už
sienio reikalų pirmininkas sekan
čiame senate. Jis pakeis senatorių 
Walter George, kuris nebestatė sa- 

perrinkimui j se- 
seniausias senatomunu į Rusnę. narys. (1NS)

• Maskva išvijo New York 
Times laikraščio korespondentą 
Welles Hagen. Jis fotografavęs 
„karinius objektus“.

Kalendori j

Lapkričio 29 d.: šv. Satumi- 
nas; lietuviški: Rimgaudas ir Vi- 
karė.

Saulė teka 6:56, leidžiasi 4:23.

Grįžo namo
TOKIO, Japonija, lapkr. 28. — 

Etijopijos imperatorius Haile 
Selassie aplankė Japoniją ir šian 
dien išvyko namo. Imperatorius 
Japonijoje tebuvo tik dvi dienas. 
Jis išskubėjo namo, nes Vidurio 
Rytuose auga neramumai ir ne
sklandumai.

Prašo sužinoti
PORT SAID, Egiptas, lapkr. 

28. — Britanijos pareigūnai krei 
pėsi į Raudonąjį Kryž;ų, kad jis 
sužinotų, ar iš tikrųjų Egipto 
slaptoji policija turi žydų šeimų 
įkaitus Port Saide.

• Sovietų užsienio reikalų mi
nisteris Dimitri Sepilov vakar iš 
New Yorko išskrido į Maskvą.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Komunistinės Kinijos premjeras Chou En - lai vakar atvy

ko į Indiją. Indijos premjeras Nehru ir tūkstančiai indų svečią pa
sitiko aerodrome. Indai aeridrome šaukė: kiniečiai ir indai yra 
broliai.

— Šimtai Azijos jūrininkų dingo ir Jungtinių Amerikos Vals
tybių prekinio laivo įgula apleidžia laivą, kai audros pradėjo siausti 
pietinės Kinijos jūroje ir vakariniame Pacifikc.

— Britų spaudoje vis dažniau pasirodo aštresnių žodžių prieš 
prez-dento Eiscnhouierio administracijos užsieninę politiką.

— Irako sostinėje Bagdade vakar kilo riaušės. Dvidešimt du 
asmenys žuvo ir 60 buvo sužeista riaušių metu.

— JAV prezidentas Eiscnhovveris parašė laišką Izraelio prem
jerui Ben - Gurion ir prezidentas mano, kad Vidurio Rytų krizė 
gali būti taikiu būdu išspręsta.

— Vagys vakar išsinešė 100 tūkst. dolerių vertės kailių iš 
Marshall Field ir Co. Old Orchard krautuvės, Skokie, III.

— Izraelio premjeras Ben - Gurion imkar kreipėsi į pasaulį ir 
prašo „Nasscrį dabar sustabdyti“, nes jis, girdi, naudoja Hitlerio 
metodus.

— Anwar Sadat, buvęs Egipto ministeris, vakar apkaltino 
Turkiją, kad ji planuojanti pulti Siriją. Jis įspėjo: jei Turkija 
vykdytų šį planą, turkai galbūt patirtų karinį smūgį iš sovietų.
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r

[3

Niekas man nesakė, kad esu
čia svečias —

Nei lelijos žiedas, nei laukų 
gėlė,

Balti žemės sodai, žemės pievos 
• plačios,

Tik siaura, kaip lieptas, mūsų 
pakelė.

Bem. Brazdžionis

Tikrai niekas nesakė nė ne
galvojo, kad su pirmaisiais ru

sėsi sekti savo tėvo pėdomis — 
studijavo mediciną.

Prisimenu, kaip pernai moks
leivių at-kų stovykloje Riman
tas dideliu uolumu ir entuziaz
mu dalyvavo stovyklos gyveni
me. Organizacijoje jis atrado 
antrąją šeimą, kurion greitai į- 
sijungė, patraukdamas ir kitus. 

Deja, vienas automobilio vai-

Tėvus Saleziečius prie Chicagos.i — Gruodžio 15 d. New Yorko nariai. Tenka pastebėti, jog 
Platesnes informacijas kursų 
reikalu patieks CV netolimoje 
ateityje. Visais kursų reikalais 
kreiptis į MAS Centro Valdybą.

KRONIKA .
— Lapkričio 18 d Detroito

sendraugiai, studentai ir moks
leiviai turėjo bendrą susirinki
mą — arbatėlę. Programą pra
vedė kun. Kriščiūnevičius. Buvo pasaulėžiūros pagrindus visuo- 
parodytas filmas apie ALRKF| meninėje veikloje”. Referavo O. 
stovyklos statybos pažangą. At Ęrįngytė
likta trumpa meninė programa.! _ MoksleivilI at_kų kuopa į- 
Būtų gera. kad ir kitose vieto-, stei?ta Kenoshoje, Wis. Į pir- 
vėse panašaus pobūdžio subuvi- ąjį susirinkimą buvo nuvykę 
mai atrastų vietos mūsų prog- MAS Centro Valdybos sekreto- 
ramose. Kartų bendradarbiavi- riug Vyt šoliūnas ir MAS Chi- 
me jieškokime bendrumų, o ne cagos apygardos pįrmįninkas A. 
skirtumų. Šatas. Kuopą globoti mielai su-

— A. Kasulaitis sekretoriavo tiko kun. A. Miciūnas, MIC. 
rajoniniame LB suvažiavime Cle _ Baltimorės moksl. at-kų

stud. at-kai bendrai eis į Na
tional Theatre, kur žiūrės “In- 
herit the Wind” vaidinimą. Po 
teatro bus draugovės susirinki
mas, kuriame diskutuos evoliu
cijos klausimą, matyto veikalo 
temą bei patį vaidinimą. Drau
govei vadovauja K. Skrupskelis.

— Baltimorės studentų at-kų 
draugovė paskutihiame susirin
kime nagrinėjo “Krikščioniškos

Bostono draugovė didėja ir vei 
kūnas pradeda įgauti aktyvesni 
pobūdį. Ateityje numatyta su
ruošti bendrą gimanzijas bebai
giantiems moksleiviams vakarie 
nę, kurios metu visos studentiš
kos organizacijos supažindintų 
jaunuosius su studentiška veik
la.

Tel. ofiso HE 4-0000, rez. PR 0-7333

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 ketvtrtad. ir sckniad.

dens šalnos gruodais mirties šal- ro pakrypimas, kelios sekundės,
tis pakirs dar vieną jauną gy
vybę, gyvybę, kuri taip norėjo 
gyventi, kuri daug tikėjosi ir 
iš kurios daug laukė tėveliai, or
ganizacija ir visa tauta. Taip, 
praėjusio trečiadienio vakare 
nutrūko mielo Rimanto Petriko 
gyvybės gija. Ji trūko netikė
tai ir sukrėtė ne tik St. Louis 
lietuvių kolonijos gyventojus, 
bet ir visą ateitininkijos šeimą. 
Mes nejuntame to skausmo ir 
to siaubo tol, kol vienas mūsų 
netampa auka. Rimantas buvo 
St. Louis studentų draugovės

velande.
— V. Vardys pravedė pasi

kalbėjimą su vengrų studentu 
per Milwaukee televizijos stotį.

— Paryžiaus at-kų būrelio d a 
bartinę valdybą sudaro B. Šle- 
petytė - Venckuvienė, R. Bač- 
kis ir L. Pabedinskas. Paskuti
niame būrelio susirinkime daly
vavo ir svečiai iš JAV — prof. 
K. Pakštas ir dr. V. Viliamas.

ir gyvenimo kelias virto mirties 
kapu. Visa ateitininkija liūdi, 
netekus vieno savo brolių. Dar 
ilgai mūsų atmintyje liks Ri
manto besišypsąs veidas, dar il
gai mes jį prisiminsime... Tėve
liams ir sesutei reiškiame gilią 
užuojautą ir jungiame savo mal
das į bendrą vainiką. Jūs nete
kote sūnaus ir brolio, mes nete-1 — “Ateities” redakcija šį šeš-
kome gero draugo, bičiulio... tadienį ruošia priešadventinį po- 

Mielas Rimantai, ilsėkis sveti- būvį — vakarą su įdomia prog- 
mos žemės prieglobstyje. Tu rama ir šokiais Angelų Karalie- 
mus palikai staigiai ir netikėtai, nės parapijos salėje, Brooklyn,
Juk net sudiev nespėjome Tau N. Y. 

pirmininkas. Vos prieš keliolika 1 pasakyti. Persunku žodžiais iš- =-=-
dionų atšventęs savo devynio-: reikšti tai, ką jaučiame širdyje.' ----
liktąjį gimtadienį buvo pilnas, Tu mus suprasi. Sudiev, Ri- 
energijos, idėjų ir planų. Ruo- mantai... Ir mes esame tik sve- 

---- -  „ , ■ čiai, svečiai svetimuose namuo
se. Ilsėkis Rimantai, o mes, su
spaudę gretas, stipriau darbuo
simės, kad užpildytume spragą, 
kuri atsirado, Tavęs netekus... 
Amžinoji šviesa tešviečia Tau... 
Viešpatie, suteik Rimantui am
žinąją ramybę... V.

DRAPERIJA...

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 ideologijoje, pažvelgsime į mū-
BALDAI - LEMPOS

KALĖDINIAI SUSIBCRLMAI
Studentai Kalėdų metu suva

žiuos į dvi stovyklas — prie 
Philadelphijos ir prie Chicagos 
pas Tėvus Saleziečius. Čia ilsėsi- 
mės, žaisime, gilinsimės savoje |

— LOVOS IR MATRACAI, J
I

Pagaminami baldai pagal už 
/ sakymą už fabriko kainas.

STANLEY’S
FURNITURE

(Lietuvių Krautuvė)
“Kur klientas atsiunčia savo 

draugą”.

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

Savininkas Stanley C. Tranas

ATDARA SEKMAD. NUO 12 
IKI 4 VAL. IKI KALĖDŲ

Kitom dienom 9:30—5:30. Pirinaii. | 
ir ketvirt. 9:30—9:30 v. v. 

Penktad. 9:30-« v. v.

sų tautos kultūrinius laimėji
mus, prisiminsime tėvynėje li
kusius brolius.

i
Stovykla prie Chicagos bus > 

pradėta gruodžio 27 d. ryte ir! 
baigta gruodžio 30 d. vakare. 
Apie platesnę stovyklos progra
mą bei visas kitas informacijas 
pranešime vėliau. Visos vakari
nių pakraščių draugovės yra 
prašomos pranešti Vacį. Klei- į 
zai, 808 W. Nevada Str., Urba-į 
na, III., ligi gruodžio 15 d. į 
stovyklą vykstančių narių skai-j 
čių. Visais vakarinės stovyklos ; 
reikalais prašomi kreiptis į kol. ( 
V. Kleizą. Rytinės stovyklos in
formacijas bei visus reikalus 
tvarko SAS Centro Valdyba.

Moksleiviai irgi neatsilieka 
nuo studentų. MAS Centro Vai-

i dyba nuo gruodžio 27 d. ryto, 
; ligi gruodžio 30 d. ruošia orga-l 
nizacinio paruošimo kursus pa3

TELEVIZIJA - RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC-
3240 So. Halsted St. Cllumet 5-7252

AND IDAN
ASS’N

2555 WEHT 47th STREET LAfnyette 3-1083
B. R. Pietkieivicz, prez.; E. R. Pietkieivicz, sekr. ir advokatas 

Mokame augštus dividendus. Kėšiuojame čekius. Parduodame ir 
Išpcrkame valstybės bonus. Tanpytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirrnad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

CRANE SAVINGS

Ofiso tolef. LAfayctte 3-8210, Jei 
ueatsi liepia, šaukite KEdzie 3-2K88

or, miLY v, kmkai
RYTOJĄ IR CHIRURGS

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:10 ». 
■'•k pirm., antr., ketvirt. 6-8:lt v..tln Ai„*-‘ *«’ ,..(6,-..

Ketvirtadienis, lapkr. 29, 1956
-----------~ss^2L:-—~ .. _■ *

DR. j. j. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Rezid. telef. Glteveblll 0-0017 
valandos: 1—8 p. m. 6—8 p. m 

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

DR IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurge) 

B.CD1KIV IK VAIRŲ LIGŲ
Sl’ECl AL1NTS i

Tlfifl South W e steni Aveliu
(MBDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktai 
nuo 11 vai, ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
5 v. — 8 vai. vakare Trečiad. nuo 
ll vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 1 
vai. ryto Iki 8 vai. poi iet.

Oflee tel. RE, 7-, 168
Rea tel. VVAlbrook 5-8785

Ofiso tel. CLlff.tde 4-2890 .
Rezidencijos: LAfayette 3-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street v
(Rampas 47tb ir Hermltage) 

Vai.: nuo 2 iki 4 ir 6 Iki 9 v. vak. 
šeštad nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. ael*

valdybą sudaro B. Bogutaitė 
(pirm ), E. Zubkutė ir V. Draz- 
dys.

— Dr. J. Girnius Bostono stu
dentų at-kų susirinkime kalbėjo 
apie lietuviško jaunimo vietą vi- ; 
suomenėje. Diskusiniu būdu ( 
pravesta paskaita susilaukė di
delio atgarsio. Savo nuomonę 
pareiškė beveik visi draugovės

Knyga-Radijas švenčių dovanoms. 
Nepažinsi net ir iš arti, kad ne 
knyga: tikros odos viršeliai, auk
so įrašai. Atidaryk — puikiausias 
radijas! Pas Gradinską, J. G. Te- 
le vision Co., 2512 W. 471 h Str., 
FR 6-1998. Atidarą ir sekmad. 
11:00-3:00.

Tel. OLympie 2-4276
DR. ATKOČIŪNAS

DANTŲ GYDYTOJAS 
1446 So. 49th Ct., Cicero 50, I1L

Vai, antr. ir ketvirt. 10 r. iki 9 vak. 
Penkt. 7—9 vak. ir šešt. 10—12 v. d. 

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

Tel. CAlumct 5-0270
Vai.: pirniad., treč. Ir šešt. nuo 3—8 
vai. vak. Penkt. nuo 10 v. ryto iki 
2 vai. p. p.

DR. ANNA~BAUUNAS~
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Western Avenue
vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-1 vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus

Ofiso telefonas: l*lt 8-3220 
Res telef. VVAlbrook 5-5076

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. ir 
šeštad.

Res. tel. GKovehlll 6-5603

rel. ofiso JA. 7-5557, rea. RE. 7-40š»
DR. FRANK C. KWINN

(KVIECINSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1651 Vest 47th Streol
LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:1<

♦-•A d1»na ir (etfač »O

Tel. ofiso PRospect 6-2240
PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8PEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. VVood Street

Priėmimo vai. pirrnad ir penktad nuo 
2—4 ir 6—8; antrad., ketvirt., šešt. 
2—4; treč. ir sekmad. uždaryta.

DR. JULIJA M0RSTAVI6IUI
OYDYTOJA IR CHIRTO/l# 

Office: 10748 South Michigan Avė 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverly Hilu 
Vai : kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v 
lšsklrus trečiad. šeštadieniais nuo 
•k’ 4 »al popiet

Tel.: Ofiso — minu. B-A75> 
Buto — BEverly 8-304*

DR. FL TALLAT-KELPšA
Ofisai: 20 Nortb VVaeker Drlve 

(Clvlo Opera House, kam b. 858) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 6-2204 
5002 West lOth Str., Cicero 

Vai. kasd. 5—8, šeštad. 1—S 
Tel. TOwnhall 3-0050 

Kitu laiku Ir trečiad. susitarus 
Rezid. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEO. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 51st Si 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5571 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antri, 

r^-člad Ir Penktad. 6-9 vai. vak n 
šeštadieniais 2-4 vai poni*.

rel. ofiso He. 4-2123, rez. PR 6-848*
DR. V. P. TUMASOHIS

CHIRURGAS
<255 South VVestern Av

>čAL kasdien 2—4 p. p. Ir T—» v*' 
Trečiadieniais, šeštadieniais •» 

sekmadieniais uždaryta
Tol riAmih* •

SPINDRIER

onlyLet Easy's two big tūba do your 
vvcek’a wash in lesu than an hour! 
One tub washcs cleaner, vvliile the 
oiher rinses, then spins anotlier load 
25% drier than a v ringer. Save3 
work, savęs time, savęs on hot water, 
too!
© New Power-Shifling Controls
• 6-Vane Aluminum Agilator
• improved Ouick-Drain Pump
• Two 9-lb. Copodly Tubs

i 16995
iiiriiuuiiuiiinu

ARBET’S, INC-
2442 W. 47th Str. Chicago 32, Illinois 

Tel. - VIrginia 7-0700

“Jausiąs pkmiujzz,“
15 TOLI IR ARTI

NAUJI OJt>£U TPOKAI-NAUJAUSI KPAUSTrKtO (PANK/A! 
IL&ų Merų PATSPINIAS-Pl&US H?SĄŽ.ININ6AS PATAPNAVtNAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. V/Albmok 5-3209

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue
(Kampas 47-tos ir Daman Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 

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

Telef. ofiso LAfayctte 3-6048 
Rez.: VVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE.4-5819. rez. HC.4-2324

DR. PETER T BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. I’irm., 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 2», m 

pasimatymai pagal sutarties
telefonas REpublie 7-4900 

Rczldcncla: Glto^cblll 6-8101

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. VIrginia. 7-0036. 

Rezidencijos tel. lIEverly 8-8244

Tel. ofiso VI 7-0600, rez. RE 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Avė. 

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

Ofiso telef. YArds 7—1166 
. Rezidencijos — STevvart 3-4511.

