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PREZIDENTO NASSER NAUJAS GRASINIMAS
Kremliaus valdovai bando

padegti Vidurio Rytus
WASHINGTONAS, lapkr. 29. — Dienraščio Daily News Wa- 

shingtono korespondentas William McGraffin jau ryškiai skelbia, 
kad Kremlius s'ekia padegti ugnį Vidurio Rytuose. Jungtinės 
Tautos apgesino gaisrą Egipte, tai sovietai bando pradėti gaisrą 
Sirijoje.

Jeigu čia sovietams pasisektų, 
tai jų sukelto gaisro liepsnos 
tuojau pasiektų kaimyninį Iraką, 
kuris yra tiesiog pritvinkęs žiba
lu ir kuris turi vakariečiams pa
lankią vyriausybę.

Sirijoje sovietai randa šiltą 
dirvą. Ten kraštui vadovauja 
prezidento Nasser sekėjas pulk.
Abdul Hamid Sara j, 32 m.' am
žiaus diktatorius. Įdomu, kad ji
sai šalia kitų pareigų, yra ir žval
gybos viršininkas.

Washingtonas atkreipia pasaulio 
dėmesį

Įvykiais Sirijoje Washingto- 
nas taip susirūpino, kad Valsty
bės departamento spaudos parei
gūnas Lincoln White trečiadienį
paskelbė kietus kaltinimus prieš BONNA, Vokietija, lapkr. 29. 
Rusiją, kad ji, gabendama gin- į— Jungtinių Amerikos Valsty- 
klus į Siriją ir kitus to regiono bių 7-toji armija gruodžio mėn. 
kraštus, sukelia didelį įtempimą. Latliks karines pratybas tarp

Jugoslavas prašo
azilio Amerikoje

NEW YORKAS, lapkr. 29. — 
Jakov Levi, Jugoslavijos kores
pondentas Jungtinėse Tautose, 
vakar pranešė, kad jis pasitrau
kė iš korespondento pareigų, pro 
testuodamas prieš diktatoriaus 
Tito politiką, ir prašo azylio 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se.

Levi atstovavo Jugoslavijos 
komunistų laikraštį Borba Jung
tinėse Tautose nuo 1953 metų.

Jakov Levi pasitraukė ir iš Ju
goslavijos komunistų partijos.

Karinės pratybos

Iš kitos pusės — JAV diplo
matai Damaske šiuo metu kietai 
dirba stengdamiesi sirus įtikinti, 
kad jie pasirenka slidų kelią. Ta
čiau nenumatoma, kad JAV pa
reikštų tiesioginį protestą Rusi
jai, nes ši galėtų atsikirsti, jog 
ir amerikiečiai gabena ginklus į 
Vidurio Rytų valstybes. Kaip ži
nome, Amerika, vykdydama 
Šiaurės Atlanto pakto (Nato) nu 
tarimus teikia ginklus Turkijai, 
o pagal Bagdado paktą — parū
pina ginklų Iranui, Irakui ir Pa
kistanu!. Tai daroma vykdant

Stuttgarto ir Nuernbergo.

Pas Chrušcevę
VIENA, Austrija, lapkr. 29. — 

Rumunijos premjeras Chivu 
Stoica tarėsi su Sovietų Sąjun
gos komunistų partijos sekreto
riumi Nikita Chruščevu Maskvo
je, praneša Bukarešto radijas.

Šiltas laiškas
PARYŽIUS, lapkr. 29. — JAV 

prezidentas Eisenhoweris pasiun 
tė Prancūzijos premjerui Guy 
Mollet laišką, kuriame pareiškė, 

gynimosi programą ir stengian- (kad jAV įr Prancūzija tebėra 
tis sulaikyti sovietų imperialis- draugystėje.

Prancūzų ir JAV šaltiniai pra
neša: prezidento Eisenhowerio

tinį veržimąsi į Vidurio Rytus.
Tačiau Rusija niekada nepri

pažins, kad amerikiečių pastan
gos yra išplaukiančios iš gyni
mosi reikalų ir dėl to, vieton tie
sioginio žodžio Rusijai, Ameri
ka nori sudaryti moralinį spau
dimą pasaulio opinijoje, iškeliant 
dabartines Rusijos užmačias.

Įtartini sovietų pareiškimai

Politikams kelia susirūpinimo 
ne tik Rusijos darbai, bet ir jos 
pareiškimai. Pvz. Sovietų Sąjun
gos užsienio reikalų ministeris 
D. Šepilovas trečiadienį viešai iš
pliauškė turįs „nepaneigiamų 
informacijų“, kad Britanija, 
Prancūzija ir Izraelis planuoja 
užpulti Siriją ir kitas Art. Rytų 
valstybes. Bijomasi, kad čia Še
pilovas atskleidžia seną rusų tak 
tiką: kitus pradėti kaltinti tuo 
nusikaltimu, kurį patys nori įvyk 
dyti. Visai galimas dalykas, kad 
tais pareiškimais Rusija siekia 
paruošti pasaulio opiniją ir su
daryti pretekstą pačiai įsikišti į 
Vid. Rytų reikalus neva ginant 
arabus. Jau ir dabar per Siriją 
Rusija visokiais būdais siekia 
nuversti vakariečiams palankią 
žibalu turitngojo Irako vyriau
sybę.

Viešais pareiškimais Krem
liaus žmonės jau dabar nori su
daryti tokią opiniją, kad Irakas 
ir Turkija būtų pakaltintos už 
puolimu, jeigu tos šalys pajudė
tų prieš tikrąją raudonųjų agre
siją, vykdomą per Siriją. (J. Pr.)

laiškas yra „šiltas ir nuoširdus*

Naujus diplomatinius rūpesčius Vidurio Rytuose kelia Sirija (1), val
doma prosovietinio triumavirato, įskaitant ir komunistų generalinį 
sekretorių. Prezidentas ir patarėjai tapo lėlėmis. Irakas (2) prašo 
JAV karinės pagalbos, nes bijo Sirijos karinių žygių į Iraką. J Vidur
žemio jūrą einantis Irako naftos vamzdis per Lebanų (3) jau nukirs
tas, sumažinant Irako pajamas kasdien apie $700,000. Sirijos pasida
vimas Maskvos įtakai kelia susirūpinimą Turkijoje, kuri guli sovietų 
pasienio šešėlyje (4). Jordanas (5) nebenori britų pagalbos ir šliejasi 
prie arabų pasaulio. Suezas tebėra karštas. Juodi kvadratai rodo naf
tos šaltinius, kurie yra kivirčo objektu. (INS)

Lenkijos komunizmas
VARŠUVA. — Lenkijos komunistų provincijos leidinys 

“Glos Olsztynski” skaudžiai apgailestauja, kad lenkai net ko
munistų partijos nariai pasilieka ištikimi savo religiniams pap
ročiams. •

“Tiesa, — rašo laikraštis, — 
kad valstybės akyse religija yra 
privatus piliečių reikalas. Ta
čiau ji negali būti privatus rei
kalas partijai, kuri savo narius 
turi auklėti “mokslinio ateizmo” 
dvasioje. Jau daug kartų buvo 
sakyta ir pakartota, — pabrė
žia komunistinis leidinys, 
kad partijos nariams nevalia 
eiti į bažnyčią. Bažnyčias lan
kantieji partiečiai dažnai yra

Izraelis kaltina Maskvą
BAGDADAS, Irakas, lapkr. 29. — Sovietų Sąjunga pasiryžusi 

sugriauti Bagdado paktą ir nuversti Irako vyriausybę, ir graso 
taikai Vidurio Rytuose.

Šią mintį paskelbė Izraelyje 
Jeruzalės radijas. Jeruzalės ra
dijas skelbia: prosovietinė armi
jos klika Sirijoje ir Egipto vy

kia daryti dėl sovietinių ginklų 
plaukimo į Siriją.

Turkija ir Britanija yra sąjun- 
riausybė yra užpakalyje tos kam ginimkės Š. Atlanto Gynybos or-
panijos.

Turkijos augštoji misija nu
skrido į Londoną tartis, kas rei-

Oras

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien šilčiau.

Kalendori .4

Lapkričio 30 d.: Šv. Andriejus, 
apaštalas; lietuviški: Butgeidis 
ir Gedrūnė.

Saulė teka 6:56, leidžiasi 4:22.

Prancūzų kareiviai 
užmušė 33 sukilėlius
prie Tuniso pasienio
ALŽIRĄS, Alžirija, lapkr. 29.

— Prancūzijos kareiviai vakar 
užmušė 33 sukilėlius ir daug su
žeidė kovoje netoli Tuniso pasie
nio.

Be to prancūzų kareiviai ketu
ris sukilėlius paėmė nelaisvėn. Į 
prancūzų rankas pateko du suki
lėlių kulkosvydžiai. Prancūzų 
nuostoliai: vienuolika žuvo ir 50 
sužeista.

Sukilėliai užpuolė autobusą ne
toli Alžiro, užmušdami du asme
nis ir sužeisdami keturis, o piet
vakariuose nuo Alžiro 10 prancū- ^TLgiš^tė 
zų kareivių krito nuo sukilėlių'
kulkų ir vienas buvo sužeistas.

savo draugų pajuokiami, dėl to 
jie savo religines praktikas at
lieka slaptai. Toks partijos na
rių dviveidiškumas yra labai pa
plitęs”. Straipsnį autorius bai
gia tokia išvada: “Partijoje nė
ra vietos tokiems, kurie mitin
guose augštai kelia partiečio bi- 
letą, o namie kalba rožančių”. 

Komunistinė logika.

Panašūs komunistų apgailes
tavimai, tiesa, yra nenaujiena 
Jų dažnai pasitaiko net Mask
vos laikraščiuose. Tačiau įdomu 
yra tai, kad komunistinei spau
dai šiuo atžvilgiu aiškiai prieš
tarauja naujai išleistas Lenki
jos baudžiamasis kodeksas. Jar 
me yra nuostatas, pagal kurį 
numatoma nuo 5 mėnesių iki 
6 metų bausmė kunigams, jei 
jie kam nors kliudytų dalyvauti 
religinėse pamaldose vien dėl to, 
kad jo politiniai įsitikinimai y-

ganizacijos (Nato) ir Bagdado 
paktuose.

Damasko radijas praneša: Ira- ra Bažnyčios pasmerkti. Aišku,

E. H. Louw, Pietų Afrikos atsto
vas, pareiškė Jungtinių Tautų gen. 
asamblėjoje, ka4 jo vyriausybė su
mažina atstovavimų Jungt. Tautose, 
protestuojant prieš Jungtinių Tautų 
įsikišimų į rasinius ginčus (INS).

ke siaučia priešvyriausybinės 
riaušės. 104 irakiečiai žuvo pro
komunistinėje demonstracijoje 
Najat mieste.

Sirijos pranešimai sako, kad 
demonstrantai pareikalavę Irako 
premjero Nuri Said palaikyti 
Egiptą ginče su Britanija, Pran
cūzija ir Izraeliu. Sakoma, jog 
pietinio Irako Amara miestas 
prisijungė prie Najafo streiko.

Izraelio šaltiniai teigia, jog Si
rijos pranešimai turi tikslą pa
sėti nesantaiką ir atnešti ekono
minį chaosą Irake, kad pašalintų 
britų įtaką naftos karalystėje.

Irakas kaltina Siriją, kad ji 
varo kampaniją prieš Nuri Said 
vyriausybę.

O S rija kaltina Iraką, kad šis 
nori nuversti Sirijos ir Jordano 
vyriausybes.