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street
(kampas Halsted ir 35-ta gatvė) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.
Tel. tVAlbrook 5-2670

Res. HUltop 5-1560

Dr, Alexaflder J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak. 
Trečiad. Ir šištad. pagal sutarti

Tel. ofiso PR. 6-3838. rez. RE. 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 We»t 63rd Street

VAT*. kaadicn nuo 2—4 p. p. Ir 7:30 
iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta

Telefonas GKovenili 6-l69o
OR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIAIJST*

PRITAIKO AKINIUS 
alandos. 9—12 Ir 7—t v. v. paga 
uisttarimą. išskyrus trečiadieniu*

Weat Marqnette Rd

-i

Tel. REliance 5-1811
OR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS OYDYTOIAS)
3925 West 59th Street

VAL. 1—4 popiet, 8:20—8:10 vak 
Trečiad pagal sutarti .

rel ufia«> ir buto OLympie 2-4ift»
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ“ 
4938 W. 15th SU Cicero 

Aaadlen 1—I v. Ir 6—8 v. vakare 
Išskyrus trečiadienius 

Butas 1526 No. 40th Avė. 
leštadleulals U iki i popiet

Ofiso HEmlock 4-5816
Rez. HEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
-LAUCIU IR VIDAUS LIGO4 

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

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS
OR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Wliipple Strool
(Arti Archer Avė.) 

Valandos: nuo. 10 iki 12; 2—6: 7—8 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfajette 3-4010 
Nuimi — CEdarerest 3-7 786

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

DR. J. J. PUKAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6318 W. Irving Pk. Road
I’irmad.. antrad., .ketv., penkt.VAL.: 

2-5 ir -8:30. šešt. 2-4 p. p.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8259 8outh Halsted St. 

Kasdien 3—7 vai. vak. šeštad. auc 
1—6 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel Vlctory 2-1484. Resid. 2417

62nd St., tel. RepubUc 7-8818.

Oflao telefonas — Iil.shop 7-1526

DR. AL. RAUKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenna
(Kampas Kedzie Ir Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublIe 7-2200
8PECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

▼AL.: Pirm., antr.. Ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:oO—8:00. 
Šešt. nuo 2:00 — 4:03. Trečiad. Ir 
kitu laiku susitarus telefonu

0R. A. VALIS-LAB0KA2
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJA? 

S267 South Halsted Street
va) 1 iki 4 v. p. p ir 6—8 v »»

Šeštadieniais 1—4 v p p

TeL ofiso PRospect 6-0400
Rezid. PRospeet 6-040

OR. ONA VAŠKEVIČIUS
(V aške vielutė)

GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 
6248 South Kedzie Avenne

Vai. kasdien 1-8 p.p. ir nuo 8-8 va 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadn 
Ir kitu laiku tik susitarus.

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 7-670

DR. V. VILEIŠIS
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AKIMS PRASIVĖRUS
Vyriausybės ir apskritai politiniuose sluogsniuose Washing- 

tone šiandien jau atvirai kalbama, kad JAV užsienio politika 
bus naujai peržiūrėta ir jos linija bus pakreipta kitokia kryptimi.

Po Genevos konferencijos, kuri vyko Rytų ir Vakarų taikaus 
sugyvenimo galimybių ženkle, mūsų vyriausybė buvo pradėjusi 
galvoti apie ginkluotųjų jėgų mažinimą ir karinių pabūklų ga
mybos sulėtinimą. Kremliaus budeliams nusišypsojus, manyta, 
kad dabar jau laikas pradėti nusiginkluoti, nes, girdi, vyriausieji 
Sovietų Sąjungos vadai jau pasmerkė Staliną dėl visų negero
vių, ir naujieji valdovai pasisako eisią taikaus sugyvenimo ke
liais. Gerasis Dėdė Šamas jau buvo bepradedąs tuo tikėti ir 
todėl jau buvo beužsimojąs rodyti pavyzdį komunistams nusi
ginklavimo srityje. Saugumo sekretorius Charles S. Wilsonas 
jau buvo pradėjęs planuoti kariuomenę mažinti.

Rodos, kad lengviausia bus peržiūrėti planus kariniame sek
toriuje. Egipto ir Vengrijos įvykiai aiškiausiai sako, kad krašto 
saugumą reikia stiprinti, bet tik jau nesilpninti. Genevoje ro
dytosios Chruščevo ir Bulganino šypsenos, dabar jau aiškiai įsi
tikinta, buvo labai apgaulingos ir veidmainingos. Stalino darbų 
pasmerkimas buvo tik priedanga. Dabar jau negali būti aiškiau, 
kad Stalino dvasia tebėra gyva, kad naujieji budeliai nėra išsi
žadėję jo imperializmo, j0 agresingų užsimojimų ir žmogžudiš
kų bei plėšikiškų metodų jiems siekti.

Ar šiandien begali būti kas aiškesnio, kad Sovietų Sąjunga 
turi žiaurų tikslą ne tik visą Rytų Europą pasilaikyti sau, bet 
ir susikurti naują imperiją Viduriniuos Rytuose. Šią savo pa
slaptį Kremlius išdavė lapkričio 5 d. savo nota Anglijos ir Pran
cūzijos vyriausybėms, pagrūmodamas jėga išstumti jų karinius 
dalinius iš Egipto, šis sovietų ultimatumas buvo labai panašus 
į naujo visuotinio karo grėsmę ir po to Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms negalėjo būti aiškiau, kad šiuo metu būtų savižudybė 
mažinti savo karines jėgas.

Žymiai sunkesnė problema bus peržiūrėti Jungtinių Ameri
kos Valstybių karines sąjungas su sąjungininkais, ekonominės 
paramos programos pertvarkymą, JAV kultūrinius ryšius su So
vietų Rusija ir jos satelitais, politiką Artimuosiuose Rytuose 
ir ligšiolinį JAV rėmimąsi Jungtinėmis Tautomis.

Daug kas baiminosi cTSl Anglijos — Prancūzijos ir JAV ne
sutikimo Suezo kanalo krizėje. Šią baimę didino Kremliaus pa
stangos tą nesutikimą privesti net iki ryšių nutraukimo ir Nato 
suskaldymo. Toji baimė buvo perdaug išpūsta. Nors tarp šių 
sąjungininkų yra pasidarę skirtumai žvelgiant į arabų pasaulio 
ateitį ir taip pat į santykius Tolimuosiuose Rytuose, tačiau bū
kime tikri, kad JAV visai galimais būdais stengis atstatyti ir 
sustiprinti Nato, nes kito kelio nėra, kaip būtų galima sulaikyti 
Sovietų Rusijos agresiją.

Sunku net įsivaizduoti, kad JAV galėtų santykiauti ir bend
radarbiauti su sovietais, keičiantis kultūrininkais, studentais, 
profesoriais ir t. t. šitoks sąjūdis buvo pradėtas po Genevos 
konferencijos. Bet po įvykių Vengrijoje, rodos, /jau turėta pro
gos tiek praregėti, kad ne tik JAV, bet ir bet kuris kitas bent1 Šiaulių gimnazijose ir Kauno ku 

nigų seminarijoje, kurią baigė 
1906 m. Į kunigus įšventintas 
1906 m. gruodžio 2 d. Taigi jo 
kunigystės auksinio jubilėjaus 
minėjimas įvyksta Brocktone ly 
giai po 50 metų, š. m. gruodžio 
2 d.

50 METŲ BAŽNYČIOS IR TĖVYNĖS TARNYBOJ
Kun. J. Švagždžio kunigystės auksinis jubilėįus

K. MOCKUS, So. Boston, Mass.

Gyvenimas šūkiu “Viskas 

Lietuvai, o Lietuva Kristui!*1

Leisdami pilkas kasdienybės 
dienas, metai po metų registruo 
darni ryškius nuostolius savo e- 
migraciniame gyvenime, galėtu
me nusilpti ir pasiduoti nevil
čiai, jei mums nešviestų gražūs 
pavyzdžiai, kurie rodo, kad ne
viltis ne tik yra nekrikščioniška 
apraiška, bet kurie taip pat ro
do, kad darbas, viltis, tikėjimas 
ir pasitikėjimas neša didelius 
vaisius net ir tokiose aplinkybė
se, kokiose tenka mums gyventi 
ir dirbti šiandien.

Vienas ryškiausių jaunesnia
jai emigracijos veikėjų kartai 
pavyzdžių yra patraukli kun. J. 
Švagždžio asmenybė. Šis jau 
septyniasdešimt penktuosius am 
žiaus metus einąs lietuvis kuni
gas per keliasdešimt savo veik
los metų šio krašto lietuvių tar
pe gyvu pavyzdžiu rodė ir rodo, 
kad galima ir daug padaryti, ir 
išsilaikyti dideliame, jei nevisa- 
da fiziniame, tai tikrai visada 
dvasiniame pajėgume ir galima 
daug atsiekti, laikantis šūkio 
“Viskas Lietuvai, o Lietuva Kris 
tui!” Kun. J. Švagždys yra ju
biliatas — švenčia didelį ir gar
bingą 50 metų altoriaus tarny
bos jubilėjų. Tas jubilėjus yra 
reikšmingas mums visiems, to
dėl bent trumpame laikraštinia
me straipsnyje atsiminkime Ju
biliato nueitą kelią bei jo pa
trauklią asmenybę.

Gyvenimo bruožai

Kilimo kun. J. švagždys yra 
augštaitis nuo Šeduvos. Gimęs 
1882 m. lapkričio 24 d. Sidab
ravo bažnytkaimyje, Smilgių 
valsčiuje. Mokėsi Mintaujos ir

Pradžioje buvo paskirtas vi- cinėms pareigoms, o pastoraci- 
karu į Vaiguvą, Žemaičių krašte, Į jai ir visuomeniniam darbui. To 
o paskui buvo nukeltas į Uteną į dėl ir klebono pareigose būda-
ir ten išbuvo vikaru ir vid. mo
kyklos kapelionu ligi pat emig
racijos į JAV. Jubiliato drau
gas kun. Matulaitis buvo iškvie- 
tį jį į Londoną, D. Britanijoj, 
bet paskui reikalai taip susiklos
tė, kad reikėjo vykti į JAV. Čia 
atvyko 1913 metų rudenį ir iš 
karto sustojo Brooklyne, Ange
lų ' Karalienės parapijoje, kur 
klebonu tuo laiku buvo kun. 
Varnagiris. Tuo metu Brookly
ne dar buvo tik viena lietuvių 
parapija. Antroji buvo Maš- 
peth, Long Island, kur tuomet 
klebonu buvo kun. A. Milukas. 
Taigi Jubiliatui tuoj teko susi
pažinti su to meto Amerikos lie
tuvių katalikų įžymybėmis ir 
greitai įsitraukti į visuomeninį 
darbą.

Skiriąmas į Paterson, N. J., 
klebonu ir ten dirba sėkmingai 
ligi 1917 m. Pasireiškusi plau
čių liga verčia trauktis iš parei
gų ir kurį laiką praleisti sana
torijoje New Yorko valstybėje. 
Kiek pasveikęs, leidžiasi į ilges
nę kelionę po Lotynų Ameriką. 
Aplanko Čilę, Braziliją, ilgesnį 
laiką sustoja Buenos Aires, Ar
gentinoje ir dirba ispaniškoj pa
rapijoj keletą mėnesių. Lietu
vių tada dar ten buvo nedaug, 
ir tautinių parapijų ten ligšiol 
neleidžia.

bia senosios ir naujosios imig
racijos lietuviai, ir reiškia jam 
pagarbą jubilėjaus t?rcga.

1 I
Vienuolyne kapelionas 

Dabar jau devintus metus 
kun. J. švagždys gyvena Brock-Į 
tono užmiestyje kukliose vienuo 
lyno kapeliono pareigose. Sykiu 
tos pareigos yra labai reikšmin
gos visiems lietuviams, nes pats 
vienuolynas užima reikšmingą 

su j vietą mūsų tautiniame auklė ji- 
' me. Į vienuolyną priimamos tik 
lietuvių kilmės seselės. Jei ku
rios atvyksta nemokėdamos lie- 

iš kuklių stipendijų, gaunamų iš tuyiškai, yra ten vienuolyne iš- 
dabartinių pareigų; Brocktono mokomos. Daugiau 100 tų se- 
miestas yra vos 20 mylių nuo sėlių dirba lietuvių parapijų mo- 
Bostono. Ogi Bostone kun. F. jkykloseir kiek pajėgia rūpinasi 
Kemėšis buvo įkūręs didelės Lie į jr lietuvišku švietimu bei auklė- 
tuvių Darbininku Sąjungos cent- I jimu. Pačiame vienuolyno cent- 
,ro būstinę ir leido dvisavaitinį i re Brocktone vyrauja jauki lie- 
“Darbininką”. Kun. F. Kerne- tuviška dvasia. Kiekvienas lie-1 

tuvis, aplankęs tą vienuolyną, j 
išsiveš labai jaukų lietuvišką į-1 
spūdį. Tuo reikalu labai daug 
rūpinasi pačios seselės, bet dva
sios vado — Kapeliono — pata
rimai čia taip pat be abejonės 
yra reikšmingi. Ogi kapelionas

marš, kiek galima daugiau laiko 
ir energijos skyrė idėjiniam dar
bui, nesurištam tiesioginiai 
materialiniais rūpesčiais.

Nesukrovė ir sau jokių mate- 
ralinių gėrybių — gyvena vien

šiui išvykus į Lietuvą, vi3ą tos 
didelės organizacijos vadovavi
mą ilgus metus ant savo pečių 
nešė kun. J. Švagždys, būda
mas LDS centro pirmininku. Tik 
1944 m. iš jo tas pareigas per
ėmė kitas šio krašto lietuvybės 
ramstis kun. Pr. Juras.

Plačiai kun. J. Švagždys reiš
kėsi ir ALRKF veikloje. Šalia 
nuolatinių pareigų gyvenamojoj 
vietoj, pakartotinai turėjo imtis 
atsakingų pareigų centro valdy
boje. ALRKF centro piminin- 
ku buvo 1920 ir 1921 m. ir vėl 
1931 m. Tos pačios organiza
cijos vyr. dvasios vadu buvo 
1936 ir 1941 m. Sunku čia ir 
pradėti skaičiuoti visus darbus 
vietinėse parapijos draugijose. 
Visi suprantame, kad organi
zacijos reikalauja ne tik energi-

Apsirūpinkiie laiku 
apšildyti savo butę.

1919 m. grįžta į šį kraštą ir 1 gijos, bet iš jų vadovų, ypač iš j 
kelis mėnesius pagyvenęs Nor-. kunigų, nemažai ir piniginių au-1 
wood, Mass., vyksta klebono kų, kurių Jubiliatas negailėjo, 
pareigoms į didelę Brocktono | kol jų turėjo. Turime dar pri- 
lietuvių parapiją. -Toje parapi- minti jo veiklą A. L. R. K. Su

klek kultūringesnis kraštas nebegalėtų prisiversti santykiauti 
su Kremliaus melagiais, žmogžudžiais ir tarptautiniais gangs
teriais.

sivienijime. Ten taip pat eilę 
metų buvo vyr. dvasios avdu. 

Lietuvybės reikalai

Gyvenimas ilgesnį laiką bet- 
kuriame krašte savaime dažnai 
palieka regimus pėdsakus kiek-

joje klebonu išbuvo beveik 30 
metų, kol dėl nusilpusios svei
katos paprašė vyskupą, kad iš 
tų pareigų atleistų. Nuo to lai
ko ligšiol gyvena tame pačiame 
Brocktone ir rūpinasi Nukry
žiuotojo Jėzaus lietuvaičių sese
lių kongregacijos dvasiniaig rei- Į vieno asmens charakteryje, gal-

PLĖŠIKAI
Latvių spauda rašo apie iški

lusią aferą New Yorke, ryšium 
su siuntinėlių persiuntimo į Ru
siją ir jos užimtus kraštus ne
sąžiningumu, parodytu dviejų 
tarpininkavimo bendrovių. Šiuo 
atveju sovietai čia nieku nedė
ti, tik prie jų reikalaujamų aug 
štų muitų ir kitų .mokesčių so- 
vietinėn sąskaiton nesąžiningi 
asmenys pridėdavo dar ir sa
vuosius “mokečius”. Kainos pa
sidarydavo itin išpūstos, o kas 
gi ten sukontroliuos, kiek rusai 
už vieną ar kitą gėrybę nusta-

rūpino nelaimingųjų tremtinių 
likimu. Aišku, kad žinia yra

“nuvažiavo“ vien tik lenkų nuo 
pelnams, Jogailos asmenybei.

Tokio istorijos faktų klasto
jimo negalėjo praleisti mūsų ži-

pasibaisėtina ir kiekvienas lie- nomasis amerikietis lietuvis 
Jack Stukaa kuris savo laiškutuvis gali reikšti tik savo pasi

piktinimą šia sovietų akcija 
prieš taikingus Lietuvos pilie
čius. Mums įdomu tik tai, jog, 
kai vyko didieji pačių lietuvių 
trėmimai, tas pats dienraštis ne 
labai noriai tą norėjo prisimin
ti, ne labai dideliu entuziazmu 
dėjo ar ir visiškai nespausdino 
tuo reikalu mūsų tautiečių ra
šomus laiškus redakcijai.

Ryšium su šiuo Lietuvos žy-
, , , . . dų trėmimu mus domina ir šian « pasipelnyti Taip dalykai ir dienin5s Variuv03 vyriauaybėa

vyko, kol nukentėję asmenys 
pradėjo tyrinėjimus ir išaiškino 
plėšikiškus minėtų bendrovių 
veiksmus. Kad tik reikalą nu
tildytų, kaltinamieji sutinka iš
mokėti žmonių permokėtus pi
nigus, kurių susidaro apytikslė 
dešimt tūkstančių suma.

Gerai bent tai, kad vis įsistei
giant naujoms paramos konto
roms, jos tarpusavy pradeda 
rungtyniauti ir siūlyti savąjį pa 
tarnavimą pigesnėmis kaino
mis. Be abejo tokia laisva kon
kurencija yra naudinga tiems, 
kurie dideles pinigų sumas ski
ria savo artimųjų šalpai. Žino
ma, padėtis efektyviai galėtų pa 
gerėti tik tada. kai sovietai su
tiks už įsileidžiamus siuntinius! 
teimti tik minimalinius mokes
čius, tokius pat, koki jie yra 
numatyti viso laisvojo pasaulio 
valstybių.