Vario kasykloje
SANTIAGO, Čilė, lapkr. 29. — 

Devyni darbininkai buvo išgel
bėti iš vario kasyklos prie Taltal, 
šiaurinėje Gilėje. Darbininkai 
daugiau kaip 30 valandų buvo 
atskirti nuo pasaulio šviesos.

Egiptas grasina, kad jis kviesis 
Sovietų Sąjungos "savanorius"

PORT SAID, Egiptas, lapkr. 29. — Egiptas šiandien grasino, 
kad jis kvies sovietų savanorius, jei Britanija ir Prancūzija neiš
trauks tuojau savo kariuomenių.

Aly Sabri, Egipto prezidento 
Nasserio politinis patarėjas, pa
skelbė naujus reikalavimus.

Aly Sabri pareiškė, jog jis ne
garantuoja, kad nauji Egipto pla 
nai nenuves į tretį pasaulinį ka
rą.

„Stipri galimybė yra, kad Egip 
te kovos vėl prasidės, jei agreso
rių jėgos pasiliks“, jis pasakė.

Egipto ambasados' užsienyje 
jau rūpinasi savanoriais, Sabri

Ir jis pasakė: jei Jungtinių 
Tautų policijos jėgos (UNEF) 
nesugebės tuojau pašalinti są
jungininkų kareivių, Egiptas 
pareikalaus pasitraukti Jungti-

• Trys Jugoslavijos laivai at 
vežė į Egiptą 742 jugoslavus ka 
reivius, priskirtūs prie Jungti- "į Tautų poncijos jėgas, 
nių Tautų policijos. Dabar Jung 
tinių Tautų policijos jėgos Egip 
te turi beveik 2,500 vyrų.

kad čia turimas galvoje 1949 
metų šv. Sosto dekretas, kuriuo 
yra ekskomunikuojami aktyvūs 
komunistai, draudžiant jiems 
teikti religinius patarnavimus. I

Lenkijos komunistai taigi rei 
kalauja iš partijos išmesti reli
ginių savo papročių ir įsitikini
mų neatsisakančius narius, bet 
tuo pačiu metu jie baudžia Baž
nyčios atstovus, kad šie, būda
mi nuoseklūs, atsisako teikti 
bažnytinius patarnavimus su 
Bažnyčia kovojančios komunis
tų partijos nariams. Ir prie to
kių prieštaravimų gali prieiti 
komunizmas.

REENLAND

NonvegFon 
Sea

Islandija, su kuria JAV derasi 
dėl palikimo oro bazės Keflavike, 
yra strategine vieta Jungtinių Ame
rikos Valstybių gynybai. Apie 4,000 
JAV kareivių ten yra ir Islandija 
pareikalavo, kad jie pasitrauktų. 
Gal Islandija pakeis mintį ryšiumi 
su sovietų kariniais veiksmais Veng
rijoje. (INS)

Sabri dar pridėjo, kad Jungti
nių Tautų prisidėjimas prie Sue- 
zo kanalo išvalymo neduos teisės 
ar privilegijos pasaulinei orga
nizacijai kontroliuoti kanalo lai
vininkystę.

Britanijos ministerių kabine
tas šiandien pagaliau įsitikino, 
kad Britanijos kariuomenė turi 
būti ištraukta iš Egipto kelių die 
nų laikotarpyje.

Prancūzijos vyriausybė yra pa 
siruošusi eiti britų keliu.

JAV studijuoja
“3 išmintingų vyrų”

slaptų pranešimų
WASHJNGTONAS, lapkr. 29. 

— Jungtinės Amerikos Valsty
bės studijuoja „trijų išmintingu 
vyrų“ slaptą pranešimą apie 
Šiaurės Atlanto Gynybos organi
zaciją (Nato). Manoma, kad šio 
pranešimo studija pagelbės paša
linti politinius plyšius tarp JAV, 
Britanijos ir Pranrūzijos.

Pranešimą paruošė Kanados, 
Norvegijos ir Italijos užsienio

Jis taip pat pasakė, kad Egip- reikalų ministeriai. Jie siūlo pa
tas pažadėjo pagalbą Sirijai, jei Į didinti politinį, ekonominį ir kul- 
ji būtų užpulta: Jis pastebėjo, tūrinį bendradarbiavimą tarp Š.
jog Izraelio kariuomenė telkiama 
prie Sirijos pasienio. Izraelis 
šiandien šį kaltinimą paneigė.

Laimingos keliones
WASHINGTONAS, lapkr. 30. 

— Valstybės departamentas pra
neša, kad Konstantin Ekimov, 
sovietų diplomatas Jungtinėse 
Tautose, šiandien išvyksta į Mas 
kvą.

Jungtinės Amerikos Valstybės 
pareikalavo Ekimov apleisti New 
Yorką dėl to, kad jis dalyvavo 2 
metų amžiaus Tanya Chwastov 
pagrobime. Tanya dabar yra An
glijoje. Tanya yra JAV pilietė ir 
ją sovietų agentai norėjo išga
benti į Rusiją.

Atlanto Gynybos organizacijos 
narių.

Kiti Nato nariai irgi studijuo
ja „trijų išmintingų vyrų“ pra
nešimą.

į Halai apie Lietuvą
P

ROMA, Italija. — Vengrijos sukilimo proga, Romos dienraštis 
„U Quotiano“ primena sovietų okupuotą Lietuvą. Dienraštis pa
skelbė ilgą straipsnį apie dabartinę padėtį Lietuvoje.

Straipsnyje pateikiamas ver
timas netiesioginiu būdu laisvą-, 
jį pasaulį pasiekusio laiško iš 
Lietuvos. Laiške vaizdžiai ap
rašoma, koks skurdas šiandien 
yra gyvenimas Lietuvos kaimuo 
se ir miestuose. “Pagrindinis 
mūsų rūpestis — butas, maistas 
ir apsirengimas. — rašoma laiš
ke iš Lietuvos. — Stovime išti
somis dienomis eilėse prie krau-

menami taip pat ir religijos per 
sekiojimai, šalia pateikiamos 
dvi Vilniaus katedros nuotrau
kos: vienoje — katedra mato
ma su kryžiumi ir šventųjų sta
tulomis, kitoje — komunistų iš
niekinta ir paversta muzėjumi.

Gal negrai ateis - .
laisvinti europiečių

BONNA, Vokietija. — Net ir 
Sudano gyventojams buvo suteik 
ta teisė patiems apsispręsti, ar 
jie nori būti visiškai nepriklau
somi. Ir britų Togo krašte, va* 
karinėje Afrikoje, Jungtinių 
Tautų priežiūroje ruošiamas ple
biscitas, kaip jie nori tvarkytis 
ateityje. Tuo tarpu daug europie 
čių tiesiog turi pavydėsi juodu
kams turimų privilegijų, ypač 
tautos už geležinės uždangos. 
Taip, — rašo šveicarų „Die Tat“, 
— negrams laisvė suteikiama, 
bet kaip su ta laisve europie
čiams? Gal su laiku pasidarysi
me tokie pažangūs, jog Afrikos 
negrai pasijus esą morališkai įpa 
reigoti tamsiai ir nekultūringai 
Europai nešti laisvės evangeliją 
ir ją išlaisvinti? — visai teisin
gai klausia šis šveicarų dienraš
tis.

• Malajų saugumo policija 
areštavo 200 įtartinų komunistų 
simpatikų.

• Britanijos prekybos unijos 
vadai pasakė savo nariams, kad 
atsisakytų nuo kelionių į Sovietų 
Sąjungą, kadangi sovietai įsibro 
vė į Vengriją. Iniciatyvos ėmėsi 
Prekybos unijos kongreso gene
ralinė taryba. Prekybos unijos 
kongresas turi ryšį beveik su vi
somis britų prekybos unijomis.

• Austrija ir komunistinė Ry
tų Vokietija pasirašė 1957 m 

prekybos sutartį.

tuvių. Dažnai ir per ištisas nak
tis...'

Laiško autorius toliau aprašo, 
kiek dabar Lietuvoje uždirba 
darbininkai ir kokios yra mais
to, drabužių ir kitų kasdieninių 
reikmenų kainos... Gyvenimas 
kaime esąs dar prastesnis, ne
gu mieste, nes kolchozininkas už 
darbadienį dažnai gaunąs tik 
500 ar 1,000 gramų grūdų...

Būdingos ištraukos

Kad laiško autorius rašo tik
rą tiesą, patvirtina ir pati ko
munistinė spauda. Romos dien
raštis “II Quotidiano” pateikia 
keletą būdingų ištraukų iš “Tie
sos” ir “Komjaunimo Tiesos”, 
kurios pavaizduoja, koks dide
lis yra gkurdas komunistų pa
vergtoje Lietuvoje.

Sovietų vykdytos žudvnės Lie 
tuvoje pavaizduotos keliomis 
charakteringomis nuotraukomis. 
Italų dienraščio straipsnyje pri-

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Vengrijos premjeras J anos Kadar, stiprinamas kietos 

Kremliaus rankos, pareikalavo Austrijos, kad ji sugrąžintų Ven
grijos jaunuolius, kurie pabėgo į Austriją.

— Irako premjeras Nuri Said nemano pasitraukti iš pareigų, 
nors prieš jį varoma smarki kampanija. Bagdado karinis guberna
torius kreipėsi į žmones, kad jie nepasiduotų priešvalstybiniams 
gaivalams, kurie bando išplėsti demonstracijas Irake.

— Irako vyriausybė paneigė pranešimus, kad tuzinai asmenų 
buvo užmušta ir sužeista Irako didesniuose miestuose.

— Chicagos vidurmiestyje vakar kas tai pavogė sunkvežimį, 
kuriame buvo $150,000 vertės kailių.

— Britanijos vyriausybė vakar pranešė, kad jos politika rei
kalauja „palaipsniui“ ištraukti britų jėgas iš Egipto. Jungtinės 
Tautos praėjusį šeštadienį pareikalavo tuojau ir visas Britanijos, 
Prancūzijos ir Izraelio jėgas ištraukti iš Egipto.

— Jungtinės Amerikos Valstybės pasiruošusios vykdyti skys
tojo kuro pagalbos planą Vakarų Europoje, kai tik Britanija ir 
Prancūzija pareikš norą ištraukti savo kariuomenes iš Egipto, pa
reiškė JAV pareigūnai.

— Egiptas praneša, kad du „priešo“ lėktuvai vakar puolė 
egiptiečių kareivius Sinai dykumose. Rytinės komandos štabo va
das Amin Hilmy pareiškė, jog du lėktuvai puolė egiptiečių sunkve* 
žirnius ir ginklų pozicijas septynios mylios nuo Izmailia ir du kili 
lėktuvai perskrido virš Ismailia ir juos nuvijo egiptiečių priešlėk
tuviniai ginklai.
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Kuri. W. Kvvinn sidabrinis jubilejus
Ateinantį sekmadienį, gruo-j 

džio 2 d., kun. VVilliam Kvvinn 
(Kviotinskas), šv. Onos parapi
jos klebonas, Cpring Walley, Ilk, 
minės savo kunigystės sidabri
nį jubilėjų.

SĖKMINGAS LABDARIŲ SEIMAS

Jubiliatas gimė 1908 m. kovo 
22 d. Chicagoje Liudviko Kvie- 
rinsko ir Onos Kuzaraitės šei
moje. Baigė Šv. Kryžiaus pa
rapijos pradinę mokyklą. Savo 
augštesniuosius filosofijos ir te
ologijos mokslus ėjo tėvų pasio- 
nistų mokyklose — St. Louis, 
Mo., St. Paul, Kansas, Dės Moi- 
nes, Iowa, ir Chicago, III. 1931 
m. gruodžio 20 d. vyskupo Ber- 
nard J. Sheil įšventintas į ku
nigus Quigley seminarijos kop
lyčioje. Chicago, III. Pirmąsias 
iškilmingas šv. mišias atlaikė 
Šv. Kryžiaus bažnyčioje 1931 
m. gruodžio 27 d.

Po įšventinimo kun. Kwinn 
vedė misijas, daugelyje vietų ir 
Įvairiomis progomis sakė pa
mokslus.

1938 m. vysk. Juozapas H. 
Shlarman pakvietė jį Šv. Mar
tyno parapijos, Martinton, III., 
administratorium. 1939 m. jis 
buvo paskirtas šv. Onos para
pijos, Spring Valley, UI., admi
nistratorium. • Kiek Vėliau čia 
pat tapo klebonu, kur ir dabar 
darbuojasi.

Per šiuos septyniolika su pu
se klebonavimo metų Šv. Onos1 
parapijoje padaryta daug pa-' 
žangos: nupirkta nauja klebo
nija, bažnyčia atremontuota iš 
vidaus ir iš lauko parapijos 
salė atremontuota ir padidinta; 
salė ir klebonija aplipdyta ak
menukais, todėl šie pastatai ne 
tik gražiai atrodo, bet ir lengvai 
užlaikomi. Jam klebonaujant, pa 
rapija minėjo auksinį jubilėjų. 
Ta proga bažnyčia buvo iš vi
daus pagražinta.

Džiaugiasi dabar parapiečiai 
puikiu parapijos stoviu ir nesi
gaili padarytų aukų Dievo gar
bei.

Moterų balsas
Jubilėjinės iškilmes bus pra- Lietuvių Romos Katalikų Lab- M. Navickienė, Marijona Petrike-Į Pasaulio Katalikių Moterų 

dėtos iškilmingomis šv. mišio- ūarių 37 se.mas įvyko 1956 m. lap- nė, Ona Blavesčiūnaa Lietuvos Sąjunga pasiuntė savo prašymą
. -- . t ~ i- ,• kričio 11 d. Šv. šeimos Viloje. Da- Vyčių Chicagos apskritis, Švč. P- T;,„ ~ t \ ųmis 11 vai. Kun. J. Pečiulis, CP, jyvavo 93 dslegatai iš įvairių pa- lės Gimimo parapijos šv. Vardo, dun&tinerr/; Tautoms skatinda- 

'.š Chicagos, bus diakonu; kun. rapijų, organiz. ir draugijų. Buvo Draugija, Salomėja Žukauskienė, ma daryti pastangų, kad būtų 
Leopoldas Vaitiekaitis, CP, iš sudėta $3,544.68 aukų suma Au- K. Zipraite, Julius ir Petronėlė Du sustabdyta žiauri Rusijos agre-

c„,,i v _  .j. , kojo Antanina Linkiene $1,000, braškiai, Rozalija Danauskienė, St. ~ .St. I aul, Kansas, subdiako- rįnRiiava Visų šventųjų parapijos Peter and Paul Women’s Club ir les ^enSriJ4- Ta organi-
nu; kun. J. Skirkus, iš Spring bažnyčioje $247.7<1į Labdarių 1 Mykolas šlikąg. zacija yra sujungusi 36,000,000
Valley, III., _  ceremonijų ve- Kuopa $217, Brighton Parko Mo- Po 5 dol. aukojo kun. P. Luko- moterų.
Hėi.,- nnmnlralo <,akw> r.r«i terū Klubas $101. šius, kun. A. Stuiys,. kun. A. Ne- _____________________________, J ’ £ slą sakys prel. Jo- po 100 dolerių aukojo kun A> verauskas, kun. K. Juršėnas, kun. “------------------------------------------
sepn Kapala iš Spring Valley, Linkus, kan. J. Paškauskas, Lab- T. Domeika, Tėvai Marijonai, Tei. ofiso he 4-««i»9, rez. pu 0-7333 
III. Iškilmėse dalyvaus Jo Eks- darių 3 Kuopa, Joseph Gribauskas, ‘‘Draugo” Redakcija, Mrs. Sophie
celenciia vvsk Vinc Briz^vs Petras ir Ona Davidoniai, Kazys Ward, P. Turskienė, Moterų S-gos 

b-- 1 4 • 1 • gy.’iir Apolonija Šukiai, K. ir Jieva 2 kuopa, Cicero Amerikos Liet. K.
apylinkes prelatai, kunigai ir Žukauskai, Jonas ir Jadvyga Vai- Dukterų Draugija, šv. Antano pa-
IV laipsnio Kolumbo Vyčių gar- čiuliai, Mr. and Mrs. Walter Mil-1 rapijos Maldos Apašt. Dr-ja, Šv.

kus, Barbora Vaišnoris, Petras ir Antano parapijos Šv. Dievo Mot.

Ofiso tolaf. LAfayette S-8210. jei 
neatsiliepia, Kaukite KEdzie S-2N6N

OP, EMILt V. KR U KM
JYDYTOJA IR CHIRURU*

4146 S. Archer Avė.
VAI.* Kasdien popiet nuo i2-2:8t » 

‘ pirm., antr ketvlrt. 6-8 •

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

0R. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

'Magdalena^Rimkai? Neilie Maskčb Sopulingos Draugija, P. Cibulskie- «*Ma<J’*niai» nuo 1 iki 4 vai. p. p 
liūnas, N. N., Anelė Daukšienė ir,ne, Vincentas Duoba, Petronėlė Za- tsakyrua ictvirtad. ir sekmad 
Viktorija Doveikienė. Labdarių 2 karaite, Kontancija Zakarienė, Šv.
kuopa aukojo 53 dol. Kazimiero Seserų Rėmėjų 6 sky-

Po 50 dal. aukojo Jonas ir Ma- rius- Povilas ir Uršule Pauškinai, 
rijona Šličkai, K. Paplauskas ir Anastazija Raštutienė, kun. St. A- 

1 jų jų dominas, Blaise Kazlauskas, B.
Po 25 dol. aukojo Chicagos ai- Kazlauskas, Ed. Deveikis, Jack

0R IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

-PUIKIU IK VAIKU LIGI 
SPEC1AL1HT*

'M South Western Avon*
.MEDICAL BU1LDINO 

• mad antrad k et v ir penku
įuo 11 vai ryto — 1 v p. p Ir nu 
Iv — 8 vai vakare Trečlad nu 
U vai. ryto — 1 v p. p. šeštad 
'ai ryto Iki > vai. poi 'et.

Ofloe tel Kfc. l-ii6»
•te* MA'hruok 5-S7*

Ofiao tel. GLiffstde 4-2890 
Rezidencijos: LAfayette 3-117'

DR. P. STRIMAITIS
-YDYTOJAS .R CHIRURG. 

1724 West 47th Street 
Kumpas 17th Ir Hcriiiltag

Vai. nuo 2 iki 4 ir 6 Iki 9 v va» 
teštad nuo 2 iki 6 vai Išskyr se

Tel. OLympic 2-427(1
DR. ATKOČIŪNAS

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

, eilininkų Sendraugių skyrius,“ dr. Jatis Stanley šimulis Stasys Gu- ^į^nt7L‘rv^tv‘,rtSe1š« r10l^129 vva£ 
Walter Kirstuk, Standard Federal dis- Matas Srubas ir A. Dapkiene. e ’ 9 vaKiršcšt. įo 12 v. d.
Bank, Barbora Lindžienė, St. The- p° 4 doĮ- aukojo Moterų S-gos 3147 So Halsted St., Chicago 8, UI. __  yd 21 k-unnn ir KiinpViinda .Tntlrionp ™ . ___ ’ _ . ’rese Society (Nativity Parish), E- 21 kuopa ir Kunegunda Jatkienė.
iena Kataitis, Zigmontas Gedvilas| Po 3 dol. aukojo Šv. Kaz. Sese- __
ir Marijona ir Juozas Sudeikiai. rų Rėmėjų 9 skyrius, Tėvų Mari- vai. vak. Penkt. nuo 10 v. ryto Iki 
Mr. and Mrs. Frank Cicėnas au- jonų Bendradarbių 21 skyrius, Mo- 2 vai. p. p.
kojo 20 dol. Benediktas ir Emilija terų S-gos 48 kuopa ir Anna Sat- 
Navickai — 15 dol ^us

I Tel. CAluraet 5-0270
Vai.: pirniad., treč. Ir šešt. nuo 3-

-• oflM. IA t-bb&l. rez Kk 7-49*

0R. FRANK C. KWINK
(KV1ECKN8KAS) 

RYTOJAS IR CHIRURGĄ*
*651 West 47tb Rtres

uGoNIUS PRIIMA. Kasdien nuv 
ai ’kl 4 v. popiet Nuo 7 r Ik, 8:8

DR. FL rALLAT-KtLrs.
Ofisai: 20 North Wacker Urlve 

(Clvlc Opera House, kam h 868 
Vai. kasd. 12—4

Tel. CKntral 6-2294 
5002 West lUth Str., Cicero 

Vai kasd. 6—8, šeštad. i »
Tel. TOwnhall 3-0959 

Kitu laiku ir trečlad susitaru.
Rezid tel. HEmloch 4-7Ofw>

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
BALDAI - LEMPOS
— LOVOS IR MATRACAI.

Pagaminami baldai pagal už
sakymą už fabriko kainas.

STAN LE Y’S 
FURNITURE

(Lietuvių Krautuvė)
“Kur klientas atsiunčia savo 

draugą”.

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

Savininkas Stanley C. Tranas

ATDARA SEKMAD. NUO 12
IKI 4 V AL. IKI KALĖDŲ

Kilniu dienom 9:30—5:30. Pirniad. 
ir ketvirt. 9:30—9:30 v. v. 

l’enktad. 9:30-0 v. v.
r^SS-n »ssr^i •

Kun. W. Ktvinn
bės sargyba. Sidabrinio jubi- 
lėjaus proga jo sesuo Ona Mic
kis. broliai — Anton Kvvinn, dr. 
Frank C. Ktvinn ir Charles 
Kvvinn — paaukojo jam atmin
čiai kieliką, kurį jis vartos šv. 
mišių metu.

Po pamaldų, apie 12:30 val.s 
parapijos salėje Altoriaus Drau
gijos moterys, vadovaujant po
niai John Kujavva, ir Sodalic/jos | 
mergaitės patarnaus pietums ; 
Jubiliato artimiesiems gimi- i 
nėms, svečiams kunigams ir Ko 
lumbo Vyčiams.

Nuo 3 vaL p. p. parapijos sa
lėje bus viešas priėmimas para- 
piečiams ir kun. Kvvinn drau
gams. Čia irgi Altoriaus Drau
gijos moterys ir Šv. Vardo Dr- 
jos vyrai, vadovaujant Edvvar- 
dui Žėgliui, pavaišins atsilankiu
sius.

Apie 3:45 vai. Šv. Vardo Dr- 
jos vyrai, vadovaujant Petrui 
Koyak, Jr., atliks trumpą prog
ramėlę, paruoštą jubiliato kun. 

i Kvvinn garbei. Iškilmės bus 
' baigtos apie 6 valandą, 
i Jubilėjaus rengimo komisija 

kviečia visus Šv. Onos parapi
jos buvusius parapiečius, gyve
nančius Chicagoje, dalyvauti šio 
se iškilmėse ir springvališkiai 
žada pavaišinti.