“THE NEW YORK TIMES“ 
SĄŽINE

Kai Vakarus pasiekė žinios a- 
pie pradėtas naujas deportaci
jas iš Lietuvos, kurių metu itin 
nukenčia Lietuvos žydų bend
ruomenė, NYT nejuokais susi-

užimtoji pozicija šiuo reikalu. 
Čia kalbama, kad žydų depor
tacijos vykdomos iš buv. Len
kijos teritorijos Vilniaus, Gar
dino ir Lvivo. Prieš Gomulkos 
atėjimą valdžion, bent oficia
liai, niekad nebuvp minima, kad 
Vilnius yra ar buvo Lenkijos 
dalimi. Tebuvo minima Lietuva 
ar Sovietų Sąjunga. Dabartinis 
“tautinis” lenkų komunizmas 
laisvajame pasaulyje gyvenan
čių lenkų šovinistų džiaugsmui 
jau vėl drąsėja savo pareiški
mais, o netrukus gal, kas žino, 
ir konkrečiais reikalavimais. 
Esmėje tiek raudonųjų, tiek 
baltųjų

redakcijai, kuris jau ir buvo iš
spausdintas paskutinėje "Life“ 
laidoje, atitaiso ir pareiškia, 
kad vokiečių ordinas buvo su
muštas ne lenkų, bet jungtinės 
lietuvių ir lenkų kariuomenės, 
kuriai vadovavo Vytautas Di
dysis, Lietuvos valdovas. Pati 
redakcija nuo savęs dar pridė
jo, kad tikrai Vytautas vedė 
jungtinę kariuomenę, gi jo pus-

kalais. Tas pareigas eidamas ir 
sulaukė garbingo auksinio jubi
lėjaus. Visi, kurie turime pro
gą dabar arčiau ir dažniau ma
tyti kun. J. Švagždį, žinome, 
kad jis visada gerai jaučiasi, kad 
stengiasi neparodyti net fizinio 
nuovargio, o dvasiniu atžvilgiu 
yra pilnas tnergijos, gražių min 
čių, pasirengęs visada ir kiekvie
nam padėti, jei tik kuo galėtų. 

Idealistas visuomenininkas
Kun. J. Švagždys, jaunas į- 

šventintas kunigu, visą savo am 
žiu skyrė apaštalavimo darbui ir 
yra tikraį Augščiausiojo apdova 
notas giliu apaštalavimo darbo 
supratimu bei nujautimu. Ne
mažą savo energijos dalį turėjo 
skirti klebonui neišvengiamoms 
ūkinėms pareigoms, nors savo

brolis Ladislas (Jogaila) tvar- prigimtimi jautėsi ir jaučiasi 
kė lenkiškuosius dalinius. AL G. tinkamu daugiau ne administra-

M. KRUPAVIČIUS

1926 METŲ GRUODŽIO 17-TOJI 
Liūdna 30 metų sukaktis

PO UI SEIMO RINKIMŲ

4 tęsinys

.Visai kitokia byla buvo su vidaus reikalų ministe- 
riu teisininku Vladu Požėla. Požėla mano senas pažįs
tamas. Jį pažinau Rusijoj Didžiojo karo metu. Jis bu
vo jaunas, simpatingas, iškalbus, judrus ir gražios iš
vaizdos vyras. Pasikalbėjimai privatūs su juo buvo 
malonūs, bet tribūnoje savo idėjos priešams jis buvo 
baisus. Tvojo juos be jokio pasigailėjimo savo visu

lenkų imperializmas ir turtingu leksikonu priešui parblokšti, žodžių nesirink- 
tendencijos deja tebegrasina len davo. Jis buvo šimtaprocentinis marksistas. Klausant
kų kaimynams ir toliau.

JOKŪBAS STUKAS 
REAGUOJA

“Life” žurnale neperseniau 
šiai buvo didelis iliustruotas 
rašinys apie Lenkiją, jos isto
riją, kultūrą. Be abejo lenkiš
kieji informatoriai ir čia pasi
stengė kai ką perdėti, kai ką 
nepasakyti ar praleisti. Ir taip 
Tannenbergo mūšio 1410 m.

jo kalbų iš tribūnos susidarydavo bolševiko vaizdas. 
Nors vėliau Požėla vedęs vieną kauniškę našlę su
minkštėjo ir daugiau pradėjo rūpintis savo šeimos 
reikalais.

Po Didžiojo karo bolševikams užėmus Vilnių ir ki
tus Lietuvos kraštus, Požėla atsirado Kapsuko vyriau
sybėje, kokiu titulu nežinau, tik ne komisaro. Mačiau 
Kapsuko laikraštyj, kuriame buvo skelbiami jo vy
riausybės potvarkiai ir Požėlos parašą šalia kurio ne
beprisimenu komisaro. Bet iš to daryti išvadą, kad 
Požėla būtų buvęs bolševikas aš nedrįsčiau. Juk anuo

kun. J. švagždys visų seselių 
yra labai gerbiamas ir labai my
limas.

Pasaulietis veikėjas, susidū
ręs su sunkumais veikdamas ne
lengvose aplinkybėse .šiame kraš 
te, pas kun. J. švagždį visada 
randa ir ras labai rimtų ir nuo
stabiai gyvenimiškų bei paties 
patirtimi įgytų patarimų bei 
nuoširdžios paguodos.

Prašykime Augščiausiąjį. kad 
laikytų Jubiliatą ilgiausius me
tus mūsų tarpe tokį pat jaunat
viškos energijos ir natūralios 
krikščioniškos dvasios spindėji
mu pasižymintį, kokiu jis buvo 
visą ligšiolinį laiką ir kokiu te
bėra šiandien.

GENERAL ELECTRIC

ULTRA-VISION
TELEVIZIJA:

• Nepaprasto ryftkumo paveikslas
• Naujus lengvas būdas stotims 

pasirinkti
• Valdymas ift tolo
• 90° aliuminizuotas paveikslo 

vamzdis

GENERAL ELECTRIC

vosenoje ir dažnai net ir kalboj. 
Visi, kurie šiandien matome jau 
nemažo jubilėjaus sulaukusį 
kun. J. Švagždį, tuoj pastebime, 
kad jame sunku pastebėti ame
rikietiško gyvenimo pėdsakus. 
Iš gimtojo krašto atsivežtoji lie
tuvybė ir katalikybė jo nuolat 
čia buvo gaivinama pastovia ir 
nuoširdžia veikla abiejose sri
tyse. Pats Jubiliatas sako, kad 
angliškai net nemokąs. Žino-' 
ma, kai reikia, kalba, bet savų
jų tarpe vartoja vien lietuvių kai 
bą ir jo kalba bei galvojimas pa 
sižymi nuostabiai gyvu atjauti
mu viso, kas artima ir brangu 
kiekvienam Lietuvoje nuojat gy 
venusiam ir veikusiam lietuviui. 
Iš čia visai suprantama, kodėl 
iš karto atsirado labai artimas 
ryšys tarp naujosios imigraci
jos lietuvių ir tarp kun. J. Švagž 
džio. Jį taip pat myli ir ger-

GERIAUSIŲ FIRMŲ 
PEČIAI,

pradedant nuo #28.0C 
pas

Roosevelt Fumiture 
Company

(LIETUVIŲ KRAUTUVE) 
2310 West Roosevelt Road 

Tel. SEeley 3-4711 
NelUe Bertulis ir Fellx Raudonis, 

savininkai
Krautuve atidaryta kasdien Iki 6 
vai. vak. Plrmad. ir Ketvirtad. iki 
9 vai. vak. ir Sekmad. nuo 11 vai. 
ryto iki 4:80 vai. po pietų.

nešiojami tv Aparatai:
labai lengvo svorio 
nepaprasto patvarumo 
žema kaina

G E RADIJO APARATAI:
Bet kuriam kambariui 
Nešiojami 
Su laikrodžiais 
Transistoriniai
GE ELEKTR. LAIKRODŽIAI

Virtuviniai 
Žadintuvai

GE ELEKTR. NAMU 
APYVOKOS REIKMENYS:

Dulkiasiurbliai 
EI. virduliai 
Mixmasteriai 
|v. laidynės (prosai)
Tosteriai ir kt.

— NUOLAIDOS — 
GARANTIJA — IŠS) MOKĖJIMAI

PARDUODAMA — TAISOMA

lUlTCLCvision

Csales - Service)
Sav. Inž. A. SEMENAS 

3321 S. Halsted — CLiffside 4-5665

MOVING
I A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075 arb* 
PRospect 8-9842

Pirkit Apsaugos Bonus!
HINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlMi u

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

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3418 S. UTUANICA AVĖ., CHICAGO, HJL

Telefonas — rBontler 8-1882
ioiiiiiiiiiiiiimiiimiHiiiiiiimiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

nas manė, kad Lietuvos laisvės gražioji aušra jau tem- einančius iš Vilniaus nepriklausomon Lietuvon V. Po
stą nesugrąžinamai. Ypatingai tokiam pesimizmui bu- žėlą ir šiauliškį inžinierių Bielskį. Juos kaip bolševi- 
vo pasidavę daugelis pasilikusių Vilniuje. Tik todėl kus pristatė Kaunan ir perdavė atatinkamai įstaigai, 
nemaža mums žinomų garb:ngų ir nuopelningų vyrų Visas Kaunas tai žinojo. Į sugautuosius žiūrėjo kaip
stojo į Kapsuko vyriausybės įvairius organus. Jų tar
pe buvo Tumas Vaižgantas, Biržiška, Bortkevičienė ir 
nemaža man dabar neprisimenamų asmenų. Jie dau
giausia sutelkė įstaigose, kurioms buvo pavesta rūpintis 
kultūriniais reikalais. Tumas Vaižgantas man vėliau pa
sakojo ,kad jie į tą darbą stojo tik tam, kad gelbėtų 
tai, kas dar galima buvo gelbėti. Galėjo tais motyvais 
ir Požėla stoti bendradarbiauti Kapsuko vyriausybėje 
visai nebūdamas bolševiku. Aš tuos žmones visai su
prantu ir pateisinu. Juk ir mūsų partizanai neatsisa
kydavo užimti tą ar kitą vietą bolševikų įstaigose, 
kad daugiau galėtų Lietuvai ir lietuviams padėti. Pir
mojo bolševikmečio metu ne vienas manęs klausė, ar 
dirbti bolševikų įstaigose. Aš nesvyruodamas patar
davau — dirbk! tik savo sielos neparduok. Kiek ga
lėsi padėk lietuviams ir Lietuvai. Vis bus geriau, jei 
toj ar kitoj vietoj sėdės lietuvis patriotas, o ne par
sidavėlis bolševikams žmogus. Pats faktas Požėlos bė
gimo iš Vilniaus parodo, kad Požėla nebuvo bolševi
kas. Tkčiau visuomenė kitaip manė. Jų akyse Požėla 
pasiliko bolševikas. O iš visuomenės įsitikinimo, kad 
ir klaidingo, nelengva išskusti tą ar kitą jo pažiūrą.
Ta pažiūra išliko ligi jo paskyrimo vidaus reikalų mi- 
nisteriu Sleževičiaus vyriausybėje. Tai patvirtina ir 
Raštikis savo atsiminimuose (203 pusi.). “Visi kalti
no Vidaus Reikalų ministerį Požėlą,— rašo jis.—Bu-,. , , . . .... . • , .
vo labai paplitę, gando, kad ji. esą, komuniataa ir IP™*“’ J* stiprina .r padeda jam ko- 
todėl leidžiąs tokią netvarką kraSte”. Bene K. Gri-jV' a

į bolševikus. Ir koks visų buvo nustebimas ir pasipik
tinimas, kai bene tą pačią dieną pamatė juos laisvai 
vaikščiojančius po Kauno gatves. Karštesni rengėsi 
jiems savo teismą padaryti, jei vyriausybė to neda
ranti. Gera, kad teismo neįvyko. Bet tokie pasikarto- 
tini atsitikimai papiktino ir demoralizavo fronto ka
rius. Tai turėjo liūdnų pasėkų, apie ką kalbėsiu ki
tu metu.

Iš to viso, kas mano lig šiol buvo pasakyta, aišku 
ir suprantama, kodėl čepinsko paskyrimas ministeriu 
visuomenės buvo priimtas ramiai ir indeferentiškai, o 
Požėlos paskyrimas buvo priimtas su baime, nepasiti
kėjimu ir tyliu ar garsiu reagavimu. Požėla galėjo sa
vo elgesiu ir taktika tą visuomenės nuomonę ar sušvel
ninti, ar visai išdildyti. Bet jis to nepadarė. Atvirkš
čiai, ją sustiprino ir davė argumentų visuomenei teig
ti, kad jos pažiūra į Požėlą buvo teisinga ir kad jis 
savo darbais vedąs Lietuvą į bolševizmą. Kitas daly
kas, ar tas jo vertinimas ir priėmimas buvo teisingas, 
ar ne. Aš savo pažiūrą tuo reikalu esu pirmiau išdės
tęs. Bet turiu prisipažinti, kad jo darbų neturiu jokio 
pamato ginti nei teisinti. Jie padarė daug žalos ne tik 
vyriausybei, kurioje jis dirbo, bet ir turėjo daug įta
kos į tolimesnę ateitį. Juk dažnai pasitaiko, kad kovo
damas netinkamomis priemonėmis su savo tikru ar

gal sunkiausiu Lietuvos laisvės gynimo metu ne vie- niaus vyriausybės metu kariuomenė sulaikė fronte! (Bus daugiau)
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Kariuomenes šventes minėjimas
Detroito ramovėnai, tęsdami 

gražią tradiciją, ir šiais metais 
lapkričio 25 d. suruošė Lietuvos 
Kariuomenės šventės minėjimą.

Iškilmės būvio pradėtos pa
maldomis Šv. Antano parapijos!

metais ir žadančios ją plėsti to
liau. Joms pirmininkauja Vero
nika Černienė, kuri šioms vai
šėms vadovavo ir gavusi progą 
išreiškė padėką atsilankiusiems 
svečiams. Pietuose dalyvavęs

kurias atsilankė) majoras Šimkus trumpame šo- 
Kariai, savano- dyje prašė skirti klaipėdiečius

bažnyčioje, į 
daug žmonių 
riai, skautai ir ateitininkai daly
vavo organizuotai su vėliavomis. 
Kun. dr. I. Boreišis savo pa
moksle skatino gerbti žuvusius 
už laisvę karius ir jų amžinojo 
poilsio vietas. Gražu, kad jie to
kiomis progomis yra atsimena
mi.

Po pamaldų oficialioji minėji
mo dalis buvo atlikta Hispanos 
Unidos svetainėje. Tylos minu
te pagerbti žuvusieji už laisvę. 
Gen. Černius savo žodyje apibū
dino Lietuvos karį. Pik. Šepe
tys trumpoje paskaitoje apžvel
gė laisvės kovos pasireiškimus. 
Meninėje programoje aktoriaus 
Justo Pus.lešrio vadovaujamas 
jaunimas — Ismena T. Miltaky- 
tė, Marytė Lekniūtė, Pranas Za- 
ranka ir Kazys Leknius — atli
ko montažą “Karys, Lietuvos 
gynėjas”. Minėjimas baigtas 
Tautos himnu.

Šios šventės proga Detroito 
birutietės su ramovėnais buvo 
suruošusios pietus. Atsilankė 
gausus būrys visuomenės. Biru- 
tiečių darbus ir pastangas pa
gerbdamas, į šiuos pietus atsi
lankė Šv. Antano parapijos kle
bonas kun. dr. I. Boreišis, kuris 
dėl sveikatos retai kur bepasi- 
rodo. Retai kur pobūviuose gali-1 
ma rasti tokius skanius ir rūpės-1 
tingai paruoštus pietus, koki čia 
buvo pas birutietcs. Savo mo
kėjimu priimti svečius jos yra 
gražvg ir sektinas pavyzdys vi
soms organizacijoms. Birutietės 
yra karių šeimų moterų Kuni-

nuo Prūsų lietuvių ir prūsiškas 
žemes taip lengvai “nenurašyti” 
iš Lietuvos teritorijos, nes šio 
krašto lietuviškumą liudija lie
tuviški vietovardžiai ir pavar
dės. Svečių vardu kalbėjęs dr. 
V. Majauskas .padėkojo vaišin
goms šeimininkėms už skanius 
pietus ir gražią šeimynišką nuo
taiką. Jis ir Pr. Paranka padai-

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

eitininkų šeima, apsilankiusia jo 
parapijoje. LB Detroito apyl. 
pirm. V. Kutkus palinkėjo dar
bais įgyvendinti gražias idėjas.

Dar buvo pakviestas inž. Ba
jorūnas parodyti stovyklos vaiz 
dus ir duoti paaiškinimus. Jis 
parodė pačius pirmuosius sto
vyklos vaizdus, kada ji buvo nu
pirkta. Iš matytų paveikslų bu
vo galima susidaryti pilną vaiz
dą, kiek daug darbų buvo atlik
tą jaunimo stovykloje prie Man- 
chester, Mich. ,iki šių dienų. Br. 
Polikaitis parodė filmą iš jauni
mo stovyklos šventinimo iškil
mių.

PAS WINDSORO AT KUS

Windsoro ateitininkai š. m. 
lapkričio 17 d. suruošė šokius, 
į kuriuos atsilankė ir detroitie- 
čiai. Tarp jų buvo atvykęs ir 
žinomas Detroito veikėjas Ma
tas Šimonis, kuris užmezgė ar
timesnius ryšius su windsorie- 
čiais. Čia turėjo pasimatymą su

16 d. Hispanos Unidos patalpo
se, tuojau po pamaldų Šv. Anta
no parapijos bažnyčioje.

— Jaunimo stovykla kiekvie
ną sekmadienį susilaukia lanky
tojų. Jaunieji lankytojai atsi
veža šautuvėlių ir šaudo pasta
to rajone. Ka dneįvyktų nelai
mių ar pastato sužalojimų, sto
vyklos vadovybės primena tė
vams ir globėjams kontroliuoti

DETROITIEČIAI. Į FUTBOLO 

AIKŠTĘ!