Po 10 dol. aukojo Labdarių 23 
kuopa, Mr. and Mrs. Geo Pūkelis, 
Federacijos 12 kuopa, šv. Vardo 
Draugija (Šv. Antanę parap.), VIa 
das Vijeikis. Domicėlė Gasparė- 
niene, Adelė Marozaitė, Ona Ku- 
keckienė, Katarina Pleikaitė, Mrs.

Gloria, D. Wanda. 1940 m. gyveno 
Chicagoje :

KABELIS Jonas, gim. 1903.2.6. 
kilimo panevėžietis;

JANUSEV1CIUS Aloyzas — pa- 
jieškomas Hamburgo pašto taupo
mosios kasos.

Po 2 dol. aukojo Helen Gedvi
lienė, Antanas Bacevičius ir A. 
Kataitis.

Po 1 dol. aukojo B. Milkus, Matt 
Dambrauskas, Peter Daukša, Pe
ter Cibulskis, Stanley Cibulskis, 
Vaišnoris, M. Rimkus, Casparis, 
Kastutis, Dubinskis, Bružas, Ru
binas, Lindžius, Linkus, Julla Sta- 
oauskas, Mr. and Mrs. Conrad, K. 
Zipraite ir N. N. Smulkiais su
rinkta 6.92.
v Širdingiausiai dėkoja visiems au

kotojams — lai Dievas jus visus 
laimina už jūsų gerą širdį.

Kun. b. -dominas

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

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

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res telef. WAlbrook 5-5076

TeL ofiso FKospeet 6-2240
PHospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. W(xxl Street

Priėmimo vai. pirmad ir penktad nuo 
-—4 ir 6—S; antrad., ketvirt., šešt. 
2—4; treč. ir sekmad. uždaryta.

IR. KTT. TAUR»- 
TUPČIAUSKAS

ŪDYTOJAS IR CHIRURGĄ *• 
bendra praktika ir 

SPEC. MOTERŲ LIGOS
Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 51st St 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-557) 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antra 

'''••člad ir Penktad. G-9 vai. vak u 
šeštadieniais 2-4 vai popiet

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

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

Res. tel. GRovchill 6-5603

DR. JULIJA MONSTAVIAIUS
GYDYTOJA IR CHIRUEG. 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1053 W. 103 St., Beveply Hills 
Vai.: kasdien nuo 6 v. ▼. Iki 9 v. 
lšsklrus trečlad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — rnimni 5-67M 
Buto — BEverly 8-3946

rel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

62S5 South Western Aveaw
VAL. kasdien 2—4 p. p. ir T—• vak 

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždaryta 

Tel ofiso: DAnuhe R-MM

N0W! W!TH NEW
fINGER-TIP 'S

EASY
DRIER

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

Telef. ofiso I.Afayette 3-6048 
Rez.: VVAlbrook 5-3048

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

DR. A. NARRUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOM 

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

Priima pagal susitarimą

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

DR. PETER Te BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 7 lst Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, trečir .’ešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South YVestcrn Avenue
Chicago 29, iii 

pasimatymai pagal sutarties
telefonas REpublie 7-4900 

Rezideneiu: Gltovciiill 6-8161

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

<253 S. Whipple Strtol
. (Arti Archer Avė.) 

Valandos: nuo 10 Iki 12; 2—8; 7—9 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

I.Afuyette 3-4919 
Namu — CF,«larerest 3-1786

Tel. Oiico PA 5-1717
Rez. P.A 5-1718

DR. J. J. PLIKAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6318 W. Irving Pk. Road
VAL.: Pirniad.. antrad., ketv., penkt. 
2-5 ir 7-8:30. Šešt. 2-4 p. p.

PAJIEŠKOJIMA1
Artimųjų pajieškomi šie asme

nys:
DARSHINS&AS Konstantinas, 

s. Antano, iš Plungės, su šeiipa>’
MIKAITIS Antanas, sūnus Liu

dos;
JAN5IAUSKAS Povilas iš Tau

ragės, gyvenę Bad Aibling, Vo
kietijoje ;

KORSAKAS Adolfas, gim. 1926 
m. prie Telšių:

URBONAS Pranas, s. Antano, 
gim. 1918 m. Tauragės apskr.; ,

I RAINIS Bronius, s. Juozo, gyve-j 
i nęs Vilkavišky;

KALVELIS Jurgis ir sūnus Kurt- 
i iš Klaipėdos;

MAŽUTIENE Ona, d. Antano, 
i nuo 1913 m. gyveno Chicagoje;

RODENKA Antanas ir vaikai,
J 1923 m. išemigravęs į Braziliją;

VAIČIŪNIENE - Balazaraitė A- 
nastazija, gim. 1918 m. Smailiuose;

BURBAITE Elena, d. Benedikto, 
gim. 1924 m. Kelmėje; •

PECKAIJSKAITE Vanda, d. Sta
sio, gim. 1927 m. Kelmėje;

LICHTVAN Joseph, gim. 1921;
DAVIDONIS - Lutes Ona, D.

MODEL SSE

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. BEverly 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

B.

with

Power Flush-Rinse

Ofiso telef. YArds 7—1166 
. Rezidencijos — STewart 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.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

Kasdien S—7 vai. vak. šeštad. aut. 
1—6 vai. vak.

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimu 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resld. 241’ 
»V 62nd St., tel. RcpubUo 7-8818.

Ofiso telefonas — Blshop 7-9531

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGO 

<342 Archer Aveune
(Kampas Kedzle Ir Archer j 

Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. 
Trečlad ir sekmad tik susitaru.

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAI 

3267 South Halsted Street
i Vai. 1 Iki 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak

Šeštadieniais 1—.4 v. p. p.

j l'eL ofiso PRospeot 6-9400
Rezid. ŲRospeot 6-9406

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURG1 
6248 South Kedzle Avenue

Vai. kasdien 1-8 pjp. ir nuo 6-8 vaL 
vak. Seštad. 1-4 p. p. Trečladlaalats 
ir kitu laiku tik susitarus.

IeL ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 9-OT49

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJ A.S IR CHTRUROAt 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted Ir Sl-mos gatvių)

Priėmimo valandos kasdien: 4-4 p p 
Ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai ponlė’ 

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

rel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-665*

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

TeL ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-665*
Rezid. 6600 S. Arteslan Ava 

VAL. 11 v. r. Iki 8 p p. 6- •

OR. ZIGMAS RUDAITIS
YDYTOJAS IR CHIRURGAS- 

Telef. REpublie 7-2290
ŠPECI. CHIRURGINES IP 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

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

Let Easy’s two big tubs do your 
week's wash irt le$s than an hour! 
One tub vvashes cleaner, while the 
other rinses, then spins another load 
25% drier than a wringer. Savęs 
work, savęs time, savęs on hot water, 
ton! I
• New Power-Shifling ControK
• ,6-Vane Aluminum Agitator
• Improved Ouiek-Drain Pump

• Two 9-lb. Capocily Tubs

only

s 16995

Tel. VVAlbrook 5-2070
Res. Hllltop 5-1500

Dr. Alexander J. Javois
I JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue

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

Or. Antanas Rudokas, 0. 0
tikrina akis: pritaiko aklnlnr 

kelčia stiklus Ir rėmus.
4455 So. California Avė., Obicag- 

šaukite YArds 7-7381 
Priima: vakarais 6 Iki 9; šeštad 

10 -ai ryto iki 4; trečlad ir ■•>mad 
ttV muflltam*

0R. G. SERNfct
RTUV18 AKIU GYDYTOJa.

Y trš 95 meti) patyrinu,
Tel. YArds 7-182t 
"rltalko akla<<-
Krelraa ašB* 

tštals*
Dflsas ir akinių dirbtu*
756 VVest S5th Street

■ ai nuo 10 Iki 8, nuo I Iki 1, tta- 
'tad nuo 10-12. penktadlen) • s » 

teš’adlenials 10-2 vai. popiet

CRANE SAVINGS
2555 WE1!T <7th STREET LAfayette 8-1083

B. R. Pietkiewlcz, prez.; E. R. Pletkievricz, nekr. ir advokatas 
Mokame aug&tus dividendus. KeAiuojame čekius. Parduodame Ir 
Mperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN.—Apdrausta Iki (10,000. 
Darbo valandos: pirmad. Ir ketvirtad. nuo 9 Iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o ftefit. nuo 9 iki vidurdienio.

%

utini,uiiiiiiihiiliaidiii.uiiuuiiiiiiiiiiin

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 VVest 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
iki !> vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta

rel ofiso YA 7-4787, rea. PR 6-19*

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(645 8. Ashland Are. (kamk. 811
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8: - trečlad., šeš 
tad. Ir sekmad tik pagal sutarti 

(eigų neatsilieps vlršinlnStl telefoną
šaukite Mlduar S-OOO,

ARBET’S, INC.7 s
2442 W. 47th Str. Chicago 32, Illinois 

Tel. - VIrginia 7-0700

j

“Imsiąs pemzos^ ™R|
" 15 TOLI IR ARTI

NAUJI biueil T>fQKAI-NAUJAUSI KMUSTSKN (/JANKIAI 
naų Mirų PATYRIMAS-PI6US IPSĄtlNIN&AS patarnavimas

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

Telefonas GRovehlll 6-1596
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIAUSTB

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—12 Ir 7—S v. ▼. pagal 

susitarimą Išskyrus trečiadienius 
2422 West Marq*iette Rd 

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

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 VVest 59th Street 

VAL. 1—4 popiet. 6:80—8:86 yak 
Trečlad. pagal sutarti

M P. ŠILEIKIS, 0. P.
OrtMopedas - I*rotezl»taa 

Aparatal-Protezal, Med. ban-I dažai. Bpee. pagalba kojom 
(Areli Supporta) tr t-t.

Vai.: 9-4 ir 6-8. šeštadieniais #-l. 
1RTHOPEDIJO8 TECHNIKOS LAB

Š85O W. 63rd St. <'hlca«o 29, 1U. 
Tel. Pllospect 6-5084.

*4V1N&S
«■

ft

Kemkite dien. Draugą!
DRAUGAS

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
2384 8. Oakley Are., Chlczuco 8, III. TeL Ylrchsla 7-6641, 1-6141

■ntsred sa ■•oončT-Class Matter March 11, 1916, at CMloage, IUlMŠB 
Under ths Aot of March S, 1879.

Tai. ofiso tr buto OLympie 9-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS TR CHIRURGAI
<938 W. 15th St. Cicero 

Kasdien 1—S v. Ir 6—8 r. vakare. 
Išskyrus trečiadienius

Botas 1526 So. 49th Are. 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Member of the Catbollc Press Ais'n 
rubllsksd (laily. ezept ■mdays,

by ths
I Uth-ianlaa Cathollo Frsee Soolsty 
PRBNTIMBRATA. Metanu
Chicago J Ir ClosroJ 89.08
Kitur JAV tr Kaaadon 88.90
fTIslenyje >11.99

BUB0CRIPTION RATEŠ 
98.00 per year outside of Chlaago 
89.00 per year ln Chloago 4b daass 
18.06 per year ln Canada 
Forelgn 811.66 per ysaa.
% metų 

8.00
94.69
86.69

8 m6n. 
88.78 
88.19 
98.99

81.98
1X66
<1.81

Redakcija straipsnius taiso saro nuoš.fira. Hssunaudotų straipsnių na- 
saugo. Juos gretina tik Iš anksto susitarus. Redakdja n* 
neatsako, kkslblmų kainos prisiunčiamos narna nrašrni*.
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AR BUS PAKEITIMŲ?
Netrukus po rinkimų dauguma vyriausybės narių įteikė 

prez. Eisenhoweriui atsistatydinimo pareiškimus. Tokius atsi
statydinimo raštus įteikė ir tie, kurie ir nemano pasitraukti 
iš kabineto, jei Prezidentas buvo patenkintas jų darbu praeityje. 
Tai savotiškas mandagumo gestas.

Kad prez. Eisenhowerio vyriausybės kabinete bus pakeiti
mų, netenka abejoti. Pakeitimų bus gana daug, nors tuo tarpu 
Prezidentas nė vieno atsistatydinimo nėra priėmęs.

Vienas pačių svarbiausiųjų kabinete yra valstybės sekreto
riaus postas. Dabartinis sekretorius p. John Foster Dulles buvo 
sunkiai susirgęs. Jis sveiksta, stiprėja ir manoma, kad sugrįš 
prie savo pareigų. Tačiau vargu jis pasiliks jose ilgesniam lai
kui. Spėjama, kad, jam pasitraukus, jo vieton bus pakviestas 
prez. Eisenhowerio geras draugas generolas Alfred Gruenther, 
kuris šiuo metu yra paskirtas Amerikos Raudonojo Kryžiaus pre
zidentu. Jo kandidatūra daug kam būtų priimtina, nes jis, pra
dėjus komunistams labiau siautėti Artimuosiuose Rytuose, yra 
padaręs labai gerų ir stiprių pareiškimų. Taip pat yra gana rim
tai kalbama apie Massachusetts gubernatoriaus Chirstian Her- 
ter kandidatūrą Dulles vieton. Esą Herbert Hooveriui, Jr., pasi
traukus iš valstybės sekretoriaus padėjėjo (undersecretary) pos
to, jį užimsiąs p. Herteris, o iš čia būsiąs pakeltas sekretorium.

Ta pačia proga pravartu pastebėti, kad sekr. Dulles ser
gant ir kilus gana aštriai Artimųjų Rytų krizei, pats Prezi
dentas žymiai daugiau dėmesio kreipia į užsienio politikos rei
kalus. Sakoma, kad Prezidentas norėtų grąžinti valstybės tar
nybon gen. Walter “Beedle” Smith, buvusį valstybės pasekreto- 
rium ir p. Eisenhowerio bendradarbiu karo metu. Tik abejojama, 
ar jo sveikata leis be£ kokią atsakingesnę vietą vyriausybėje 
užimti'. Jo, kaip turinčio platų patyrimą užsienio dalykuose, 
kandidatūra yra viena rimčiausių. Kalbama, kad ir dabarti
niam vyriausiam Prezidento patarėjui Sherman Adams bus 
pasiūlytas, postas vyriausybės kabinete.

Jei pasitrauktų ir krašto saugumo sekretorius Charles E. 
Wilsonas, tuo atveju jo vieton būtų pakviestas dabartinis JAV 
ambasadorius prie Jungtinių Tautų Henry Cabot Lodge arba 
Donald Qu aries. Finansų sekretorius George Humphrey taip pat 
manąs išeiti iš kabineto. Negalėsiąs pilną kadenciją ištarnauti 
ir teisingumo sekretorius Herbert Brownell. Leonard Hali gal 
užims sergančio generalinio pašto viršininko vietą. Taip pat 
pasikeisią žemės ūkio, prekybos ir sveikatos — švietimo — ge? 
rovės sekretoriai, tačiau savo pareigose pasiliksią vidaus — 
Fred Seaton — ir darbo — James Mitchell — sekretoriai.

Kokių ir kiek pakeitimų bebūtų, jie nebus daromi skubiai. 
Prezidentas nori, kad pasitraukusių sekretorių (ministerių) vie
tas užimtu pilniausiai kvalifikuoti asmenys, kad “naujasis” 
vyriausybės kabinetas būtų stiprus visais atžvilgiais.

Apie kaikuriuos pakeitimus JAV užsienio politikos linijoje 
rašėme vakar. Šiandien dar drąsiau galima sakyti, kad pakei
timų bus — ir gana žymių. Jie lies santykius su Sovietų Są
junga ir jos satelitais, taip pat ryšius su Anglija, Prancūzija, 
Nato ir arabų tautomis. Mums tenka tik laukti ir tikėtis, kad ! 
tie pakeitimai Jungtinių Amerikos Valstybių užsienio politiką 
pasuks geresne kryptimi.

TAIKOS BALANDIS

New Delbi, liuli,joj, proz. Neliru savo 67 m. gimtadienio proga miesto 
stadione paleidžia Taikos karvelį. (1NS)

AMERIKOS LIETUVIŲ VISUOMENEI
Amerikos Lietuvių Tarybos 

metinis suvažiavimas, įvykęs 
1956 m. lapkričio 16 — 17 die
nomis New Yorke, Sheraton Mc- 
Alpin viešbuty, besireiškiančių

šę vieningai ir visomis išgalė
mis dirbti Lietuvos išlaisvini
mui iš sovietinės priespaudos.

Suvažiavimas kreipia lietuvių 
1 visuomenės dėmesį ir į tai, kad

laisvės sąjūdžių Centro ir Rytų paaštrėjusi tarptautinė krizė ga 
Europoje akivaizdoje, kreipiasi. Ii paskatinti didžiąsias Vakarų 
į Amerikos lietuvių visuomenę,, valstybes daryti kompromisus 
ragindamas ją mitingais, rezo- su Sovietų Sąjunga mažųjų tau-
liucijomis bei aukomis remti 
vengrų ir kitų Centro bei Rytų 
Europos tautų išsilaisvinimo pa 
stangas ir smerkti brutalią 
Maskvos priespaudą pavergtuo
siuose kraštuose.

Suvažiavimas kreipia lietuvių 
visuomenės dėmesį į tai, kad Ry 
tų ir Centro Europoje prasidė-į 
jusi atvira išsilaisvinimo kova 
gali netrukus pasiekti ir Lietu
vą. Todėl kviečia visus lietu
vius budėti, kad atėjus kritiš
kam momentui, būtume pasiruo-

tų sąskaiton. Todėl ragina lie
tuvių visuomenę kelti balsą tais 
atvejais, jeigu tokios pavojin
gos Lietuvos reikalui tendenci
jos pasireikštų.

Visas jėgas aukokime kovai 
prieš barbarišką, brolžudišką ir 
priespaudą, nešantį komunizmą!

Lai gyvuoja nepriklausoma, 
demokratiška Lietuvos Respub
liką!

Amerikos Lietuvių Tarybos 

Suvažiavimas

New York, 1956, lapkr. 16 — 17.

sius su šv. Sostu; New Yorko 
Katedros kolegijos istorijos 
prof. F. D. Cohalan apibūdina 
kat. Bažnyč'os susiorganizavi- 
mą JAV-se; New Yorko arkidie- 
cezijos kanonistas dr. II. Byrne 
rašo apie Bažnyčios finansus; 
buvęs NCWC Švietimo departa
mento direktorius Fr. Hochwalt' 
duoda straipsnį apie katalikų 
mokyklų sistemą JAV-sc; Ka
talikų univ. socialinės mokyk
los Washingtone dekanas C. J. 
Nuesse apibūdina NCWC veik
lą.

Antroji knygos dalis skirta 
geografiniam katalikų Bažny
čios pasiskirstymui JAV-se. Čia 
St. Louis univ. prof. J. Thomas,

I Sj., rašo apie tautybes JAV kat.
I Bažnyčioje; Šv. Jono seminari
jos Bostone rėkt. E. Murray — 
apie kat. Bažnyčią Naujoje An
glijoje; New Yorko Religinio 
Auklėjimo s-gos pirm. J. Moo- 
dy apibūdina katalikybę viduri
niame Atlanto pakrančių ruože; 
Katalikų žemdirbių konferenci
jos egzekutyvo narys Edv. 
O’Rourke apibūdina Bažnyčios 
padėtį vidurvakarių žemdirbys
tės rajonuose; Katalikų Infor
macijų centro direktorius Dale 
Francis rašo apie katalikus pie
tinėse JAV valstybėse; pabėgė
lių globoje dirbęs kun. J. Gre- 
million rašo apie kat. Bažnyčią 
Louisianoje; San Antonio arki
vyskupas R. Lucey — apie ka
talikybę Texas valstybėj ir bu
vęs istorijos prof. G. Kramer 
rašo apie kat. Bažnyčią Pacifiko 
pakrantėse.

Trečia dalis skirta išryškinti 
kat. Bažnyčios reikšmei šios ša-1 
lies gyvenime. Work žurnalo re- j 
daktorius rašo apie kat. Bažny-' 
čią ir darbininkus JAV-se; Ame

Lietuviai valgo kalakutą 
Neapolyje

Stasys Pieža, Chicago Ame
rican redaktorius, kuris lanko
si Europoje, vysk. Vincas Pa-; 
(leiskis, Lietuvių Kolegijos ve
dėjas Romoje, kun. Vincas Min
cevičius, iš Lietuvių Kolegijos, 
ir Kazys Pakštas, Krikščionių 
Demokratų atstovas seime Pa
ryžiuje, valgė Padėkos dienos 
kalakutą ponų Roberts reziden
cijoje Napoli mieste. Reziden
cija yra augštai ant kalno iš 
kur matosi Vezuvijo kalnas ir 
Capri sala. Toje vietoj buvo pa
keltas tostas, kad Lietuva bū
tų laisva ir kad Amerikos Ne
priklausomybė; visad gyvuotų. 
Ponas Roberts yra karininkas 
NATO štabe ir gyvena Napoli 
su savo žmona Ona Urbonaite, 
kurios tėvai dar gyvena Brigh- 
ton Parke, Chicagoje. Ponia Ro
berts yra sesuo Prano Piežos 
žmonos, gyvena 6055 So. Kolin 
avė., Chicagoje.

Mokykloms Belgijoje
Belgijos katalikai, protestuo

dami prieš socialistų įvykdytą 
sumažinimą pašalpų privačioms 
mokykloms, per septynis mėne
sius surinko $3.000,000 savo 
švietimo reikalams.

GENERAL ELECTRIC

ULTRA-VISION
TELEVIZIJA:

• Nf>paprnsto ryškumo paveikslas
• Naujas lėngvns būdas stotims 

pasirinkti
• Valdymas Iš tolo
• 9a° allnnilnlzuotaa paveikslo 

vamzdis

GENERAL ELECTRIC
NEftlOJAMI TV APARATAI:

• labai lengvo svorio
• nepaprasto patvarumo
O žema kaina

G E RADIJO APARATAI:
• Bot kuriam kambariui
• NeSiolami
• Su laikrodžiais
• Transistorintai

gi: elkktr. laikrodžiai
• Virtuviniai
• Žadintuvai

G E ELEKTR. NAMU 
APYVOKOS REIKMENYS:

• Dulkiasiurbliui
• Ei. virduliai
• Mlxninsteriai
• J v. laidynės (prosai)
• Tosteriai Ir kt.