Pasibaigus Detroito II lygos 
futbolo pirmenybių rungty
nėms, susidarė dvi komandos, 
turinčios vienodai taškų, būtent 
Detroito Kovas ir Mercury 
Wings, kuri pavijo koviečius tik 
per protestą, kurį laimėję, ga
vo peržaisti su graikais, juos šį)

gruodžio d. 2 vai. p. p. Patton 
parke Detroito Kovas žais 
prieš Mercury- Wings dėl nu
galėtojo vardo ir teisės patekti 
į JAV augščiausią lygą. Dėt- 
roitiečiai, visi, kas tik šį sek
madienį laisvi, kviečiami gau
siai atvykti

M.

Ketvirtadienis, lapkr. 29, 1956

Klausykite
UTUMNUN MELODIES

Ann Arbor — WPAG — 1050 kiio 
cycles

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

15756 Lesure — Detroit 27, 
Mic.higan

navo “Oi grožūs Kupiškio lau-j lietuvių parapijos klebonu kun. 
kieliai , šią dainelę skirdami Rudzinsku ir aptarė organizaci- 
kupiškėnui gen. Černiui. Prieš, reikalus. Mažytė Windsoro, ___ __________da patarnauti lietuviams. Jo
apleisdamas vaišes kun. dr., I. (lietuvių parapija kasmet ruošia skelbimą matysime Detroito pro 

dovanų paskirstymą, kad gale- fesionalų ir biznierių skyriuje, 
tų išsilaikyti. Šia proga M. Ši
monis pažadėjo Detroite išpla
tinti 10 knygučių kaimynams pa 
remti. Jis taip pat susitarė su 
klebonu kun. Rudzinsku š. m. 
gruodžio 9 d. tuojau po pamal
dų prie Windsoro lietuvių para
pijos esančioje salėje sušaukti 
vvindsoriškių susirinkimą ir pa
sikalbėti dėl katalikų suorgani
zavimo.

vaikus ir atsiminti atsakomybę i kartą jau nugalint.
už vaikų veiksmus. Į Taigi ateinantį sekmadienį,

— Kan. dr. J. Končius, Balfo 
pirmininkas, atvykęs į Detroitą 
Balfo seiman, rado laiko aplan
kyti jaunimo stovyklą prie Man- 
chester ir ja susižavėjęs davė 
vardą “Mažoji Lietuva”. Jo pa
sikalbėjimai su reporteriais bu
vo patalpinti visoje didžiojoje 
Detroito spaudoje.

— Dantų gyd. B. Gruzdienė 
yra pakeitusi tik savo namų te
lefono numerį, tačiau jos gydy
mo kabineto telefono numeris 
pasiliko tas pats.

— Vladas Selenis pradėjo dirb 
ti Gustafson turtų pardavimo I 
ir draudimo kompanijoje ir ža-j

GERIAUSIOS
net 88 ženklais rašomos mašinos su 
visada naujausiais patobulinimais. 
ROYAL didžiausia firma pasauly. 
Jum; pagamins kokiu tik norite rai
dynu Jūsų pasirinktu stilium.

Kaina $69.95 ir aukščiau.
4-1' šimtinč baigiama siunttnSti 

užsisaKantiems. Pranešę adresą dy
kai gausite smulkias informacijas Ir 
paveikslus per:

Boreišis susirinkusiems tarė ke
letą nuotaikingų žodžių. Padai
navę lietuviškų dainų, pasišne
kučiavę ir skaniai pasivaišinę 
svečiai išsiskirstė, praleidę porą 
jaukių valandėlių mieloje biru- 
tininkų šeimoje.

ATEITININKŲ ARBATĖLĖ

St. G-kas

Itcmkite dien. Draugą!

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LTUVuMaS, Prez.
3039 So. Halstcd St.

TeL VIctory 2-U<2
Aptarnavimą i: Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo 

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

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR iŠ TOLIAU

K. EIDUKONIS
Tunu naują didelį sunavežimį 

Ir apdraudas
1313 W yist St. Chicago, HL 

Tel. PRescott 9-2781Klauskite informacijų —
J. L. GIEDRAITIS 

1632 Broad St., Hariord 6, Conn^ 
kuris “Draugui” žinomas, kaip 
sąžiningas asmuo.
•er

Detroito ateitininkiškoji šei
ma — sendraugiai, studentai, 
moksleiviai ir jaunučiai — lap
kričio 18 d. buvo susirinkę sve
tingoje Dievo Apvaizdos parapi
jos salėje, prie kuklaus stalo pa
bendrauti, kad, sendraugių pir
mininko dr. Vlado Bublio žo
džiais tariant, ateitininkiškoji 
šeima daugiau suartėtų. Buvo 
ir svečių, kurių tarpe turėjome 
kleboną kun. Mykolą Kundratą, 
kun. Dagilį, kun. Simanavičių ir 
kun. Kriščiūnevičių. Susirinki
mui pirmininkauti buvo pakvies
tas kun. Kriščiūnevičius, kuris 
padėkojo salės šeimininkui už 
leidimą ja pasinaudoti. Apie

Vyrai, apsirūpinkite savo apsirengimu !

gaikštknės Birutės Draugija, sa i ALRKF jubilėjinio kongreso at 
vo veiklą pradėjusios praėjusiais Įnktus darbus pranešimą pateikė

— ■ j kun. Br. Dagilis. Jaunimo rei
kalais kalbėjo Pranas Zaranka, 
kuris ypatingai pabrėžė bendra
darbiavimo idėją. Baigus kal
bas, studentai pasirodė su hu
moro leidinėliu “Trupiniu”. Jį 
labai vykiyiai paskaitė stud. Al
gis Ruseckas. Iš “Trupinio” hu 
moristines aktualijas padainavo 
D. Mikaitė ir V. Pajaujytė. Dar 
prisidėjo J. Polikaitis ir Pr. Za
ranka. Po to pasirodė ir jaunu
čiai su eilėraščiais — Irena But
kutė, D. Majauskaitė, Andriu- 
šaitytė ir Kristina Kutkutė; a-

DETROITO’O BIZNIERIŲ 
IR PROFESIJONALAI

Jeigu uorite 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 
Si įmonė yra pati stambiausia Mi- 
chigano valstijoje. Detroite turi 4 kordeonu pagrojo Šalna Vilkai-

PAŠVENTINO STATULA
Kristaus Karaliaus dieną Die

vo Apvaizdos parapijos švento
riuje buvo pašventinta didelė ir 
graži Jėzaus Širdies statula.

Šventinimo apeigas atliko pre 
latas Pokriefka, dalyvaujant 
vietos klebonui kun. M. Kundra- 
tui. Gražų pamokslą' pasakė 
kun. Montvila. Šios statulos at
vežimu iš Romos bei jos pasta
tymu rūpinosi ir finansavo žino-| 
ma visuomenininke Helen Rau- 
by ir jos vyras. Ši statula buvo 
skirta prisiminimui mirusių tė-Į 
vų —Rozalijos Stankienės, Rau 
by ir Mozerių.

TRUMPAI

— Balfo seimo proga Detroi
te lankėsi Vilniaus Krašto Lietu-1 
vių Sąjungos Centro Valdybos' 
sekretorius, sąjungos atstovas, 
Vlike adv. Petras Viščinis, ku- Į 
ris tarėsi su vilniečių sąjungos l 
veikėjais ir aptarė eilę klausi-! 
mų, susijusių su sąjungos veik-i 
la, priėmus ją į Vliką.

— DLOC susirinkimas yra
numatytas šaukti š. ai. gruodžio

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.

DUODAME KREDITAN 
BE ATSKIRO 

PRIMOKfiJIMO.

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

Apsilankykite pas mus šian
dien!

SOPHIE B ARfcUS 
RADIO PROGRAMA

Iš WGES stoties — Banga 1390 
PIRMAD1ENN1O vaJ<. nuo 7—8 v 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
SESTA O. 8:30iki 9:30 ryte

SEKMAD. 8:30 --0:30 v. r. iš stoties 
H'OI’A — 1400 kil.

7159 SO. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29, 111. HEmlock 4-2413

IS ARTI IR TOLI BALDŲ

PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus Ir sąžiningai 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
4548 S. Wood St., Chicago »,

Illinois. tel. VI 7-2972

P.&J. JOKUBKA
TV. DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas ir Taisymas 

4077 Su. Archer Avė.
Chicago 32. III. — Tel. LA 3-8611

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

musu specialybe
Prcein Photo Studio

I lucorporated)

EDVARDAS ULIS, sav,

4058 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-248i
15^

vokiški 

radijai

Labui patobulintas trumpų bangų nustatymas; gerai girdėti Europa 
J. G. T ELE VISION COMPANY

BLAUPUNKT

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
Atvykit pasižiūrėti spalvotos TV

skyrius ir sėkmingiausiai patar
nauja savo klijentams.

IM. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RAY
393 Wrst Grand Boulcvard 

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

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

Telef. TA 6-0686

VINCAS KIRŠINĄS 

11420 Steel Avenue

Detroit 27, Michigan 

Tel. WE. 4-6165
OEMJIAL CONTRAOTOR

Atlieka jvalrlua atatyboa, patalay 
mo Ir pertaisymo darbu. — atalinln- 
kystčfl cemento, mūrijimo, elektros, 
plumbingo, dažymo ir dekoravimo 
Atskirų kambarių bei butų įrengimai 
pastos:Ase Ir skiepuose.

Ih'nvslo, Detroito lietuviai! 
Artčjunčlų Švenčių dovanomis apsi
rūpinkite pas VITA M. ZI BKK KA,

31100 W. Fort, Ktr. Tel. VI 322:10

VITO JEWELER
deimantų, laikrodžių ir visokių bran
genybių krautuvėje.

I’raktlftkl dalykai sau, dovanok 
artimiesiems, čia arba MclUvoJo pa
silikusioms.

Taisomi laikrodžiai. Valymo kai
nu. — 4.50 dol. Nauji laikrodžiui ga
rantuojami 5 metams.

Atneškite senų laikrodi ir primo
kėję gausite naujų.

Visiems lietuviams duodunton nuo
laidos.

DANTŲ GYDYTOJA

BRONE GRUZDIENE, D.D.S.
15JMI7 W. Warrn

(3 bl. j '«k. nuo Greenfield kelio) 
Detroit 28. Michigan 

Priėmimo vai. jutgal susitarimą. 
Telef. Kabineto IJ’zon t 5121 

Namu — LUzuu lb'JGl

Išnuomuojamas gražus ir patogus 
i butas iš 5 kambarių, kuris randasi 
i 24-tojc gatvėje Nr. 3355. Skambinti 

tas, kurig pasidžiaugė gausia at- 'telefonu TA 66282.

tė. Programą baigus, žodį 
tarė klebonas kun. M. Kundra-

PADĖKA
MŪSŲ BRANGIAI ŽMONAI IR MOTINAI

H. S E I GA\
RCBAI, SKRYBĖLĖS, BATAI IR KITI REIKMTNYS VYRAMS

4622 South Ashland Avenue Tel. YArds 7-1272
CHICAGO 9, ILLINOIS

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

I

Pradėki! Taupyti Šiandien. Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

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 California Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:

Plrmad.. antrad., penktad. ir 
•-•ta i * nl ryto Iki 4:10 p.p.

Tredlad t ryto Iki 10 vai.. 
Ketvtrtad t vai. Iki 6 vai. v*k.

A. A.

Ft

LIUDVIKAI ČERNIAUSKIENEI
mirus, liūdesio ir didelio skausmo prislėgti, patyrėme daug gilios 
užuojautos, kaip iš giminių, taip ir pažįstamų bei organizucijų, 
kadangi sunku pareikšti padėkas atskirai pureiškusiems užuojau
tas, dėkojame visicims kartu.

Didelė padėka Šv. Antano parapijos klebonui kun. Dr. Ignui 
Boreišiui, kunigams K. Simanaviėiui, Y. Krišėiūneviėiui už atlai
kytas šv. Mišias ir palydėjusiems velionę į amžinųjų poilsio vietų.

Gili padėka Detroito ir \Vindsoro organizacijoms už prisiųs
tas gėles prie velionės kursto ir pareikštus užuojautas spaudoj)*.

l'Lame labai dėkingi aukojusiems šv. Mišias, priaiuulusieius 
ge'les prie velionės kurtso ir pareikštus užuojautus.

Nuoširdi jaidėka Inžinierinius ir jų šeimoms Vuleri jonui Ka
džiui ir Mečiui Abromavičiui už pareikštus užuojautas spaudoje.

Taip pat esame labai dėkingi laidotuvių direktoriui Doiliinin- 
kui Braziui už tvarkingai pravestas šermenis.

Didelė padėka višieina, kurie aplankė ši ruieiiis ir palydėjo 
velionę į amžino (nzilsio vietų. Visiems, visiems mus prisimiuu- 
siems vienokiu ar kitokiu užjautimu nuoširdžiai, dėkojame.

VYRAS, SŪNUS IR DUKTERYS
Z

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

Klek vieše Santaupos Apdraustos iki SI0.00G.06 
I R

Paskolos Duodamos Namy Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO' SAVINGS A LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, 01

GRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, UL

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

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

UNIVERSAL SAVINGS I LOAN ASSN.
IR00 S. Rvlsted St. Chicago 8, UI.

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 taisymą*.
Atdarai Kasdien 9—6, pirm. ir kctvlrt 9—9. sekm, 9—2

2646 West 7lst Street Tel. PRospect 8-5374
Chicago 29, Illinois Sav. B. & J. Brazdžionis

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

Unlversal Savtngs and 
mą ir gražų pelną.

Loan Assoelation užtikrina saugu-

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Iki 
SI 0.000 90 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną ■— 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

SS
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SO. BOSTONO ŽINIOS kitus suvažiavimus, buvusius dr. K. Griniaus žmona ir sūnus

PROF. ŠALKAUSKIO 
MINĖJIMAS

Prof. St. Šalkauskio mirties 
15 metų sukakties minėjimas 
rengiamas, sekmadienį, gruo 
džio 9 d. 4 vai. p. p. So. Bosto
no lietuvių parapijos salėje po 
bažnyčia.

Paskaitą apie šį didį moksli
ninką — filosofą, buvusį Lietu
vos universiteto rektorių, skai
tys kun. prof. St. Yla.

— Areli. Inž. J. Okunis, nuo
atvykimo į šį kraštą gyvenęs 
Bostone ir čia aktyviai reiškęsis 
visuomeniniame gyvenime, da
bar išsikėlė gyventi į New Yor- 
ką ir lapkričio 22 d. ten vedė 
Kersnauskaitę. Bostoniškiai jį 
sveikina ir linki sėkmingo gyve
nimo naujoje vietoje ir jaukios 
šeimyninės laimės.

— P. Žiekus pasakė jautrią 
kalbą kariuomenės šventės pro

Meninę dalį atliks smuikiniu- ga lapkričio 18 d. per “Laisvės 
kas Izidorius \ asyliūnas. Minė- Varpo’’ radiją, o lapkričio 25 d. 
jimas yra viešas ir iškilmingas, per A. Kneižio radiją.
Kviečiami visi. Rengia Bostono — Darius Lapinskas, jaunas 
ateitininkai. į lietuvis kompozitorius, gražiai

pasireiškė N. Anglijos konser
vatorijos surengtame koncerte 
Jordan Hali lapkričio 26 d. 
Konservatorijos choras, jam di
riguojant, atliko Beethoveno. 
Dvorzako, Schumano ir Has- 
brouck kūrinius. Taip pat jam 
diriguojant, konservatorijoj cho 
ras atliko paties D. Lapinsko 
kūrinį “Ii’ mirtis neviešpataus’’ 
Tą kūrinį atliekant, dalyvavo so 
listai Cathryn Allaben (sopra
nas), Leo Rodgers (altas), Ro- 
land Gerbrands (baritonas j.
Koncerte buvo daug publikos,

PAMINĖJO KARIUOMENĖS 
ŠVENTĘ

Bostono lietuvių karių ftrgani- 
zacija kasmet rengia kariuome
nės šventės minėjimus. Tie mi
nėjimai nebūna gausūs, bet pra 
eina gražiai. Šiemet minėjimas 
pradėtas pamaldomis 10 vai. Pa 
maldas laikė ir pamokslą pasa
kė kun. V. Paulauskas. Iškil
mingas posėdis įvyko taut. s- 
gos namuose. Vadovavo pulk. 
A. Stapulionis. Pagrindinę kal
bą pasakė St. Jurgelevičius, iš
keldamas kariuomenės vaidme-

praeityje, 
programa 
skelbta netrukus.

Smulki suvažiavimo L. Grinius su žmona, 
ruošiama ir bus pa- ---------------

C. C.

Katalikų filmų bendrove
Rottenburge, Vokietijoje, vys 

kūpąs Carl Joseph Leiprecht pa 
laimino naują katalikų filmų ga 
mybos bendrovėj studiją.

Pirkit Apsaugos Bonus!

daug ir lietuvių, kurie džiaugėsi ai* visai ineko nežino. Šiuo me-

Vietos kuopos gruodžio mė- 
nesnio susirinkimas įvyks gruc 
džio 2 d., sekmadienį, 1 vai. p., 
p. pas Lorraine Samolie.

. Kuopos narių skaičius nuolat 
auga; neseniai į kuopą įstojo 
filmų ir televizijos artistė Rūta 
Lee - Kilmonis.
Vasario 16 minėjimo rengimas

Alto vietos skyriaus valdyba 
posėdžiavo lapkričio 20 d. ir nu
tarė pagrindiniais kalbėtojais 
kviesti senatorių Thomas H.
Kuchel ir Lietuvos Laisvės Ko
miteto pirm. V. Sidzikauską. Be ir gal5site ramlal mlegotl nak.
to nutarė prašyti Kalifornijos <1 vartokite jq. tapei nuo skau-
guberantorių Goodwin J. Knight 
ir Los Angeles miesto burmist
rą Norria Poulson, kad jie pa
skelbtų Lietuvos dieną. Minėj! 
mo data bus nustatyta vėliau.
Ji prklausys nuo to, kada kal
bėtojai galės atvykti į Los An
geles. Be to valdyba nutarė 
kreiptis į ALT centrą, prašyda- parduodama po 76 
ma, kad būt išleista patraukli ot"’ •1J5, lr *, B#- 
ir pigi angliška knygutė apie 
Lietuvą, kurią tūtų galima kiek 
viena proga įteikti kitatau
čiams, kurie apie mus mažiau

NUO UŽSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRU ODOS LIGŲ :
Tie. kurte kenčia nuo SENŲ 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIDU 
nagali ramiai Bėdfeti Ir naktimis 
miegoti nes jų užslsenėjusios žalždos 
nležėjimi}. ir skaudėjimų. senų atvi
ru ir skaudžių žaiždų uždėkite 
LEGULO Otntment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins jusu skaudėji-

džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos RHORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATKLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perpiyšimų 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džlūstančios suskilsios odos dedir- 
vlnių, odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduolė nuo iš
viršinių očoe Ilgų. Le
gulo Olntment , r*

Pirkite vaistinėse Chl 
cagoj lr apylinkėse— 
Mllwaukee, Wiso.,Ga 
ry. Ind.lr Detrolt, Ml- 
chlgan arba rašyki
te lr atalųaklta lfo- 
aey ordM I

tu skyriaus valdybą sudaro pir
mininkas A. Skirius, vicepirmi
ninkai L. Valiukas, A. Dundzi- 
la ir A. Dabšys, sekr. A. Rau- 
linaitis ir kasininkė M. Aftukie- 
nė.