— NUOLAIDOS — 
GARANTIJA — 1ŠSIMOKRJTMAI

PARDUODAMA — TAISOMA

LDflinfl-ILllTCLEVISIOn
'sales- Service)

Sav. Ini. A. SENIENAS 
3321 S. Ualsted — CUffside 4-56(15

VILNIAUS UNIVERSITETAS I
I

Gausiai iliustruota ir gausiai ( 
informacijų duodanti “Užuolan
ka” savo spalio mėn. numeryje 
vedamuoju deda straipsnį apie 
Vilniaus universiteto 375 metų 
sukaktį. Universiteto reikšmė 
ypatingai iškeliama, net tvirti
nant:

— Daug kas mano. kad be 
Vilniaus akademijos (po Lietu- 
vo padalinimo pavadintos uni
versitetu) nebūtų buvęs įnjano- 
mas ir pats Lietuvos prisikėli
mas. Tam patvirtinti nurodo
ma, kad Vilniaus universiteto 
profesorių ir auklėtinių pastan
gomis buvo pradėti platūs Lie- 
vos praeities tyrinėjimo darbai. 
Surinkta daug praeities medžia
gos, dokumentų, iškelta ir pa
skelbta daug naujų ar pamirštų | 
faktų. To pasėkoje pasirodė nau 
jų istorinių, geografinių veikalų, 
susidarė net visas Lietuvos pra
eities mylėtojų sąjūdis. Vil
niaus apygardos mokyklos vizi
tatoriaus Bogušo buvo skelbta 
lietuvių kalbos atgaivinimo idė
ja. —

Iš tos akademijos išėjo tokių 
garsenybių, kaip karo vadas Ka 
rolius Katkevičius, vysk. Valan
čius Sim. Daukantas ir kt. Aka 
demijai vadovavo jėzu:tai. Dės
tomoji kalba buvo lotynų 
per 200 metų, ir lenkų įtakai ta
da nebuvo vietos.

— Akademija rikiavosi pa
gal Didžiosios I^ietuvos intere

sus. Net ruošdama savo teatra
lines procesijas, vaidinimus, vi
suomet į jo3 turinį be religinių 
motyvų įterpdavo ir Lietuvos 
didžiuosius kunigaikščius, did
vyrius, veikėjus ar romėnus, 
bet niekada nevaizduodavo Len
kijos tautinių didvyrių bei jos 
istorijos kūrėjų. —

DIEVO ĮSAKYMAI 
TRAUKINĖLIUOSE

New Yorko požeminio susisie
kimo linijose, net l,50Č vagonuo 
se, kur būna gausi žmonių spūs
tis, atsirado lentelės su išra
šytais Dešimčia Dievo įsakymų. 
Reikėjo įmokėti $400, kad tos 
lentelės būtų išlaikytos vieną 
mėnesį.

Nieko nebuvo pažymėta, kas 
tai padarė. Laikraštininkai pra
dėjo teirautis ir susekė, kad 
tuo pasirūpino Adelaide O’Mara, 
New York Life Insurance bend- ' 
rovės stenografė. Laikraštinin
kams ji paaiškino, kad tai pa
dariusi savo pačios iniciatyva, 
be ryšio su kokia nors religine 
organizacija, tesivaduodama tik 
mintimi, kad reikia kuo nors 
prisidėti, siekiant pasaulio pasi
keitimo į gera. Sugalvojusi, kad 
gerai būtų gyviau priminti žmo
nėms Dievo įsakymus, ji išlai
dų apmokėjimui iš savo asme
niškų santaupų paskyrė $400; 
tai buvo dalis to bono, kurį 
prieš porą metų darbdaviai jai 
buvo paskyrę. Ji viską norėjo 
padaryti tyliai, nuslėpdama sa
vo pavardę, tačiau laikraštinin
kai susekė ir ją išgarsino po di
džiąją New Yorko spaudą.

J. Dgl.

STUDIJA APIE KATALIKYBĘ JAV
Leidykla Fides (746 E. 79 joje, dabar — JAV piliečio), 

str., Chicago 19, III.), kurios! Veikalas paskirstytas į tris 
vienu iš direktorių yra lietuvis ( dalis. Pirmoje aprašoma Kat. 
Juozas Vilimas, išleido stambų Bažnyčios JAV-se istorija ir 
kolektyvinį veikalą: “The Ca-'jo3 struktūra, čia Woodstock 
tholic Church, USA”. Veikalas' kolegijos profesorius G. Weigel, 
turi 440 pusi. ir apžvelgia visas • SJ, duoda įžangą į JAV katali- 
katalikų bažnyčios reiškimosi kybę; Katalikų universiteto Wa
sritis šiame krašte. Tai kolekty 
vus 24 rinktinių autorių kūri
nys, suredaguotas prof. Louis 
J. Putz (dėstančio Notre Dame 
universitete, gimusio Vokietijo-

shingtone istorijos profesorius 
H. J. Browne patiekia katalikų 
Bažnyčios istoriją šiame krašte; 
Woodstocko kolegijos istorijos 
profesorius Edv. Ryan, SJ, nag-

je, studijas gilinusio Prancūzi- rinėja JAV kat. Bažnyčios ry-

rica žurnalo red. J. L. Farge, 
S J, — apie Bažnyčią ir rasines 
problemas; rašytojas, prof. J. 
O’Brien — apie katalikybę ir 
religinę laisvę; Worship žurna
lo redaktorė sesuo Jane Marie 
Mųrray, QP, ir šv. Jono univ. 
prof. Paul Mane nušviečia litur
ginį sąjūdį JAV; Katalikų Is
torinės dr-jos sekretorius prof. 
J. Ellis rašo apie intelektualinį 
Amerikos katalikų gyvenimą; 
vienas Fides leidyklos direkto
rių — V. Giese — apie pasau
liečių apaštalavimą Chicagoje; 
Cross and Crown žurnalo redak
torius J. Aumann, OP, spren
džia aktyvumo ir vidaus gy
venimo problemas, gi St. Louis 
univ. literatūros profesorius W. 
Ong. SJ, dėsto apie katalikybės 
minties reiškimąsi kultūrinėje 
srityje.

Taigi ši knyga, tik šių metų 
lapkričio pabaigoje išėjusi į rin
ką, yra kapitalinis eilės pirmau
jančių autorių veikalas ir, kaip 
įžangoje pastebi vysk. J. 
Wright, daug padės pažinti ka
talikybę JAV-se. Knygos kaina 
$5.95. — J. Pr.

JONO IR ANGELINOS ANDRULIU IR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SŪRIS
Fountain, Michigan

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

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

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

M. KRUPAVIČIUS ateities vertinimą ir laimingą galą, bet paširdžiuos išsišokimus. O tuo tarpu kada prieš komunistus ir val-

Geriau atlyginti 
darbininkams

Toledo arkivyskupas, Ispani
jos primas kard. Enrique Pla y 
Deniel tarėsi su darbininkų uni
jų atstovais, svarstydami, kaip 
pasiekti didesnių atlyginimų tos 
šalies darbininkijai. Prieš kiek 
laiko kardinolas pasmerkė, kaip 
sunkią nuodėmę, kaikurių pra
monininkų pastangas laikytis 
sau riebų pelną nutraukiant nuo 
atlyginimo darbininkams.

1926 METŲ GRUODŽIO 17-TOJI 
Liūdna 30 metų sukaktis

5 tęsinys
PERVERSMO PRIEŽASTYS

Terminas “priežastys” ne visai tinka tai sąvokai, 
kurią aš noriu išreikšti. Atsakydamas į J. Kojelio pa
statytus man klausimus “Lietuvių Dienų” redakcijos 
vardu mieliau palinkau pavartoti jo paklausime pa
vartotą terminą “priedanga perversmo ruošėjams”. 
Man atrodė, kad visi kilę krašte neramumai ir neri
mai laiku vyriausybei apsižiūrėjus bus pašalinti. Ne
labai tikėjau, kad išsiliejęs į visuomenę nedrausmin
gas ir priešiškas Lietuvos interesams elementas, galė
tų didesnės žalos padaryti mūsų respublikai. Antra 
vertus, visai tikėjau, kad tiems neramumams vadovau
ja raudonoji bolševikų ranka. Bolševikų Lietuvoj bu
vo labai nedaug — 1940 metais dr. A. Garmaus teigi
mu — tik nepilni 700. Jie vieni nebūtų galėję mūsų 
laisvę ir nepriklausomybę Maskvai pajungti net su 
pagalba to tamsaus elemento, kuris išsiliejo į miestų 
gatves ir pradėjo drumsti net kaimo ramybę ir sau
gumą. Bet žinojau ir kita — iš mažo upelio pasidaro 
didelė upė, maža saujelė perversmininkų, gavusi gerų 
sąlygų, virsta jėga ir paima valstybes su visu valsty
biniu aparatu ir net kariuomenę į savo rankas. Revo
liucijų ir perversmų istorija tai patvirtina. Viena svar
besnių sąlygų jiems laimėti yra vyriausybių neapsi
žiūrėjimas ar apsileidimas. Kuo visi neramumų reiš
kiniai Lietuvoj būtų pasibaigę, sunku įspėti. Tai ga
lėjo parodyti tik ateitis. Bet įvykiai neleido tos atei
ties susilaukti. Todėl ir aš nors palinkęs į optimistinį

kažkokios baimės ir savo nuomonės netikrumo kirmi
nas raitėsi. Savo nuomonei ligi šiol nesuradau betku- 
rios rūšies termometro patikrinti. Bet pasilikdamas 
prie anų laikų savo nuomonės įvykius nagrinėsiu ir 
vertinsiu tos savo nuomonės šviesoje.

Kokie nusiteikimai vyravo Lietuvos visuomenėj 
po III Seimo rinkimų? Jiems apibūdinti trumpai ga
lima taip—rytojaus dienos netikrumas, pesimizmas, 
baimė ir nerimas. Kas gi tuos reiškinius iššaukė? Vi
sa virtinė skaudžių įvykių. Nesu kronikininkas ir de
taliai chronologiška tvarka jų neminėsiu. Smulkiau 
paliesiu tik tuos įvykius, kurie labiausiai paveikė vi
suomenę ir į kuriuos karščiausiai buvo reaguota. Jie 
įvyko pirmosiomis susidariusios vyriausybės dienomis.

Nepartinis anuomet dar neaugšto laipsnio kari
ninkas Stasys Raštikis nesidėjęs prie jokio visuome
ninio darbo ir pasinėręs tik savo profesijos ir mokslo 
darbe savo atsiminimuose (202—203 pusi.) taip trum
pai, bet teisingai nupasakoja anų- dienų būklę Lietu
voj: — “Naujoji Lietuvos vyriausybė visai paleido val
džios vadeles iš savo rankų, ir komunistų gaivalas, su
sidedąs daugiausia iš žydų, pradėjo laisvai siausti vi
same krašte. Prasidėjo viešos triukšmingos su išsišo
kimais ir įvairiais incidentais komunistų demonstraci
jos ne tik Kaune, bet ir provincijoje. Lietuviai buvo 

'įžeidinėjami gatvėse, traukiniuose, autobusuose ir ki
tur. Katine komunistuojantieji žydukai nenorėdavo 
užleisti vietos uniformuotiems karininkams šaligat
viuose. Pradėjau nešiotis revolverį kišenyje ir buvau 
pasiryžęs pagrasinti ginklu, jei jie drįstu šaligatvėje 
įžeisti arba apstumdyti mane. Tačiau man neatsitiko 
jokio incidento, nors kiti karininkai Kaune Vilniaus 
gatvėje tokių incidentų jau turėjo.

“Valdžia ir policija nereagavo prieš komunistų

džios neveiklumą protestavo Kauno universiteto stu
dentai, susirinkę Karo Muzėjaus sodnelyje, valdžios 
buvo atsiųsta ten pėsčioji ir raitoji policija, kur žiau
riai, ir nesigailėdama guminių lazdų, išvaikė demon- 
straeją ir dalį studentų suėmė. Šį incidentą pats ma
čiau savo akimis.

“Lietuviai buvo labai nepatenkinti ir švietimo 
ministerių prof. Čepinskiu, kuriam leidus, žinoma, su 
visos vyriausybės pritarimu nuostabiai greitai, kaip 
grybai po lietaus, Lietuvoje pradėjo dygti vis naujos 
ir naujos lenkų mokyklos.