— o —
— Tautinės Sandaros vietos

nį mūsų valstybėje ir duoda- naujai kylančiu savu talentu. An 
ma3 konkrečių pavyzdžių ypač ! trąją koncerto dalį dirigavo 
iš Vilniaus krašto karinės veik-: kiek vyresnis dirigentas Eric 
los. Dar kalbėjo garbės konsu- Stokes.
Jas adv. A. Šalna ir kun. V. Pau — Aig. Dikinis, Lietuvoje ži 
lauskas. Mantautas pasvei- namo notaro ir visuomenininko1 
kino atgaivintos Liet. Šaulių Są- sūnus, keletą metų dirbo ir stu- 
jungos vardu. Pcetas Stasys j dijavo Bostone. Jo žmona pra-
Santvaras paskaitė savo kūry- ėjusiais metais labai uoliai dir-! kuoPa ruošia bu v. Lietuves pre- 

bo lituanistikos mokyklos tėvų zidento dr. K. Griniaus 90 metų 
komitete. Dabar Dikinis gavo S“ sukakties paminėjimą, 

rasčių. Viskas praėjo jaukioje • tovo specįalybėj gerai atlygina kuris bus š- m- gruodžio 15 d.,
Tuintaikmf Minėjimas baigtas raą įarbą nelabai toli Chicagos šeštadienį, 6 \al. vakare Scul-

ir jau išsikėlė su šeima ten gy
venti.

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

bos. Akt. A. Gustaitienė pa
skaitė porą partizaniškų eilė-

nuotaikoje.
užkandžiais, kuriuos

baigtas
pareng?

r.anų žmonos.

DRAIKOS SAMBŪRIS DIRBA
Bostono Lietuvių Dramos 

Sambūris jau smarkiai repetuo 
ja “Vincą Kudirką” ir tikrai į 
parodys 1957 m. sausio 13 d.

Los Angeles, Calif.
Lietuvos Vyčių suvažiavimas

Lietuvos Vyčių visuotini: sa- 
važiavimas 1957 metais jvyks-

ly’s resorane, Crenshaw ir 48 
gatvės kampas. Kalbą apie dr.

' K. Grinių pasakys F. Kudirka. 
Šiuo metu vietos kuopai vado- 

, vauja pirm. M. Aftukienė, viče- 
1 pirm. G. Petkus ir sekr. V. Do
vydaitis.

iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiin 
lelel. REpublic

ADOMAS VAITKEVIČIUS - 
ANGLIŲ IR ALYVOS

PARDAVIMAS 
Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos Įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigu* 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
A t s t o vstovas

4919 So. Paulina St , 
PRospect 6-796C 

Paminėjime dalyvaus „,||WI||||,|nn,niuiiillliliiliilliiiiiiiinii

Dekoracijas piešia dail. V. And- ta rugpjūčio 7, 8 9 ir 10 dieno- 
riušis. Iš viso jaučiama, kad mis Los Angeles mieste, Statler 
darbas eina sėkmingai, ir ture- viešbutyje. Dauguma organiza
vime reto gerumo spektaklį. j cijos kuopų pasisakė už š ą da

tą. Be abejo tai bus vienas į-
TRUMPAI.

— Stasė Le’monienė, dantų
domiau: įų suvažiavimų 
zacijos istorijoje. Vietos kuopa

gydytoja, turėjo gerklės opera- rimtai tam ruošiasi ir tikisi, kad 
ei ją. Jau antra savaitė yra grį- šis suvažiavimas ir delegatų bei 
žūsi namo ir gerai jaučiasi. svečių skaičiui i pralenks visus

Saulėtoji Florida kviečia Jus j naująjį lietuvišką
THE NEW BOLIVAR HOTEL

740 Ocean Drive, Miami Beach, Florida
Telefonas — JEFFERSON 8-8716

Skoningai įtaisytas, naujas pasta- Matelis turi centrinę šaldymo bei 
tas, prie pat okeano. ' šildymo sistemų. Atidaryta aps-

I.iitksiisiniai kambariai, pagal I kritus metus.

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 71st Sir. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospect 8-9842. Namų tel. WAlbrook 5-5934

- kiekvieno pajamas, ideali vieto
vė arti krautuvių, teatrų ir pa
sauly garsios I.ineoln l’oad.

Žemos kainos, visi kambariai turi 
privačias vonias, dušus ir tele
fonus, keletas minučių atstume 
nuo restoranų, naujos auditori
jos- ir meškeriojimo krantinės.

Dvelkimas iš okeano ateina tiesiai 
į Jūsų kambarį.

Yra pilnai įtaisytu* soliariumas 
(Sun deek) moterims ir vyrams 
atskirai.

Visų kambarių langai išeina į lau
kų. Yra liftas (elevator), kortų 
kam bai-ys.

Maudymasis okeano tiesiai iš Jūsų 
kambario.

Pilnas iMitarnavimas paplūdimyje. 
Lietuviai savininkai.

Dėl rezervacijų prašome rašyti: Mr, J. Petrauskas, “The New 
Bolivar Hotel”, 740 Ocean Drive, Miami Beach, Florida, arba 
skambinti telefonu: JEfferson 8-8716, Miami Beach, Fla.

UasoMJe Ir Išmoka aokiteunlos dividendui

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

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti ) 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 
Opening, įvykstantį 1957 m, sausio mėnesį.

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 
pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben
drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 
pilnai apdrausti iki $10,060 Jungtinių Valstybių 
valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokins ap
draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios įstaigų prižiūrimos lr visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dan- 
gurr.as atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovė* yra patogesniu taupytojai.
Ir telkia pelningesnius ir naudingesnius patarimas.

Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per dauglaa, negu 32 metas, visada išmokėdavo taupytojams 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, iškdčlant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 
kias pinigines operacijas.

Chicago Savings b-vč, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusių liet- tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu iki $18,000,000 
Kviečiame visus pas mus į mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite

CHICAGO SAVINGS 8C LOAN ASSOCIATION
6234 South Wcstcrn Avenue Tel. GRovehill 6-7575 Chicago,Illinois

CLKKENTLY — AUKŠČIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVE8TMBNTŲ SKYRIAUS.

Lietuviu Prekybos Namai

PIRKITE DABAR, MOKĖKITE SEKANČIAIS METAIS ! 
Prekes be brokų, kainos be uzprašymų, išmokėjimai trims (3) 

metams - be Finansų Kompanijų.

5 dalių valgomojo baldai, ąžuolo, riešuto ar Mahagony spalvos, pas mus tik . . $99-00
7 dalių valgomojo setas su nedegamu Formica viršum, garsiausių Amerikos

fabrikų, tik ......................................................................................... .. ............... $149-00

8 dalių valgomojo setas, 57 metų stiliaus, ypatingai puošnus 16 asmenų, tiktai $299-0J

9 dalių valgomojo setas 16 asmenų, riešuto, ąžuolo, Brazilijos raudonmedžio,
parduodamas virš $500, pas mus bė įmokėjimo šiais mėta u, pristatome tuo-
jaus tik už ............................................ ..........................'■............................. $395-^

••y

vilnos viršumi,
..................... $249 00

...... $59.00
Syl-

$99 iki

8 dalių svečių kambario baldai, naujausio stiliaus,
parduodami už $400, pas mu.,3 šiais metais tik ......................................

Kilimai įvairiausių dydžių, geriausių Amcri kes fabrikų, 9 X12, tik ........
Televizijos aparatai — Zenith, Dumont, RCA, Motorola, Westinghou3C. 

vania, Admiral ir kiti, nuo .......................................................................
Šaldytuvai 57 metų modtho, 8 kub. pėdų. 5—6 asmenų šeimai,

metams, \Vestinghouse, Admiral, General Electric ir kitų, tiktai

Dulkių siurbliai, parduodami virš $100, prieš šventes tiktai nu<> . -'39-00 iki $59 00

5 dalių virtuvėms stalai su Formica viršais, visų spalvų tiktai .............................. $39 00
Linolcum 9 x 12, gražiausių spalvų, tik . . .................................................................... $5-00

Stiklinėm durim knygų spirtos, tik'........................ ..................................................... $29-00

Prosinimo, skalbimo mašinos, vaikams žaislai ir visa kita jūsų namams.

Už šiais metais pirktas prekes nereikia nieko įmokėti. Pinigus pasilaikykite 
šventėms. Pradėkite mokėti sekančiais metais be procentą.

Mums būtinai reikia vietos dėl kitų prekių — pagelbėkite mums; visas 
prekes pristatome prieš Kalėdas be jokio pinigo.

FURNITURE CENTER, Ine.
3224-26 South Halsted Street ♦ Telefonas - VIctory 2-4226

Įmonės vedėjas JUSTAS LIEPONIS Sekretorius E. RUDAITIS
Atidaryta pirmadieniais, ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom die

nom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 10 iki 5 vai.
Nuo gruodžio mėnesio 10-tos dienos krautuvė atidaryta kas vakaras iki 9:30.

1957 metų kalendorius siunčiamas dovanai visiems — pašaukus telefonu.

garantuoti
$250

$175-00
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PAS BUDRIKĄ
ATVAŽIUOKITE

Jūsų laukia graži dovanėlė

Dykai

PAJIESKOJIMAI
•TieSkomos: Marčiulionienė Jaru- 

lytė, d. Olgos ir Juozo, prieš karą 
gyv. Pittsbuiylie. Vitkauskienė Ja- 
rulytė, d. Marijos ir Juozo. Jieško 
pusseserė A. Jarvilienė Lietuvoje. 
Rašyti: Herling, 1612 S. 49th Court, 
Cicero 50, III.

Pajieškomi: 1) Pranciškus Vite, 
gyvenęs Chicagoje 21 ar 26 gatvėj; 
kilęs iš Kretingos apskr., Andrija- 
vos miest. Jieško brolis Kazimieras

Iftll

MISS AMERICA
17 fewe!s, 

onbreakabls 
malnspring, 

Mpanslon bracelet. | 
$3575

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHlCAGO, ILLINOIS

Vite. 2) Bladislovas Berenis jieško 
dėdės Adam Falin, s. JiiozuįH*, gy
venusi Chieagojo, dirbusį MeCormiek 
Co. Jie patys ar žinantieji apie juos 
prašomi atsiliepti: John Kasa, 7500 
Oak Grove, Justice, III., P. O, Oak 
Lawn. Tel Globė 8-3046.

N. Kubilinskaitė, 6522 S. Rockwell 
St., Chicago 29, III.

liepti šiuo adresu: K. Puzinas, 31480 
W. 8 Mile Rd., Farmington, Michi- 
gan. «

A PRESIDENT
, 17 jevrels,

unbreakabl* malnspring,
thock reslstaoL

$4950
(also avallable wltš 

charcoal dial)

AMERICAN GIRI
Bracelet and watcb 

comblned In ons 
gtamoraus ensemble, 

17 j«wels,
unbreakable matntprtog.

$4950

ted. fed. ®oa j

PAY AS e 
UTTLE *

AS ISVB

Geriausia vieta pirkti Kalėdų dova
nas. Pas Budriką Deimantai, Brili- 
jantai, Žiedai, Auksinės Plunksnos, 
manieuro Setai, Sidabro Kryželiai, 
Rankinės Perlai, lavalierai, Auks- 
karai, Gintaro išdirbystės, Armoni
kos, Rašomos mašinėlės, Blanketai, 
Kaldros Servyzai, Toasteriai, Radios 
F. M., A. M., Hi-Fi, Automatiški 
Patefonai, gražus mažutis Radlo už 
Al 9.95.

Gražus Automatiškas Patefonas Ir 
Radio vertės 69.00. už ............49.00.

Gražus Portnble Televizija — 89.00 
ir augščiau. Zentth, I’htlco. General 
Electric, Admlral, R. C. A. Vlctor, 
Travler, Budrlk I-apel T.V.

Pirkėjai Televizijų, gaus dykai laik
rodėlį Dėl Televizijų Pataisymo pa
telefonuokite CAlumet 5-7237.

Nauji laikrodėliai 17 akmenų ver
tės $39.00, už $14.50.

B U D R I K’S,
3241 $o. Halsted St.

Krautuvė attdara Ir sekmad. nuo 
10—6. Pirmadienio Ir Ketvirtadienio 
vakarais Iki 9:30. Budrlko Radlo 
Valanda iš Stoties W.H?F.C. 1450 
Ketvirtadieniais nuo 6 Iki 7 vai. va
kare. Su gyvais Talentais Ir dideliu 
nauju Orkestru.

Ketvirtadienis, lapkr 29, 1956

CLASS1FIED AND “HELP WANTED” ADS

Pajieškomi: Leonas Dulevičius, 
g. 1924710.24 Pasvaly, po karo gyve
nęs Austrijoj, ir Povilas Visockis, 
gini. 1926 m. Pasvalio vienkiemyje, 
po karo gyvenęs Prancūzijoj. Jieško 
giminės iš Sibiro. Kreiptis adresu:

J ieškomi: 1) Stasys Malinauskas, 
s. Prano, gyvenęs arba gyvena Flo
ridoje. ) Ameriką atvykęs tuojau po 
I-jo Pasaulinio Karo, 1921-24 m. 2) 
Stasys Žvirblys, s. .kpozo, į Ameriką 
atvykęs tuo pat laiku, gyvenęs ar 
gyveno New York mieste. Jieško se
suo llele Malinauskaitė - Lukians- 
kienė, gyv. Lietuvoje. Turiu žinių 
nuo jos iš Lietuvos. Jieškomi arba 
apie juos žinantieji prašomi atsi

Jieškomi: 1) brolis Kazys Rudis, 
s. Jurgio, kilęs nuo Krekenavos, 
atvykęs į Ameriką prieš did. karą 
ir . gyvenęs Washington State, 2) 
pusseserė Ona Pručinskaitė, kilusi 
iš Krekenavos - Butrimonių kaimo, 
į Ameriką atvykusi apie 1928 m. 
Jieško Stasė Rudytė, 1974 N. 17th 
Avė., Melrose Park, III.

REAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
Ir parduodami uždirb
site per šią įstaigą.
AL. iJJUDRECKASTĘLalTY
4081 Archer Avė. (prie

Californijos g-vės)
LAfayette 3-3384

HELP VVANTED — VYRAI

Pelnykite 2% nuošimčiu
v • _

Atdara kasdien 
Pirmadieniais -- Penkta-, 

dieniais imtinai 
nuo 9 vai. ryto iki 

2 vai. popiet. 
Ketvirtadieniais nuo 

5 iki 8 vai. vak. 
FREE PARKINO

>1

MEMBERS,
EEDERAI DEPOSIT INSURANCE 

CORPORATION

uz jūsų santaupas
Pradėkite taupyt...ir pelnyt...šiandien.
Sutaupykite dalį kiekvienos algos 

Jūs esate sau tiek skolingi!
Visos Drovers Taupomosios Sąskaitos yra apdraustos 
iki $10,000 per Federal Deposit Insurance Corporation.

•*» llrmcrs liaiiks

47th Street & Ashland Avenue YArds 7-70C0

NUO 1883

DYKAI — DOVANĖLĖS
VAIKUČIAMS 

Padėję $10.00 ar daugiau ant savo sąskaitos 
gaus Kalėdinę pančiaką pilną visokių žaislų.

TĖVELIAMS 

Dykai dėžė 21 gražių Kalėdinių pasveikinimo 
atviručių su kiekviena pradėta "1957 

Christmas Club" sąskaita.

Pas mus sąskaitos yra Federalinial apdraustos jūsų saugumui 
iki $10,000.00 . . . Dabar yra mokamas aukščiausias 

dividendas Chicagoje.

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 South 49th Court, Cicero 50, Illinois
Telefonai: TOtvnJiall 3-8131 ir BIshop 2-1397

Atidarą kasdien iki 5:00 vai.; pirmadieniais iki 8:00 vai. vak. 
JUOZAS GRIBįAUSKAS, Vedėjas

Jieškomi: Petras Jurkynas ir Mi
kasė, gyv. Youngstotvn, tremtiniai 
Andrius Jurkynas su žmona, Alek
sandras šumskis su žmona. Jieško 
savieji iš Sibiro. Atsiliepti: V. Dė
dinas, 6727 S. California Avė., Chi- 
cago, III.

REAL ESTATE

Arti Archer ir Kedzie Avė. labai 
švarus namas 2 po 6 k. Centr. ap- 
šlld. Erdvus sklypas. Prašoma 
$18.000. REpublic 7-9401.

Arti 43rd St, ant Artesian Avė.
' 2-jų butų po 4 kamb., medinis ap
kaltas su “slding'u”. Pilnas rūsys 
ir pastogė. Garažas. Puikiame stovy, 
įkainuotas skubiam pardavimui. Dėl 
informacijos kreiptis į lA-sniak 
Realty, 4208 Archer Avė., LAfayette 

3-5784-5. ____ ________

BRIDGEPORT’E

3-jų augštų mūrinis namas. 
Mėnesio pajamos $190.00. 
Krautuvė ir 4 butai. Pilnas 
rūsys. 2 automobiliams ga
ražas. Kaina $18,000.

Tel. CLiffside 4-0104

SKIP’S 
Liquor Store

5515 SOUTH D AMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBR00K 5-8202

S E L F 
SERVICE

Lapkričio-Nov. 29 ir 30, gruodžio-Dec. I
HENNESSY, 3 STAR COGNAC Fifth $(>.09
BISQUIT, THREE STAR COGNAC Fifth $4.79
MARTELL or OOURVOISIER Fifth $4*98

GRAIN ALCOHOL. 190 Proof

USP Fifth. $4.89
CINZANO VERMOUTH, Dry or Sweet, Fifth $1.29
KRON-BRANNVIN OR ANDERSON,

IMPORTED AQUAVIT Fifth $3.98
NEW YORK STATE CHAMPAGNE,

Pink Champagne, or Sparkling Burgi mdy, 5th $1.98
PEDRO DOMECQ, Imported Sherry

or Ideal Pale Sherry Fifth $1-49
IMPORTED CANADIAN VVHISKEY Fifth $3.98
ASSORTED LIQUEURS: Apricot, Kummel,

Curacoa, Black Berry Fifth $2-89

į Ifr-"" —.fr-Į— B
=RP

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

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

Modemiškas 5 kamb. mūro namas 
Marųuette Parke. Antras augštas, 
paruoštas įrengimui 4 kamb. buto. 
Aut. šildymas gazu. Kartu parduo
damas tuščias sklypas. A. Sirutis.

Oak. lawn prie 95 gatvės. 2 augš- 
tų 4 butų namas. 3x4. 1x3 kamb. 
Sklypas 100x125 pėdų. Pajamų $260 
į men. Kaina $22,500. A. Rėklaitis.

Originalus 4 butų mūras prie 59 
ir California Avė. Visi butai po 4 
kamb. Aut. šildymas alyva. Plieno 
konstrukcija. Alium. langui. Tik 
$39,000. Savininkas finansuos 15 me
tų 4%%. įmokėti $15,000. Volodke. 
vičlua.

2 namai ir verslo įmonė. $16,000 
met. pajamų. įdėtas kapitalas grįžta 
per 3 metus. įmokėti $10.000. Savi
ninkas duoda morgičių iš 4%. J. 
šaulys.

Naujas 5 kamb. mūro namas arti 
Marųuette Parko. 2 dideli kambariai 
rūsyj. Kilimai nuo sienos iki sienos. 
Gazo šilima. 1 ‘-į auto garažas. 
$21,000.

Geras mūrinis 10 metų bungalow 
f Vakarus nuo Marųuette Parko. 
Rūsyj puikiai įrengti 2 kamb. su 
tualetu ir dušu. Gazo šilima. Rūsyj 
palieka geri baldai. Visa kaina tik 
$18,500. A. Linas.

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

P LEONAS
REAL ESTATE

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

Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 
bei valdymas. Paskolų parūpinimas.

VISŲ RCŠIŲ APDRAUDIMAIi. BACEVIČIUS 
“Varpas” Real Estate 

General Insurance, Notary Public 
5916 S. Western Avė.

REp. 7-6886 arba HEm. 4-7085

DIE MAKERS
Severai lst Class

Die Makers Needed ! ! 

ALSO

JIG AND
FIXTURE MEN
Overtime & Top Pay 

to Qualified Men

R. KRASBERG & SONS 
MFG. COMPANY 

2501 W. Homer St.
Tel. DI 2-1100

TW0 CLEAN-UP MEN
Mušt be sober and reliable. Good 
pay. Mr. Bard.
Arena Bovvlarama and Shopping 
Center, 103rd'and Cicero Avenue.

HELP WANTED — FEMALE

STENO —
GENERAL OFPICE

2 giri Office near Union Station. 
Full company benefits. — $65 
to start.

ANdover 3-7216
REIKALINGA MOTERIS lengvam 
namų ruošos darbui. Gyventi vieto
je. Skambinti DRexel 3-8514 tarp 7 
ir 11 vai. ryto, klausti Mrs. Mary 
Barzda.

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSUBANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
VVAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. Ir sekmad.)

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

E. KURŠIUS 

REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400

Excellent Opportunity

Immediate Opening

BOOKKEEPING
MACHINE OPERATOR

— Expecienced — 
Interesting varied work. Gener
al office dėtai]. Hours 8:30 to 
5:00. 5 day week. Good start- 
ing salary. ,

4501 W. AODISON ST.
Call for appointment:

KILDARE 2-7211

BUILDING & REMODELIND

GRAND OPENING
DIDYSIS ATIDARYMAS

LAPKRIČIO 29, 30 IR GRUODŽIO 1 DIENOMIS

PIVARONO NAUJA KEPYKLA BRIDGEPORTE
' I

• Modemiškai įrengta kepykla iš lauko ir iš vidaus.
• Galima gauti įvairiausių rūšių duonos, pyragaičių, tortų ir kitokių kepinių.
• Specialiai kepam įvairius dalykus vestuvėms, baliams, varduvėms, krikšty

noms, sukaktuvėms ir kitoms progoms.
• KEPYKLOS ATIDARYMO DIENOMIS ATSILANKIUSIEJI GAUS DOVANŲ.
• Kviečiame visus Chicagos leituvius ir jų kaimynus aplankyti naujai įsteigtą 

kepyklą ir paragauti mūsų kepamus pirmos rūšies gaminius.
• KEPYKLA ATIDARA NUO 7 vai. ryto iki 7 vai. vakaro.

PIVARONAS BAKERIES
3200 South Halsted St. Tek: FRomtier 6-4622

Geriausi prieš kalėdiniai 
pasiūlymai

2 po 5 naujas
baigiamas įrengti su visais moder- 
nlškiausiais patobulinimais ant pla
taus kampinio sklypo, visas šviesių 
fronto plytų, galima išdėk. pagal 
pirk. pageidavimus.

$4,000 įmokėti
už medinį G kamb. su 3 kamb. skie
pe, namą su 2 auto garažu, kaina 
tik $11,650.

Tuoj galima užimti
Mūr. 2 po 6 centr. šild. garažas, 

Brighton Parke.
7 kamb. 4 mieg.

mūr., pusantro augšto ant plataus 
sklypo su garažu ir centr. šild. arti 
susisiekilo ir mokyklų.

Taverna ir 4 butai 
Brighton Parko judriojo vietoje, ge
ri įrengimai, veras šildymas, gara
žus, puiki vieta lengvai uždirbti

Baldų krautuvė ir 2 bubi!
Juk gali būti didelio fabr. savinin

kas, bet pradėk nuo dirbtuvės. Kai
na $19,500.

Turime daug visokių namų ir vi
sur, padedamo gauti paskolas, esame 
centrinėje lietuvių kolonijoje Brigh
ton Parke.

SIMAIČIAI
Realty, Builders. Insurance 

2737 Weat 48 St 

CLiffside 4-2390

PARDUODAMAS 2 BŪT. MCR.
namas Brighton Parko apylinkėje. 
Kalbėti su sav. tel. Vlrglnia 7-8413.

MISCELLANEOUS 

Įvairūs Dalykai

LdETT KPDKAUDŲ AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Antomobl 

lų finansavimas. Notarlatas Valety 
«*s patvirtintos kalnoa

Prieš darydami apdrandas kltm 
laaltelraukite pas mus.

JONAS KIRVAITI*, 
VVAlbrook 5-M71

■ \ TERŠT ATE INSLRANGE AOFTRB 
6168 8. Ashland Ava- ChlcagoS6, Ib

ŠILDYMAS
A. Stanėlanakaa lnstoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
Ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių orp vėsintu
vus (Air condltioners) ir atlieki 
visus skardos darbus.
I54fi 8 4»th OOITRT, GIOERf 
Tel. OLymplc 8-0775 nuo 8 vai

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

i OLymplc 2-8752

VIKTORAS SIMAITIS

General Contractor

Stato rezidencinius Ir komerctntue 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vok.: VI 7-422» 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

SIMAIČIAI 
Realty - Bnilders - Insurance 

2737 West 4Srd Street
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Streel

BUILDING OONTRACTOBS 
Stato naujus namus, atremontuo
ta senus. Kreipkitės •

Tel. — HEmlocb 4-5881 
inlIiiHiiHiHiiiiiimiiuuiuiimiuijįjiiĮĮĮt
!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll»Sil 
i LIETUVIU STATYBOS 
Š BENDROVR

I MORAS
= Builders, Gen. Gontractora 
į Atlieka planavimo Ir staty- 
5 bos darbus gydytojų ofisų, gy- S venamųjų Ir viešųjų pastatų.
S Namų įkainavimas Ir įvairūs 
S patarimai nemokamai.
S Kreiptis šiuo adresu:
i JON AS STANKUS
I“ Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki

6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus
= Tel. PRoencct 8-2013 
= 6800 80. CAMPBELL AVĖ, 
š Chlcago 29. Dllnols

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct, Cicero 50, IU.

Statome naujus namus Ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai.
Šaukite DAnube 6-2793 nuo • vaL 

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

vakaro iki 11 vai. vakaro.

Slalome
NAMUS IR
GARAŽUS

Ir atitekame visus statybos Ir per
tvarkymo (remodellng) darbus.

MASTER BUILDERS
Gevieral Contractlng Co.

(Sav. V. Sodeika Ir J. Skorvbskas) 
1600 S. 4RTH CT„ CICERO 60, ILL. 
Tel. OLymplo 2-7381: TO 3-4236

AVTOMOBILEh — TRtJCM 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO K O 2 I 0 0 8 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

UUflymM
\tllskaml motoro remontai, lyginimo 
lažymo darbai Ir keikiamos dalys

CALL-ME-MOTORS CO.
5763 8. WESTERN AVĖ. PR 3-3633
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Ketvirtadienis, lapkr. 29, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLCTOIB

ĮVYKSTA ŠEŠTADIENI, 
gruodžio mėn. 1 d.,

LIET. AUDITORIJOJE, 
3133 So. Halsted St.

CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ CHORO RENGIAMAS

PRIEŠADVENTINIS VAKARAS
PROGRAMOJE:

VYRŲ CHORAS, 
SEKSTETAS

ALMIO DRULIOS nau
jausi kupletai ir kitos 

įvairenybės.
Gardus valgių bufetas 

ir kokteilis.

Pradžia 8-tą valandą vakare. BALIO PAKŠTO ORKESTRAS Pelnas skiriamas “Rigoletto” operos pastatymams, j

. z
Staliukai užsakomi vie
toje nuo 7 vai. vakaro

DETROITO ŽINIOS
SPORTININKŲ PADCKA

Rengiant VI šiaurės Ameri
kos Lietuvių Sportinių Žaidy
nių II rato varžybas, kurios 
pareikalavo daug triūso ir di
delių išlaidų, susilaukta nuošir
džios talkos ir paramos iš visas 
eilės lietuviškų organizacijų ir 
paskirų asmenų.

valikuskams, J. Krikščiūnui, V. 
Kunčiūnui, Kunigaikštienės Bi
rutės Moterų Draugijos Detroi
to skyriui, LB Detroito apylin
kei, KLB Windsoro apylinkei, 
Lietuvių Fronto Bičiulių Det
roito skyriui, Lietuvių Atgimi
mo Sąjūdžio Detroito skyriui, 
Lietuvių Sąjungos Ramovė Dėt 
roito skyriui, Lietuvių Socia-Už pinigines aukas širdingą, 

ačiū tariame Alytaus baro Sąjungos 116 kuopai, Lie- 
"Shuffleboard” komandai, Ad-ltuvių SkautU Sąjungos Balti- 
ams Realty įstaigai, Akademi-ij08 tuntui, Lietuvių Skautų S- 
nio Skautų Sąjūdžio Detroito ^os Gabijos tuntui, Lietuvių
skyriui, Amerikos Lietuvių R. 
K. Federacijos 4 skyriui, ^Ame
rikos Lietuvių Rezistencinės 
Santarvės Detroto skyriui, A- 
merikos Lietuviiį Tautinės Są
jungos Detroito skyriui, A. Ba
cevičiui, S. Bačkaičiui, V. Ba- 
ziliauskui, Blauzdžiui, A. Bliū
džiui, M. Baris, Bogužiui, Brun 
zai, Bronskiui, Brothers barui 
Briedžui, Butkui, J. L. Čer
niauskams, P. Charles, Cham- 
berlain Bakery, V. Dalindai, Da 
riaus ir Girėno Klubui, Detroito 
studetnų ateitininkų draugovei, 
Galunas Market, J. Gaižučiui, 
Hamtramcko Lietuvių Klubui, 
Harper Canton Florist, E. Jan
kui, Y'kaičiui, J. Karaliui, G. 
Kazlauskui, F/soiiovienei, Ka-

Skautų Brolijos Užs. Skyr., dr. 
V. Majauskui, Martišiui, Medi
niui, J. Mikailai, P. Misiūnui, 
F. Motuzai, Naruševičiui, B. 
Navickui, dr. A. Pakalniškiui, 
J. Paškauskui, S Pažėrai, J. 
Pilkai, L. Pečiūrai, L. Petravi
čiui, P. Petravičiui, Parojui, Ra 
žaičiui, J. Šidagiui, Sirutavičiui, 
J. Stašiui, SLA 352 kuopai, P. 
Šileikiui, L. Šulcui, B. Taporaus 
kui, d. O. Vaitkevičiui, R. Va
latkai, L. Vismantui, Vitui įvil
kės Barui.

Viso aukų gauta $515.50. Su-

Baigiantis 1956 metams ir 
kartu šiemetinės sporto klubo 
valdybos kadencijai, reiškiame 
didelę padėką visiems bičiu
liams, malonėjusiems paremti 
sportuojantį jaunimą auka, at
silankymu į rungtynes bei į 
rengtus pobūvius ir už visą ki
tą talką ir paramą. Tamstų dė
ka Detroito LSK Kovas sustip
rėjo. Visiems Tamstoms linki
me linksmų šv. Kalėdų ir sėk
mingų Naujųjų Metų.

Detroito LSK Kovas V ba 

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS

Pranešame gerbiamosios vi
suomenės žiniai, kad artėjan
čių Naujųjų Metų sutikimas, 
rengiamas Detroito LSK Kovo, 
įvyks jau detroitiečiams žino
moje pokyliams skirtoje “Ara- 
bian Room” salėje, Tuller vieš
butyje. Viešbutis yra pačiame 
miesto centre, Park ir Adams 
gatvių kampe.

Šiemetinis Naujųjų Metų su
tikimas skirsis nuo ankstyves
niųjų ištaigingumu, pagerintais 
.maisto patiekaiais, gėrimais ir 
tęsis iki 4 vai. ryto. Šokiams

adresų stokos nebuvo pasiųsti syvumas 1940 m. rusų okupa
cijai.

Antrąją susirinkimo dalį su
darė skyriaus valdybos einamie 
ji pranešimai ir oficialus prisi
statymas. 1956 — 1957 moks
lo metais Liet. Stud. S-gos Det
roito skyriaus valdybą sudaro: 
pirm. Saulius Šimoliūnas, vice- 
pirm. socialiniams reikalams Bi 
rutė Rackaitė, vicepirm. kultu-. 
riniams reikalams Dalia Bulga- Į 
rauskaitė, sekr. Marytė Lekniū 1 
tė ir ižd. Jonas Svereckas.

aukoti pinigai sunaudoti spor-' gros palčiai žinomas Caritas Ri- 
tininkams dovanų pirkimui bei' ver pramoginis orkestras, 
įvairių susidariusių išlaidų pa- Eilei Detroito lietuvių, kurių
dengimui.

Clevelando lietuviai sportinė- 
l se varžybose dalyvavusiems tei

adresai buvo žionmi, išsiuntinė
ti pakvietimai, kviečiant daly
vauti rengiamame sutikime.

A.' A 
POVILAS RAUSKIN

Gyv. 6616 S. Rockwell St.
Mirė lapkr. 25, 1956 m., 

9:45 v. v., sulaukęs pusės amž.
Gimė Lietuvoje, Joniškio 

vaisė. Amerikoje išgyveno 50 
metų.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me žmona Uršula (Tama
šauskaitė. pagal pirmą vyrą 
Kelpšienė), podukra Nancy 
Kroli, žentas Casimir, anūke 
Joyce, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami. Lietuvoje liko 
sesuo Ona Metrikienė su šei
ma, brolių ir seserų vaikai.

Priklausė Šv. Vardo ir Chi- 
cagos Lietuvių dr-gijom. Buvo 
amžinas narys sekančių drau
gijų: Šv. Kazimiero Akad. 
Rėmėjų, T.T. Marijonų Rė
mėjų, T.T. Jėzuitų Rėmėjų, 
Labdarių Są-gas, T.T. Pran
ciškonų Rėmėjų, T.T. Salazie- 
čių Rėmėjų ir Nukryžiuoto 
Jėzaus Seserų Vienuclyno 
Rėmėjų.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
kopi., 6812 S. Western Avė. 
Laidotuvės įvyks lapkr. 29 
d. Iš koplyčios 8:30 v. ryto 
bus atlydėtas į švč. Pan. Gi
mimo par. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pam-aldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į švento Kazimie
ro kapines.

Pagal velionies pageidavi
mą, gėlių prašome nesiųsti.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir p-ažįsta- 
mi'9 dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, podukra, 
žentas ir anūkė.

Iztid. direkt. A. Petkus, te
lefonas GRovehilf 6-2345.

pakvietimai. Užtikrinimui sa 
vo vietų visi malonėkite atsa
kyti iki gruodžio 10 d. Dėl 
smulkesnės informacijos ir vie
tų rezervacijos kreipkitės se
kančiu adresu: Kostas Žalnie- 
raitis, 2321 Casper, Detroit 9, 
Mich., telef. VI 1-7127.