“Lietuvių nuotaikos ir krašte, ypač provincijoje, 
ir kariuomenėje buvo labai prislėgtos. Visi buvo labai 
susirūpinę ir klausė, kas bus, kas bus. Visi kaltino vi
daus reikalų ministerį Požėlą. Buvo labai paplitęs gan
das, kad jis esąs komunistas ir todėl leidžiąs tokią ne
tvarką krašte. Daugiausia valdininkų buvo atleista iš 
tarnybos taip pat vidaus reikalų ministerijoje, ypač 
provincijoje. Tikrai, jokiu būdu negalima buvo su
prasti naujos vyriausybės politikos krašte. Naujam 
Respublikos Prezidentui dr. K. Griniui, naujam Mini- 
steriui pirmininkui M. Šleževičiui ir kaikuriems ki
tiems ministeriams asmen.škai priekaištų nebuvo. Bu
vo tik bendras labai didelis nepasitenkinimas visa vy
riausybe dėl neveiklumo, dėl pataikavimo lenkų ir žy
dų mažumoms, dėl netvarkos krašte, ypač dėl laisvės 
komunistams. Tai gali patvirtinti kiekvienas, kuris 
tuo metu gyveno Lietuvoje ir matė visą tą netvarką ir 
chaosą. Susirūpinimas ir nepasitenkinimas buvo tikrai 
labai didelis ir visuotinis. Vyresnieji karininka: ne vie
ną kartą kreipėsi į krašto apsaugos ministerį ir į vy
riausiojo štabo viršininką, prašydami paveikti vyriau
sybę, kad būtų grąžinta tvarka ir ramumas. Bet tai 
nepadėjo.” Tokia krašte padėtis ir tokios nuotaikos.

(Bus daugiau)
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“Varpas” ir “Čiurlionis”
Jau seni3i clevelandiečiai to

kio koncerto, koks įvyko lapkri
čio 18 d., nėra turėję. Prie mū
sų mielųjų čiurlioniečių prisijun
gus mieliems svečiams iš Toron
to davė net tris valandas tru-

AUKOS TREMTINIAMS
Ligi Kalėdų visi trys Balfo 

skyriai Clevelande rinks pinigus 
tremtiniams Europoje ir išvež
tiems į Sibiro vergų stovyklas. 
Todėl vėl prašome visus Cleve-

kusią dainų šventę. Ji teisingaj i lando gyventojus paremti savus 
ir oficialiai buvo vadinama ma
žąja dainų švente. Įvairioje ir 
turtingoje programoje girdėjo
me jungtinį chorą, dainuojantį 
lietuvių kompozitorių ir lietuvių 
liaudies dainas, girdėjome pa
skirus vyrų ir moterų chorus 
bei liaudies instrumentus. Pir
moje dalyje pasirodė “Varpo” ir 
“Čiurlionio” jungtinis choras, di 
riguojamas svečio muz. St. Gai- 
levičiaus. Muz. Alf. Mikulskio 
diriguojamas čiurlioniečių mo
terų choras su kanklių orkestru, 
vyrų choras ir mišrus choras su 
liaudies instrumentų orkestru 
atliko Alf. Mikulskio harmoni
zuotų liaudies dainų, J. Gaide
lio, J. Žilevičiaus ir Br. Budriū-

tautiečius. Juk beveik kiekvie
nas turime ten giminių ar pa 
žįst amų.

Apie 50 Balfo įgaliotinių lan
kiusis po namus. Rinkliavą veda 
ir tvarko S. Laniauskas ir J. 
Žukauskas. Jeigu pas ką neuž-

SVEIKINA LAIMfiTOJĄ

Tom Couriiey (dešinėj) yni sveikinamas po laimėjimo aukso medalio JAV vienetui už SCO m. bėgimą per 

l:4<.i linu. Sveikina anglas Johnson, laimėjęs antrą vietą ir norvegas Boysen (kairėj) trečią vietą. (INS)

lių lenktynių pajamų. Disku-: 
tuojamos dvi vietos tos salės 
statybai: Chicagos Suvažiavi-; 
mų biuras siūlo 23 gatvę, prie 
ežero, o Chicagos Nejudomos 
Nuosavybės taryba — tie3 
Union stotimi, virš geležinke
lio bėgių, erdvėje tarp Canal, 
Van Buren, Madison gatvių ir 

! Chicagos upės.

iiiimiiiiniliiiiiiiuiiiiiiihiiiiuiiiiiumi.

STATYBAI 
(B NAMU 
PATAISYMU* 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

BRUNO’S KEPYKLA
8389-41 S. Lituanica Ava. 

Tel. Oliffside 4-6376
Pristatome Į visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat Il
stančia | visus artimuosius 

miestus.

“Nemačius 150 dol. už seną tele
viziją, jei perki naują”. Mes taip 
nesakome! Tamsta išsirink nau
ją, mes patikrinsim Tamstos seną 
— tada susitarsim. Pirk pas spe
cialistą Gradinską, J. G. Televi- 
sion Co„ 2512 W. 47th St., FR 
6-1998. Atidara ir sekmad 11-3. v.

Duoną ir (valrlaa Hkonlrųfas 
bulkutrr kepa

CARR MOODY 
LUMBER CO
STASYS UTWiNAS, Prez
3039 So. Halsted St,

Tel. Ylctory 58-12/2
Vpkainavimą i; Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai
Raštinei atidara kasdien nno 

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

'iililllillliiiiiimiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiliiimi*

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU

BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONISeių, prašome savo auką įteikti' PATTCN parke įvyks šios pas- 
Šv. Jurgio parapijos kioske Ro- kutinės pirmenybių rungtynės 
cevičiui. II Lygos nugalėtojui, o kartu

ir kandidatui į I. Lygą išpręsti, 
tarp Detroito KOVO ir MER- 
CURY WINGS. Detroito visuo
menė kviečiama atvykti į detroi 
tiečiams gerai žinomą PATTON 
parką pažiūrėti įdomių ir taip 
pat svarbių rungtynių. Ypatin
gai laukiame tautiečių stipraus' 
užnugario paremiant energingus 
koviečius futbolininkus jų lem
tingoje kovoje. Dar reikia pa
minėti, kad Detroito KOVAS 
tik pradėjęs žaisti Detroito Fut
bolo II lygoje pereitą rudenį pa
siekė pu'kių rezultatų ir tiki- 

1 mės, kad koviečiai ištvers ir 
DALYVAVO BALFO SEIME i šiose pirmenybių rungtynėse ir 
Simonas Laniauskas, veiklu-: pasieks tikslą — pateks į auko

sis Clevelando ateitininkų šen- Į čiausią futbolo lygą Amerikoje, 
draugių pirmininkas, jaunimo P- M.
stovyklai remti globos komiteto
pirmininkas ir gabus Balfo tal
kininkas, nors negavęs po dar
bo pailsėti, dalyvavo Balfo sei- 

' me Detroite ir buvo išrinktas 
Balfo direktorium. Džiugu, kad1 
nors vienas iš Clevelando daly-į 
vavo seime.

STAIGMENA

ALRKF nupirktoji jaunimo 
stovyklai vieta žymiai pakeitė 
savo vaizdą.

Per šią vasarą jau sutvarky
ti trys maudymosi baseinai.

Salė jau išdidžiai primena,

Statys didžiąją salę

Illinois Augščiausio teismo 
sprendimas, kuriuo pripažįsta
ma, kad potvarkiai dėl staty
mo didžiosios suvažiavimų sa
lės Chicagoje nesipriešina val

stybės konstitucijai ir kad ga
lima tam reikalui išleisti mi- 
lionus bonų, pašalino paskuti
nes kliūtis šios salės statybai. 
Lėšos jai susidarys nuo 1%, 
skiriamo tam reikalui nuo ark-

Tunu naują dideli sunkvežimį 
ir apdraudas

1813 W. 91st St. Ohicago, DI. 
Tel. PRescott 9-2781

S 0 P H I E BARČUS

SS

kad greitai į ją rinksis mūsų 
no kompozicijų. Mūsų šiuo me- jaunimas. virtuvės išoriniai dar 
tu mėgstamiausieji ir popula- bai baigti> tik liko vidaus įren. 
riausieji solistai Aldona Stem-jgįmag Ateinantį pavasarį jau 
pužienė ir Vaclovas V erikaitis kjjg stovykiautojų namukai. Vi-
buvo šio koncerto nepakeičiami 
dalyviai. Čiurlionietis solistas 
Al. Liutkus jgausios publikos 
buvo mielai priimtas ir išklau
sytas.

Antroji koncerto dalis buvo 
visai kitokio pobūdžio, negu pir 
moji ir kaip tokia pirmą kartą 
Clevelande girdėta. Todėl ir ne
nuostabu, kad ji klausytojų ir 
buvo su didesne plojimų audra 
priimta. Varpo choras su so
listais atliko operų ištraukas. 
Mišrūs ir vyrų chorai, diriguoja
mi muz. St. Gailevičiaus, atliko 
A. Ponchielli. C. Saint Saens,

sa tai dėka dosnių rėmėjų. Au
kos ir toliau plaukia.

JMascagni. karnavičiaus, Ch. SKAUTES VEIKIA NAUJOJE 
PARAPIJOJE

Skaučių Laimutės draugovę 
labai gražiai veda Nainienė. Ji 
prisitaiko prie sąlygų sueigose, 
moko gražių darbelių ir žaidi-

Gounod, Verdi, Fr. von Flotov 
paskiras operų ištraukas. Prie 
pianino — Emil Debushman.

Mažosios dainų šventės pabai
gai abu jungtiniai chorai padai-
navo premijuotą seselės Bernar- lnų- Tėveliai jai labai dėkingi, 
dos, SSC, “Tylus vakaras”, Br. Bet kur mŪ3U naujosios pa- 
Budriūno “O, Nemune”, J. Ka- rapijos jaunučiai, jaunieji atei- 
činsko “Pjovėjas” ir J. Žilevi- tininkai? Galėtų drauge puikiai 
čiaus “Laisvės tėvynei”. Diriga- klestėti. Tėvai pageidauja, kad 
vo Alf. Mikulskis. ' kas Padėtų judinti.

Arti tūkstančio klausytojų iš-' 
klausė mielą ir šaunų koncertąJ 
bei su padėka ilgai prisimins 
mūsų mieluosius muzikus St.
Gailevičių ir Alf. Mikulskį su Matoma graži gyvenimo dra- 
šauniais ansambliais. Mūsų so- ma P^es srovę (Strazdelis), 
listai Aldona Stempužienė ir Veikalą suvaidins Detroito 
Vaclovas Verikaitis susilaukė vi Dramos mėgėjų sambūris, reži- 
suotinio publikos džiaugsmingo' suojamas akt. Z. Arlauskaites- 
įvertinimo. Mikšienės. Jie šį veikalą jau

Pirmą kartą Clevelande pasi- daug kartų suvaidino USA ir 
rodė ir nauja čiurlioniečių an- Kanados miestuose ir turėjo 
samblio pranešėja Asta'Orenta i-i didžiulį pasisekimą. Ir clcve- 
tė, kurios simpatingas tembras.1 landiečiai bus juo patenkinti, 
puikus abiejų kalbų mokėjimas , nes čia prieš jų akis prabėgs 
bei ištarimas ir graži laikysena kun. Strazdelio gyvenimas su 
dainų šventės pasisekimą dar marga to meto aplinka.

j Pradžia 6 vai. vak. Po vaidi-
I šią šventę buvo Aito. sky- į nimo Sokiaį ir bufctas Ncpra.

leisk šios progos ir atsilankyk

PASKUTINIS PRIEŠ 
ADVENTU

Šį šeštadienį lietuvių salėje

Rcmkite dien. Draugą’

MANKOWSKI
PHARMACY

Prescription specialists
Vaistininkai

4500 S. Wood St. Frontier 6-6223
Coniplete line. .. Diabetie nceds

MOVI N G .
A. BENIULIS atlieka įvairius' 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel, Blshop 7-7075 arb> 
PRospect 8-9842

'

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butą.