Detroito LSK Kovas

STUDENTAI PAMINĖJO 
KARIUOMENĖS SUKAKTĮ

Š. m. lapkričio 18 d. 12 vai. 
įvyko Lietuvių Studentų Sąjun
gos Detroito skyriaus susirin
kimas. Kariuomenės šventės 
proga pulk. Jonas Šepetys pa
teikė kondensuotą, bet įdomų 
“Žvilgsnį į Lietuvos kariuome
nę“ Paskaitoje prelegentas pa
vaizdavo nepriklausomos Lietu
vos kariuomenės kūrimą ir jos 
vaidmenį laiko ir aplinkybių 
perspektyvoje. Po to vykusiose 
diskusijose ypač buvo iškelta ir

MANKOVVSKi
PHARMACY

PreBcription specialists
Vaistininkai

4500 S. Wood St. Frontier 6-6228 
Completc line. .. Diabetic needs

Revizijos komisiją sudaroį Pranas Zaranka ir narys Juozas 
pirm. Narimantas Udrys, sekr. | Polikaitis. Narys

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. HELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Viena* bloką* nuo kajimą.
Didžiausia* Paminklam* Planą 

Paairinkima* mieste 1

Telef — CEdarcresf 3-6335

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIUIIIIII

Jei turite parduoti ar išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduot;

i kėši paskirti trylika dovanų. Dalis jau atsakė, rezervuodami 
j Už paskirtas dovanas dėkoja-! vietai. Likusieji prašomi pasi- 
i rae A. Bielskui, Faskui, A. Juo-j skubinti su atsakymais, nes vie- 
zaičiui, Laikūnams, LSK Žai-, tų skaičius yra ribotas. Taipgi 
bui, dr. A. Nasvyčiui, J. Nas-^su malonumu kviečiami daly- 
vyčiui ir J. Puškoriui. i vauti ir visi kiti, kuriems dėl

UŽUOJAUTA
Dr. J. Petriką ir jo šeimą, jų mylimam sūnui 

A. f A.
RIMANTUI PETRIKUI

taip netikėtai ir tragingai mirus, nuoširdžiausiai už
jaučiame ir kartu liūdime. L, Bulgarauskas ir šeima

Gerb. Dr. Juozą PETRIKĄ ir šeimę di

džiausios nelaimės dienose, palaidojus bran

kų sūnų RYMANTĄ, giliausiai užjaučia-

me.

A. Kukučionienė ir dukrelės

GUDAUSKŲ
BEVERI.Y IIILI.S GFUNYCV 
Gerlausloa gėlės <181 vestuvių, banke 
tų. lalrtntnvtu Ir kitų patmofilmų.

1443 WILST ItSRD CTRFKT 
Td. eKnnped H-OHS* Ir PR R-ORK:

ALGMINUM
STORM WINDOW< 

$15.95
’ Combination Aluminum

STORM DOORS
$39.95

Instalation Extra
NO MONEY DOWN

KRIOE COMPANY
2719 W. 7IM St. HE 4-911 

OI’EN SI'NDAY 
Lietuviai Savininkai

i U.”L^ LL-^Eai

PADĖKA
A. f A.

Dipl. Lnž. Stasys Radzevičius - Radis
Milui] tnylirnaa vyras, patėvis! brolis ir svainis mirė 1956 m. 

spalio 21 d., palaidotas X. 24. RctSkianir nuoširdžių padėkų: (Šeri), 
kun. Nniiniinui už maldų koplyčioje Ir prie kapo; gydytojams - 
J. Adomavičiui, Z. Rudaičiui/ O. VaSkcvlčiūtet — nuoširdžiai ir 
rūpestingiausiai teikusiems mediciniškų pagalbų; organizacijų ir
darbovietės atstovams už ypatingai nuoširdžių užuojautų — lnž. 
archlt. J. Muiokui, ALIAS Chicagos sk. pirm., Dr. S. Bležiui,
ALTU ir SI,A 322 kuopos pirm., I’toncr Service A- Engineerln ;
t'o„ Mr. J. I’. Trtnglt, Mr. J. V. Rartūecl. Mr. R. E. Strus and
Mr. JAV. Adams; inž. bendradarbiams: V.Jonynui, A.Malko, P. Kal
vaičiui ir V. VepStul. «•

Gili padėka Inž. kolegams, nesušlems velionies karstų, pa
lydini j amžino poilsio vietų: K. Bertuliui, V. Jonynui, V. Petrai
čiui, V. PuvUčIill. S. Ivanauskui ir J. By Vainiui.

Ypatingai dėkojami' mieliesiems bičiuliams už rūpestingų, 
nuoširdžių globų bei visokeriopų purumų: V. K. Hertullanis, poniai 
A. M., 1-:. B. Jonušams, R. Diklnlenet, K. A. Pimpiams, A. M. 
ŠeiepkainSs M. A. Bikiniams, A. A. Vaitkums, J. I’. Norkulčiams, 
,1. Y. Dagiliams, O. K. Dubulcvičlums, E. I’. Gaučtams, J. J. Ge
lažiams. Y. Y. Vaitiekūnams, P. Vosylienel, A. Z. JonynamH, E. 
Yalialleni i, S. T. Ooteeltams, B. E. Malcanams, J. J. <'limellaus- 
kaliis. N. Toliušitnei, G. M. Mačluikains, V. P. Geniunis, B. J. 
Briedžiam^, O. J. Tūla lama M. A. Tvtrbutams, O. .1. Bilūdžtams.
I, . Vanagai!lenai, E. Vyšniauskienei, J. P. Linkumą, G. T. Gry- 
tiaičiams, V. D. Bikiniams, H. A. Semėnams, G. D. Krivickams, 
p. p Bunibrų šeimai, S. J. Makauskams, P. 1,. Šmulkščiams, A.
J. Madelklams, B. V. Bctrušatčlams, O. K. Novasatčiains, S. J. 
Sakalauskams. N. J. Rulkuu:4tains, E. A. Banners, K. Betner, O. 
Zdaiiis. !•'. Miliui, A. Banauskienel, p. p. Jurošckams, Dr. K. 
SiAiogat, Br. Ivanauskui.

Nuoširdi padėka turiusiems utsls\ clklnltno žodj prie kapo: 
inž. Y. I’avilčlul, inžinierių elektrikų tr ALIAS Ghlcagos sk. var
du; I’. Miliūnui, ALTU Chlcagos sk. Ir ŠIA. 322 kuopos vardu; P. 
itukutžai, panevėžiečių vardu.

Dėkojami' solistui S. f'ltvarul už neaprtakomnl Įspūdingą 
giesmę koplyčioj!? ir I*. Skriduliui už vurgonėllų muzikų.

Ypatinga padėka, laidotuvių direktoriui ponui Petrui Bieliū
nui iiž nuoširdų Ir rūpestingų patarnavimų toje liūdesio valandoje.

Visiems, visiems, pareiškusiems užuojautų, sudėjusiems gra
žiausių gėlių vainikus ir puokštei* Ir palydėjuslems velionį j am
žino po.’lsio vietų, tariame nuoširdų lietuviškų ačiū.

Našle su sūnumi, sesuo ir st ainis.

telefonu: Vlrginia 7-6640.
gvildenta musų kariuomenės pa iiiiimHHmHiuiHiiHIUUIIHHIHHHIUnill ! 
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui...................................................................... linu

Siunčiame Maistų Lietuvon su Garantija
Mūšy vaistinė yra įgaliota priimti užsakymus dėl maisto pa

lietų siuntinio į Lietuvą ir į visą Rusiją su Amerikoje apmokėtu 
iš anksto muitu ir su garantija, kad pakietas bus pristatytas 
tam, kam jis siunčiamas. Pakietai yra gatavi.

Pakietas Nr. 1. Kaina $26.00. Jame yra l>/2 sv. bekono, l’/2 
sv. jautienos, 1 sv. taukų, 3 kenai pieno, 5 sv. miltų, 2 sv. ryžių, 
3 sv. cukraus ir % sv. šokolado.

Pakietas Nr. 2. Kaina $32.00. Jame yra 2 sv. kumpio, 2 sv. 
jautienos, 2 sv. bekono. 2 sv. taukų, 3 kenukai sardinių, 5 sv. 
miltų, 2 sv. cukraus ir Va sv. kakao.

Pakietas Nr. S-l kaina $49.80. Jame yra 5 svarai miltų, sva
ras sviesto, 2 sv. kumpio, 3 sv. taukų, 2 sv. jautienos, 2 sv. cuk
raus, 2 sv. bekono, l'/2 sv. pieno miltelių, 1 sv. kavos, 1 sv. ka- 

! kao, y2 sv. arbatos.
I Viskas gerai supakuota. Tik atsiųskite čekį ir nurodykite, 
j kokį pakietą nort siųsti, o taip pat aiškiai parašykit gavėjo 
1 adresą. Muitai į paminėtas kainas įrokuoti. Rašykt:
IDEAL PHARMACY 29 KELLY SQ. WORCESTER, MASS,

Vytautas Skrinskas, Savininkas.
............................................................................................... .

LlOOČSiO VALANDOJ 
Sankitt

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

Tlema, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausim* 
koplyčių arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

CHICAGO, ILL CICERO, ILL.

Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 
T0wnha!! 3-2109

Vienerių Metų Mirties Sukaktuvės

JOHN F. EllhKIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 Soufh Hermitage Avenue

TeL YA 7~1741-2 ir Lfl 3-9851

4330 34 South California Avenu*
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTJ

A. A.

IGNACAS MIKAITIS
(Gyveno 5629 South Wood Street)

Jau sukako vieneri įlietai, kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mylią vyrą ir tėvą a. a. Ignacą Mi- 
kaitį.

Netekome savo mylimo 1955 m., gruodžio mėn. 4 d.
Nor3 laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už

miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ra
mybę.

Už jo sielą mes užprašėme gedulingas šv. Mišias su eg
zekvijomis gruodžio mėn. 1 dieną 8:00 vai. ryto Šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčioje. Gruodžio 1 d. ir 4 d. Tėvų Jė
zuitų koplyčioje (5541 So. Paulina).

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus 
ir pažįstamus šiose pamaldose dalyvauti ir kartu su mu
mis pasimelsti už a. a. Ignaco Mikaičio sielą.

Nuliūdę: žmona Auna, sūnus Fellx, marti Emily, anū
kas Philip, augintinė Rutli Simanis su šeima.

aCRANTLEJl VKA NARIAI GHICAGG8 LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

unbulanaų patarna- turime koplyčia
maa dieną ir nak Chicago,

Reikale Aaukit* -toselando dalyse -

uojau patarnaujan)

PETRAS BIELIONAS
1348 S. CALIFORNIA AVĖ. TeL LA/ayette 3-351

"ANTANAS M. PHILLIPS
I3OT S. UTCANICĄ AVĖ. id. VArds 7-34.

~ PETRAS P. GURSKIS
459 Weet 18th STREET TeL SEelej 3-571
~ 7 ALFREDAS VANČE-
77 WOODSIDE Rd., Riveralde, DL TeL Ol.ympic 2-624

POVILAS I. RIDIKAS
1354 S. HAISTED STREET TeL VArde 7-191

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
'0831 8. HICHIflAN AVĖ. TeL COmmodore 4-222

eta

I

4
«R 40 M£TU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA

TAUPYMO
lENOROVt

JURGIS F. RUOMIN
4319 S. LITUANICA AVĖ. TeL V Arda 7-1138-113.’

■4
4038 Archer Avenue T«l. LA3-67i» 

AUGUST SALOUKAS Peųzldant*

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ., CICERO. Dl. TeL OLympie 3-100-'

ŽIGMŪND (ŽUDYK) 2UDYCKI 
1646 W. 46th STREET T Arda 7-678 >

STEPONAS 0. LACKAMNCŽ 
*424 W. «9th STREET REpablU 7-1X11

, P1.ACR Vlnrt.1. T-6r



DOCNRASTIB OKAOOAfi, CHICAGO, lLLlNOlfl
Retvirtądienia, ląpkr. 29, 19S6

S

imu
X laukaičių namuose, 554 N. 

Leclaire, Austine, lapkričio 24 
d. įvyko pobūvis, į kurį buvo 
atvykę svečių iš Cicero, Mar- 
ųuette Parko, Bridgeporto, 
Mayvvood, III. ir kt. Didesnę 
svečių dalį sudarė Mažosios 
Lietuvos lietuviai. Buvo pasa
kyta gražių žodžių ir pakelta 
tostų už laisvą tėviškę su Ram- 
byno kalnu, prisiminti už gele
žinės uždangos likę giminės, 
draugai ir kaimynai, padainuo
ta ir maloniai išsikalbėta. Bu
vo sudainuotas duetas — la
bai sena prūsų lietuvių liaudies 
daina, išlikusi žmonių lūpuose 
iš stabmeldybės laikų, kurioje 
močiutė saulė prašoma duoti 
visokių gėryhįų ir buvo paskai
tyta naujai parašyta baladė 
apie Prūsų Lietuvą ir joa ko
vas. Pjaustant tortus, buvo su
giedota ilgiausių metų iš Euro
pos atvažiavusiam šeimininko 
Jono broliui Reinhardui jo 
gimtadienio proga ir palinkėta 
laimės Amerikoje. Lukaičiai

X Tremtyje* Balto gėrybėmis 

naudojęsi parodys savo dėkin
gumą dalyvaudami bankete, 
ruošiamame šį sekmadienį Lie
tuvių auditorijoje pagerbimui 
10 metų dirbusių tremtinių šel
pimui. Pakvietimai gaunami ir 
,,Drauge“. Malonėkite juos iš 
anksto įsigyti, nes šeiminin
kėms būtina žinoti dalyvių skai
čių.

X Sukaktuvinę dali. A. Blik
stelės meno parodą atidarys 

Liet. konsulas dr. P. Daužvar- 

dis. Šį šeštadienį, gruodžio 1 d.
Lietuvių auditorijos šiaurinėje 
ealėje (1-me augšte), atidaro
ma dail. Antano Rūkštelės su
kaktuvinė kūrinių paroda. Pro
gramos pradžia 7 vai. vakaro. yra žinomi savo veikla Klaipė- 
Lietuvos konsulas dr. P. Dauž ■ į ^°8 krašto lietuviai, jie augina 
vardis atidarys parodą. sūnų ir dvi dukras, kurie visi

Meditirranean S»a

Strėlės rodo Ismailia ir Guos ruožą, kur Jungtinių Tautų policijos 
jėgos atvyko. Izraelis nenori grąžinti Gazos Egiptui. Pustamsė spalva 
rodo Sinai pusiasalį, kurį Izraelis paėmė iš Egipto invazijos metu. (INS)

CHICAGOS ŽINIOS

Tebejieško berniukų žudikų
Chicagos policija tebejieško 

nusikaltėlių, kurie praeitų me
tų spalio mėn. 18 d. nužudė 
tris berniukus Jų žaizdose ra- 
du,? ženklų chemikalų, kuriais 
naikinami vabzdžiai, kenkią 
gėlėms, pirma buvo manoma,

: kad nužudymą įvykdė koks 
nors šiltadaržio darbininkas. 
Pasitarus su augalų specialis
tais, prieita išvados, kad tai 
galėjo būti ir paprastas nami
nių gėlių mėgėjas. Dabar jieš- 
kojimai įgauna naują kryptį.

Modernizuos paežerės ( 
kelią

Chicagos Parkų distriktas 
svarsto nauja planą — pra
plėsti, sumodernizuoti šiaurinę 
dalį Chicagos paežere einančio 
kelio, įvedant 8 važiavimo lini
jas ir plačiu, patogiu keliu su
jungti su Šiaurvakarių Ekspre
siniu vieškeliu. Visas tas planas

Vanduo priemiesčiams
Sanitarinio distrikto prezi- 

dentas Antanas Olis pasiūlė, 
kad jų distriktas imtųsi aprū
pinti vandeniu ir kaikurias vie
tas, kuric.3 jau yra už Chica
gos miesto ribų, bet kurios dar 
įeitų į Sanitarinio distrikto ri
bas. Distriktas vandenį toms 
užmiesčio bendruomenėms par
duotų savikaina, o jų vadovy
bės savaip tvarkytųsi. Tas 
klausimas dar svarstomas.

Brangus čempionas
Čempiono vardą gyvulių pa

rodoje gavusio jaučio mėsa 
brangiai parduota—po $8.25 už 
svarą. Tas čempionas svėrė 611 
svarų ir buvo nuosavybė Mau- 
rice Stenzel, iš Osco, III. Jį nu
pirko Pfaelzer Brothers.

Trys mirė liepsnose
Žibalą gabenęs sunkvežimis

KAS KĄ IR KUR
SUDRIKO RADIJO PROGRAMA 

Dainuoja Algirdas Brazis

Pasiklausykite šį vakari} Budriko 
radijo programos iš stoties WHFC, 
1450 kil., nuo 6 iki 7 vai. Tikrai gC- 
rėsitės gražiomis dainomis operos 
solisto Algirdo Brazio ir muzikos 
kuriniais, kuriuos sugros Budriko 
valandos radijo orkestras. Šias pro
gramas duoda Juozo Budriko narni} 
rakandų, televizijų ir auksinių daik
tų krautuvė Chicagoje, 3241 South 
Halsted St. — Pranešėjas

— šv. Kazimiero akademijos rė
mėjų 1 skyriaus svarbus susirinki
mas įvyks gruodžio 2 d. Šv. Kry
žiaus parapijos susirinkimų kamba
ry, tuoj po Moterį} sąjungos susi- 
imkiino. Maloniai kviečiame visas 
rėmėjas atsilankyti ir naujų narių 
atsivesti.

SLRKA 160 kuopos susirinkimas 
įvyksta gruodžio 2 d. 1 vai. p. p. 
Nekalto Prasidėjimo Pn. švenč. pa
rapijos mokyklos kambary. Kvie- 
ėiami visi nariai dalyvauti.

, Valdyba

į Lietuvių Studentų Sąjungas

Parodą rengia ir globoja A- 
merikos Lietuvių Dailininkų į 
Chicagos apygardos sąjunga. 
Pats sukaktuvininkas specia
liai atvyko iš Los Angeles, Cal., 
į savo parodą.

Chicagoje vykstanti paroda 
sutampa su dailininko 50 metų 
amžiaus sukaktimi. Turint gal
voje dailininko veiklą, pradėtą 
1931 m., tai ir antra — 25 me
tų — sukaktis.

Chicagos lietuviai turės pro
gos aplankyti parodą ir pasi
gėrėti dail. Rūkštelės realisti
niais, rimtais kūriniais.

X A. a. Povilas Rau&kinas,

žymus Marq. Park veikėjas, 
etaigiai mirė lapkričio 25 d.

lanko lituanistinę mokyklą.

X Inž. Pilypas Narutis, tik 
prieš trejetą savaičių atvykęs 
iš Vakarų Vokietijos į Chicagą, 
šį penktadienį Chicagos Lietu
vių Fronto susirinkime, Holly- 
wood svetainėje, kalbės apie 
dabartines nuotaikas Europoje. 
Inž. P. Narutis yra vienas pa
grindinių 1941 m. sukilimo or
ganizatorių ir lietuviškosios 
rezistencijos veikėjų. Vokiečių 
okupacijos metu buvo kalintas 
Vokietijos kacetuose. Susirin
kime kalbės ir dr. K. Pemkus, 
visą laiką gyvai veikęs Vokie
tijos lietuvių gyvenime.

X Kvietimai į 1941 m. suki-

Tai buvo pareigos ir nenuilsta- ^mo metų sukakties minėji-
mos veiklos senosios liet. kar
tos atstovas. Priklausė prie 
Marą. Parko Balfo sk., Liet. 
Bendruomenės, šv. Vardo 
draug., Kat. Federacijos. Na
mų savininkų ir kitų organiza
cijų. Buvo amžinu nariu rėmė
ju Labdarių, Tėvų Marijonų,

mą, rengiamą 1956 m. gruo 
džio 9 d. Marijos Augštesnio- 
sios mokyklos didžiojoj salėj, 
iš anksto jau gaunami šiose 
vietose: Karvelis, 3322 South 
Halsted St., “Marginiai”, 2511 
W. 69 St., A. Šležas prekyboje, 
2543 W. 69 St. Minėjime meni-

Prieš kyšius policijai
Chicagoje veikia specialus 

teismas, kuriame svarstomi 
skundai prieš policininkus, rei
kalaujančius kyšio. Užvakar 
tame teisme George Strother, 
53 .m. amžiaus, papasakojo, 
kaip jisai buvo sulaikytas po
licininko ir kaltinamas, jog 
pravažiavo raudoną šviesą. 
Vairuotojas aiškina policinin
kui, kad važiavo per žalią, ir 
dar paskui jį. pravažiavo pora 
mašinų. Policininkas pasiūlė 
sumokėti porą dolerių ir viskas 
būsią gerai. Strother atsisakė. 
Tada jam išrašė tikėtą. Kai šį 
reikalą Strother iškėlė teisme, 
policijos vadovybė ir teismo 
pareigūnai pradėjo tą atsitiki
mą tirti.

Brangs statyba
Nejudamos Nuosavyvės Ty

rimų bendrovės pirmininkas 
James C. Downs pareiškė ban-

Sprendimas dėl katastrofos
* Prisiekusieji teisėjai paskel
bė savo sprendimą dėl didžio
sios katastrofos iškeltajam 
traukinėliui susidaužus su trau
kiniu, kur žuvo 8 žmonės ir bu
vo sužeista arti 200. Sprendi
mas toks — tai buvo nelaimin
gas atsitikimas, įvykęs be kie
no nors kaltės. Taigi, traukinė
lio mašinistas nebus baudžia
mas. Visdėlto neigiamai verti
namas mašinisto neveiksmingu
mas, kad jisai, žinodamas kai- 
kuriuoa trūkiimus stabdžiuose, 
neparodė dar didesnio rūpes
tingumo ir atsargumo. Prisie
kusieji teisėjai iškėlė eilę siūly
mų, kaip patvarkyti, kad atei
tyje būtų išvengta panašių ne
laimių.

Jaunuolis, peršovęs 
policininką

Policija areštavo 21 m. am
žiaus jaunuolf Phillip Matthem

kininkų pietuose Morrison vieš- Doyle, kuris peršovė polictnin-

Šv. Kazimiero seserų vienuo- n? Paramą išpildys geriau- 
lyno, Nekalto Prasidėjimo se-į“oa Amerikos ir Kanados lie- 
selių, Jėzaus Nukryžiuoto sės. , tuv’ų meninės pajėgos.
Buvo rėmėjas Tėvų Jėzuitų, x Kun. Benediktas Sugintas 

Tėvų Saleziečių ir kitų liet. or- paskutiniu metu sudarė 35 
ganizacijų. Laidojamas šian-, šeimoms garantijas daugiau 
dieh Šv. Kazimiero kapinėse, j kaip 100 asmenų. Kun. Bene- 

X Uršulė Žemaitienė, 4249 diktas kas mgnesi surenka apie
S. Sacramento avė., suvalkietė, 
su sūnumi aplankė tautosaki
ninką Juozą Būgą ir suteikė 
daug suvalkietiškų patarlių ir 
pasakų. Uršulė yra padaina
vusi anksčiau 1000 suvalkietiš
kų liaudies dainų. Tenka pa
stebėti, kad Uršulė daro'gra
žias gėles iš šilko ir jomis puo
šia kapines. Ji yra didelė rėmė
ja našlaičių ir vargšų bei dide
lė darbininkė katalikiškose 
draugijose.

100 dol. liet. gimnazijų išlaiky
mui ir naujų bažnyčių staty
mui. Be to, talkina organizaci
joms. Balfo banketo biletų iš
platino 50 ir daug biletų paė
mė rezistencijos 15 metų su
kakties minėjimui, kuris įvyks 
š. m. gruodžio 9 d.

X Pinigų laiškuose malonė
kite nesiųsti, nes jau pasitaikė 
vienas kitas atsitikimas, kada 
jie dingo. Ypač švenčių laiko
tarpy paštas priima visokių

būtyje, kad numatoma, jog 
kuo toliau, tuo eis brangyn že
mė ir statyba naujų namų. Jo
kio atpigimo tuo tarpu nenu
matoma. Jis nenumato jokios 
depresijos artimesnėje ateity, 
gal daugiau būtų linkimų į in- 
flaciją.

Skris riebuilis
Iš Chicagos į New Yorką 

skris Robert Earl Hughes, 30 
m. amžiaus, Fisinhook, III., gy
ventojas, sveriąs 1,041 svarų. 
New Yorke jisai dalyvaus tele
vizijos programoj. Jam buvo 
duotas specialus leidimas skris
ti prekiniu lėktuvu, nes per 
keleivinio lėktuvo duris jis ne
gali įlįsti.

ką Mickey Ross, sužeisdamas 
galvą, krūtinę ir kairę ranką. 
Policininkas kovoja su mirtimi 
Šv. Teresės ligoninėje Wauke- 
gane. Jis buvo peršautas ties 
Fox Lake, kai sulaikė tą jau
nuolį, važiuojantį vogtu auto-

pareikalautų apie $45 milionų,j Michigan City, Ind., trenkė j'Chicagos skyriaus Naujų Metų Ba
lių, kuris įvyks puošnioje Del Prado 
Hotel salėje, 5307 So. Įlydė Pk., pa
kvietimus galima gauti pas:

Iloną Bakštaitę,
6825 So. Cleremont Avė.,

Tel. HE 4-9087
Antaną Šakalį,

6423 So. Francisco Avė.,
TeL HE 4-2053 

K. Dirkį,
3922 So. Artesian Avė.,

TeL YA 7-4693 
R. Mišauską

1443 So. 49th Avė., Cicero
TeL 0L 6-0276

6. L. S. S. Rengimo Komisija

kurių $41 milionas tikimasi į prekinio traukinio garvežį ir 
gauti iš federalinės vyriausy- sprogo. Trys žmonės sude- 
bės- gė liepsnose.

Aliaska ir vaikų pramogos
Įvairumų ir naujienų teatre 

Today (Madison ties Dear- 
born) šios savaitės pradžioje 
rodomas filmas apie sveikatin
gumo reikalus Aliaskoje — 
kaip tenai sėkmingai darbuoja
si nuvykusi gailestingoji sesuo. 
Antras taipgi trumpas, bet 
jau spalvotas, filmas — apie 
vaikų pramogas visame pasau
lyje: prie vandens, snieguotuo
se kalnuose ir tt. Plati politi
nių naujienų, sporto apžvalga. 
Ypač jaudinantieji kautynių 
vaizdai Budapešte. Programa 
tęsiasi vieną valandą.

Mirė seniausias restorano 
savininkas

Chicagoje mirė James H. 
Ireland, 89 m. amžiaus, seniau
sias iš šio miesto restorano sa-i 
vininkų, per 50 metų laikęs žu
vų ir kitokio jūros maisto res-.

Universiteto buliai
Pennsylvanijos universiteto 

buliai, Shorthorn ir Aberdeen 
— Angus veislės, 985 ir 1,160 
svarų, laimėjo čempionatą gy
vulių parodoje.

Klebonijoje reikalinga 
ŠEIMININKE

Sąlygos geros. Kreiptis: Ad. 
Nr. 7674 “Draugas”, 2334 So. 
Oakley Avė., Chicago 8, m.

toraną ties 
gatvėmis.

Clark ir Ontario,

Suvažinėjo 5 m. berniuką
Michael Pierce, 5 m. am

žiaus berniukas, Woodstock 
miestelyje grįždamas iš vaikų

mobiliu. Pasisodinęs savo ma- darželio, besiskubindamas pa

X S. Oželienė, Birutės drau- Pašalįni4 talkininkų, per kurių 
gijos ilgametė pirmininkė, ranka9 eidami vokai su PiniSais 
džiaugiasi pasisekusiu vakaru ne V,S1 PMiekia adresatus. Ge

riausia pinigus siųsti čekiu ar 
perlaida — money order.

X Pivarono kepykla atidarė 
naują modemišką krautuvę 
3200 S. Halsted. Patalpos nau
jai atremontuotos, puošniai 
įrengtos. Krautuvėje dirba lie
tuvaitės Stasė Dambrauskaitė 
ir Joana Norkaitė. Parduoda
ma duona, pyragaičiai, kitokie 
Pivarono kepyklos gaminiai, 
pienas, sūris ir kiti produktai.

X Operos pastatymui Chica

goje yra skiriamas visas prieš- 
adventinio vakaro pelnas. Tas 
vakaras bus jau šį šeštadienį 
8 vai. vak. Liętuvių auditorijo
je. Programoje dainuos Vyrų 
choras, sekstetas ir bus kita 
įvairi programa.

X Aprašyme gyvulių paro

dos, tilpusiame vakar dienos 
numery, įvyko spaudos klaida. 
Antraštėje turėjo būti: “10,- 
000 galvijų ir 40,000 žiūrovų. 
Tarptautinė gyvulių paroda.”

ir jo laimėjimais piniginiu po
žiūriu. Sako. vėl turėsianti iš 
ko siųsti siuntinius į Sibirą 
tremtiniams.

Šiuo metu S. Oželienė slaugo 
eavo dukrelę dr. Sofiją, Phila- 
delphijoje.

X Pranas Ir Beneta Cicėnai,

4945 S. Halsted st., lapkričio 
25 d. šventė savo 20 m. vedy
binio gyvenimo sukaktį ir ta 
proga buvo pasveikinti artimų
jų ir palinkėta gražiai sulaukti 
sidabrinio jubilėjaus. Cicėnai 
yra nuoširdūs gerų darbų rė
mėjai ir žinomi visuomeninin
kai. Beneta yra nuolatinė Drau
go bendradarbė.

X Petras Niedvaras, uolusis 

Roselando visuomenininkas, iš- 
vyko j ligoninę, kur jam bus 
padaryta akies operacija. Balfo 
57-to skyr. valdyba apgailes
tauja, kad kurį laiką savo tar
pe neturės veiklaus vicepirmi
ninko.

X Cicero lietuvių jaunimas 
gruodžio 1 d. 7 vai. Šv. Antano 
parapijos salėje ruošia prieš- 
adventinį pasilinksminimą. Pro
gramą atliks jaunimas, šo
kiams gros geras orkestras.

X VValter Sabalis turi pilnus 
įgaliojimus iš vienos advokatų 
įstaigos, One North La Šalie 
st., Chicago 2. UI., priimti įvai
rius teisminius patarnavimus. 
Sabalio telef.. TOwnhall 3- 
9611. Firmoje d:rba 7 advoka
tai.

X Elena LiiihavičiuH išvyks

ta į Los Angeles, 1126 Mag- 
nolia avė. Gyveno Chicagoje, 
2408 W. 45 st. Los Angeles nu
mato pasilikti visam laikui.

X Pranys Alšėnas, mūsų 
bendradarbis Kanadoje, atsiun
čia Draugui parinkęs įvaireny
bių ir juokų.

X Moksleivių Tautinio An
samblio tėvų ko-to pirminin 
kui J. Valaičiui pasitraukus 
pirm. pareigas perėmė vice- 
pirm-. Vyt. Galvydis.

X Stella Pivaronaitė-Janson 

sausio 2 d. atostogoms su savo 
vyru išvažiuos į Australiją. 
Plauks laivu ir kelionėje išbus 

aštuonias savaites. Pakeliui ap
lankys eilę kitų kraštų.

šinoje policininkas jaunuolį 
klausinėjo, parodydamas daug 
nuoširdumo. Jaunuolis pasipra
šė grįžti į savo pavogtą auto
mobilį pasiimti nosinę. Tikru
moje jis pasiėmė revolverį ir 
suvarė kelias kulkas į polici
ninką.

Brangsta ligoninė
Cook Apskrities ligoninėje 

už dieną pabranginta kaina li
goniams: vieton $16.78 dabar 
reikės mokėti $18.38 (šeštadie
nį; kitomis dienomis kiek pi
giau) . Ligoninės administra
cija aiškina, jog pabrangęs 
esąs gydymas ir patarnautojų 
atlyginimai.

Nutrenkė darbininką
Elektra mirtinai nutrenkė 28 

m. amžiaus darbininką Daniel 
Gradiadei, kuris ranka palietė 
pliką elektros vielą, kuria bė- 
go srovė į krosnį, šildančią ce
mentą, kad jis nesušaltų į le
dą. Tai įvyko prie Presbiterio
nų ligoninės statybų.

Pabrango pragyvenimas
Pragyvenimas Chicagoje nuo 

rūgs. 15 d. iki spalio 15 d. pa
brango septyniais dešimtada
liais vieno procento. Maisto 
kaina pasiliko ta pati, bet kiek 
pabrango namai, kuras, baldai, 
drabužiai, automobiliai, gydy
mas, pramogos.

Iž liepsnų išnešė 19 
kūdikių

Chicagoje buvo užsidegusi 
Grant ligoninė. Gailestingosios 
seserys ir kitas ligoninės per
sonalas įstengė labai skubiai 
išgabenti 19 kūdikių. Dešimt 
motinų buvo taipgi perkeltos 
į tas ligoninės dalis, kur joms 
negresi pavojus.

bėgo po sunkvežimiu, šoferis 
davė staigų posūkį į šalį, ta
čiau paskutinieji ratai berniu
ką užmušė.

Kviečių karalius
Kartu su gyvulių paroda 

Chicagoje vykstančioje grūdų 
ir šieno parodoje kviečių kara
liumi išrinktas 14 m. Kanados 
ūkininkaitis Jerry Leiske. Jo 
tėviškės farmoje išaugintų 
kviečių bušelis sveria 67.2 sva
rų.

MALDOS KULTCRA — SIELOS 
KILTCRA! /

šią. tiesą gyvenimiškai, trumpai > 
išsamiai nušviečia vienintelė šios rE 
Sies mūši} kalboje studija —

TOMO ŽI f HAIČIO, O.P.,

Nevystančios Rožes
šv. Rožančius ir Gyvenimas.

U laida

"Sąmoninga, kultūringa malda yr» 
galingi kiekvienos asmenybės dvasios 
sparnai j žydriąsias gyvenimo viršū
nes" (Autorius).

“Tenka tik palinkėti, kad tautie
čiai katalikai taip vertingą leidlnj 
įsigytų ir uoliai perskaitytų" (Kun. 
Jonas Gašlūnas).

Tėvų Domininkonų leidinys, 87 
pusi., kaina tik 60 centų. Užsakymus 
iir pinigus siųskite —

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS" 
2334 So. Oakley Avenue

Chicago. Illinois

xxxx><xxx>ooooooooooooooooo

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas ir Lietuviš

kai angliškas žodynas. Parašytas 

H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 

psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 

Gaunama “Drauge’, 2334 South 

Jakley Avė., Chicago 8. UI 

■Oooooooooooooooooooooooooc

LIETUVIŠKŲ KORTELIŲ
KALĖDŲ SVEIKINIMAMS

GALIMA GAUTI “DRAUGE'
16 kortelių už $1.00

(su persiuntimu)

Jau laikas užsisakyti Kalėdines 
sveikinimų korteles. DRAUGAS 
tuojau Jums pristatys gražiausias 
kalėdines korteles su atatinkamais 
lietuviškais sveikinimais.

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

Sveikinkite savo prietelius lietu
viškomis kortelėmis ir jas pirkite 
DRAUGE.

Užsakymus 
šiuo adresu:

su pinigais siųskito

PROGOS — OPPORTUNITIES

PARDUODAMA /tf£SIK£ — BUTCH- 
ER SHOP. Geroje vietoje Prieinama 

kaina. 4342 Archer Avė. Tel. 
LAfayette 8-2OI5.

“DRAUGAS” 

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.
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GhArtcpM * Superrtaed 
by the D. S. Government

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...

• {steigta Chicegoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karas, 
ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir 
savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutau
pytą dolerį.

• Angštag dividendas išmokėjo visada be per* 
stojimo.

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

• Pinigams padėti nereikia važinėti.

Juos galite pasiųsti paštu.
Mes apmokėsime pašto išlaidas.

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN !

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

JOHN J. KAZANAUSKAB, Pm

Ohertered Ir Buperviaed hy the United Statai eovenunmt
įstaigos VALANDOS: Kaadiea nuo 9-toa ryto iki 6,vai. po pietų. Ketvirtadieniais ano 9-toe valandos 
ryto iki 8 vaL vakaro, šoštadieniaie nuo B vaL ryto du 1 vaL po pietų. Trašiadioniaia vigai aeatidaiena