Tinkamiausia K A LĖ DINE Dovana 

savo šeimai, vaikučiams, draugams!

DU NAUJI KALĖDINIAI REKORDAI (Plokštelės)

Įrekorduoti Operos solistės Izabelės Motekaitie- 
nės, pritariant vargonams: "Tyliąją Naktį" ir "Links
mą Giesmę", "Sveikas Jėzau Gimusis" ir "Gul Šian
dieną". Minėti rekordai padaryti gerai, Hi-Fi, skam
ba labai gražiai. Juos galima gauti

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INC.
3241 South Halsted Street, Chicago 8, Illinois

Kaina $1.50 vienas. Galima užsakyti ir per paštą. Prisiuntimas 
ir supakavimas $1.00.

Pažymėtina, kad lietuviški Kalėdiniai rekordai įrekorduoti 
prieš 30 metų visi išsibaigę.
—— --- ' • ■  ........ ■ ■ ------

RADIO PROGRAMA
Iš WGES stoties — Banga 1390 

PIKMAD1ENN1O vak. nuo 7—8 v 
NUO P1RMAD. IKI PENKTAD.

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:30iki 9:30 ryte

SEKMAD. 8:30 --9:30 v. r. iš stoties 
WOPA — 1490 kU.

7159 SO. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29, UI. HEralock 4-2413

P &J. JOKUBKA
TV. DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas ir Taisymus 

4077 i»o. Archer Avė.
Chicago 32. III. — Tel. LA 3-861.

S

D. JURJONO BENDROVĖ
3251 So. Halsted St. Tel. CAIumet 5-1064<•

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

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

iiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiimiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiuiiH.
I PERKRAUSTYMAI — MOVING

Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų k 
tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

IŠ ARTI IR TOLI BALDV
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus dideli* 

aunkvr žirnis su pilna up- 
draiula. Pigus ir sąžininga. 
I>a tarnavimas.

R ŠERĖNAS
4640 8. Wood 8t., diicago • 

lUtnois, tel. VI 7-2972

/
Vestuvių nuotraukos ir 

augštos rūšies fotografijos 
mūsų specialybė

Prccin Photo Stiitlio
t uitorporated )

EI»V ARDAS ULIS, s»v, 
4058 Archer Avenue

Telefonas VIrginia 7-248i

uechSGRADINSKAS
BLAUPUNKT vokiški 

radijai
tai ha i patobulintas trumpu bangi; nustatymas; gerai girdėti Europa

J. G. TELEVISION OOMPANY

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

riaus pakviesti ir vengrų at
stovai, kuriems elevelandicčių 
lietuvių vardu J. Daugėla pa
reiškė simpatijas kovojančiai 
vengrų tautai. Priimta rczoliu- 
ja JAV prezidentui ir valstybės 
sekretoriui. Iš vengrų pusė3 
trumpą žodį tarė gen. Kovacs.

TRUMPAI 

— Kalėdų eglutė šiemet lie

su cavo draugais i paskutinį 
priešadventini parengimą. Ren
gia Lietuvos Atgimimo Sąjū
dis.

DETROITO KOVAS- 
MERCURY WINGS

Antroje vietoje stovėjusi De
troito II Futbolo Lygoje Mer-

tuvių vaikams bus gruodžio 30 eury VVingsJaimėjo protestą dėl
d. Šv. Jurgio parapijos salėje 
3 vai. p. p. Tėvų komitetas kvic 
čia dalyvauti ir tuos vaikus, ku
rie dėl kokių priežasčių negali

savo pralaimėtų rungtynių prieš 
graikus Macedonians, o jas per 
žaidę laimėjo 6:0, kai graikai 
atvyko nepilnoje sudėtyje. Taip,

lankyti lituanistinės mokyklos. | Detroito KOVAS užbaigęs pir- 
Užsiregistruoti pas Gedgaudą menybes pirmuoju turi dabar 
Spaudos kioske kiekvieną sekma peržaisti su MERCURY WINGS
dienį po liet. sumos arba skam
binti tel. UT-1-2821.

— Kalėdinių atviručių galite 
įsigyti Spaudos kioske kiekvie
ną sekmadienį po pamaldų. S. G.

kurie atgavę 2 taškus pasivijo 
koviečiU3, o nugalėtojas spren
džiamas taškais.

S. m. gruodžio mėn. 2 d. atei
nantį sekmadienį 2 vai. p. p.

ANTANAS VILIMAS
S41B 8. LITUANICA AYE., CHICAGO. TLL 

Telefonas — FRontler 9-1882

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo #2&.0C 
pas

Roosevelt Fumiture
Company 

(LIETUVIŲ KRAUTUS «) 
2310 Vest Roosevelt Iload

Tel. SEcIcv 3-4711 
Ncllie Bertulis ir l'<H\ lUmdiiniM, 

HHVillillkHl
Krautuvu ai įdarytu kasdien iki 6 
vai. vak l’lrrnad. Ir Ketvlrtad. Iki 
9 vai. vak. Ir Hekrnad. nuo 11 vai. 
ryto iki 4:30 vai. PO pietų.

NARIAI UETCVUIIAUP. IR SKOLINIMO
R-VTTJ LYGOS, KURIOS®

Vieirvieno Santaupos Apdraustos Iki SI0.00n.Qik
lt

Paskolos Duodamos Namu Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASsi

8234 S. Western Avė. Chicago 36, UI

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

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

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

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN
1800 S. Halsted St. Chicago 8, UI.

ITadčkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN 1
Kiekvienu taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
1 4071 Archer Avė., į vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

4

Plrinaa., antead ., penktad. ir 
t va.1. ryto Iltį p. p

OFISO VALANDOS:
Trefilad » ryto Iki vai..
Krtvlrfad I vai Iki » vai. vak.

l|

BALYS RADIO & TELEVISION
SALES AND SERVICE

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

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

2646 West 7lst Street
Chicago 29, Illinois

Tel. PRospect 8-5374
Sav. B. & J. Brazdžionis

iZ-

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventoji! žino.

kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu ir pelninga.

Universal Savings and Ixian Aasociatlon užtikrina saugu
mą Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentfira iki i 
$10,000 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 krelpldtėa:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
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KONS. P. DAUŽVARDŽIO KALBOS 
SANTRAUKA*

(Kalba pasakyta lapkričio 9 d. Lietuvių auditorijoje)

Rusijos raudonieji imperialis- ta Lietuvon. Jie skursta Lietu- 
tai ir džingischanai elgiasi Ven-' voje be namų, be drabužių ir be 
grijoje dabar taip, kaip jie elgė- maisto — elgetauja, 
si Lietuvoje karo metu ir po Jaunimas tebetremiamas j Si- 
karo. Griauna kraštą, skerdžia | birą. Tik šiais metais ištremta 
žmones ir smaugia laisvę. Vyk-| apie pusa/itro tūkstančio, šios 
do agresiją ir genocidą. į dienos “Chicagos Tribūne” rašo,

Šios dienos pranešimai sako, 
kad Maskvos agresoriai yra iš- 
skerdę Vengrijoje apie 65,000 
vengrų, sužeidę ir suinvalidinę 
nesuskaitytus jų tūkstančius — 
panėrę tautą j jūrą kraujo ir 
teroro.

Tuo grasina Austrijai, Lenki-i tinėse ir Jungtinėse Tautose 
jai, Lietuvai ir kitoms Rytų iri Kaipgi tai daryti? Man at- 
Centro Europos tautoms. Veng- rodo, kad mūsų veiksniai turi pa 
rijos tragedija yra JT ir visuose daryti pagrindinius pareiški- 
pasaulio centruose. JT reika-, mus. Organizacijos ir paskiri 
lauja rusus išsikraustyti iš Ven-j asmenys turi užversti įvairius 
grijos. Fasaulio centrai atakuo- centrus ir asmenis laiškais, pra 
ja sovietų atstovybes ir jų a- šant Lietuvą užtarti ir reikalau- 
gentų komunistų lizdus. Raudo- ti, kad okupantai iš Lietuvos 
nieji agresoriai turės arba pra--išsikraustytų ir leistų lietuvių 
dėti trečiąjį pasaulinį karą, arba tautai laisvai ir savarankiškai 
trauktis iš okupuotų kraštų. tvarkytis savo žemėje.

Šitoje konjunktūroje turi iš- s t kad vienas kitas 
kilu tr Lietuvos byla Lietuvos areiškimas ir tūkstantis kitas 
by a yra laba, ar ima Vengrijos ,ai4kų Lietuvos neiSvaduos bet

y ai. le uvių au a jau yra parodyS masų gyvumą, primins
perėjus tuos kryžiaus kelius, ku- - „ , , -J i , • .. J .. ’ musų bylą, įssauks is vieno kitonuos dabar eina Vengrija. Jos w . T • *. u-, v

° J vyro žodį ir Lietuvos būkles pri
minimą; laikys Lietuvos bylą 

Į gyvą ir artins ją prie išsprendi
mo.

kad ruošiamas naujas masinis 
trėmimas iš Vilniaus krašto; 
kad Lenkijos pasienyje yra su
stiprinti sovietų kariuomenės

sisakyta pareikšti padėką sese
lėms kazimierietėms, o ypač se
selei Consulatai už lietuviškų 
dainų bei lietuvybės puoselėji
mą. Be to susirinkimo dalyviai 
pareiškė, pageidavimą, kad būtų 
surengtas pobūvis. Tuo reikalu 
valdyba įpareigota sušaukti vai 
dybos narių ir visuomenininkų 
pasitarimą.

Baigiant susirinkimą, pirmi
ninko pageidavimu, studentų lei 
džiamam žurnalui “Lituanus’

daliniai.

suaukota $9.25.

Omaha, Nebr.* \
Aukos vengrams

Šitie reiškiniai duoda pagrin- ,
do Lietuvos bylą pajudinti sos-, apylinkės pirm. r

vyriausybė lygiai, kaip Vengri
jos, yra Kremliaus tironų areš-| 
tuota ir savais agentais pakeis 
ta. Ji yra netekus apie pusės 
milionų gyventojų. Dauguma to 
skaičiaus jau yra okupantų iš- pinkime, budėkime ir dirbkime 
žudyta. Dalis tebevargsta ir visi bendrai ir išmintingai bend- 
kenčia Sibire ir kitur Rusijoje, ra jam ir didžiajam tikslui — 
Maža dalelė invalidų yra grąžin-* Lietuvos išlaisvinimui.

Taigi, mieli tautiečiai, susirū-

MŪSŲ KOLONIJOSE
IJ5 Roselando apylinkės žiniosChicagoje

Krikšč. Demokratijos Studijų 
Klubo susirinkimas

Br.

Juo-

juos sutuokė, o kun. Juozas, SPORTININKŲ SUSIRINK, i 
Tautkus atnašavo šv. mišias. J 1956 m. gruodžio 9 d., sek- Į 
Mečys Leškys gražiai giedojo' madienį, 12:15 vai. Hispanos
lietuviškas giesmes šv. mišių me 
tu. Vestuvių pokylis buvo len
kų salėje. Jame dalyvavo daug 
lietuvių ir lenkų. Vietinis

Melrose Park, III
Padėkime esantiems Sibire
Balfo 117 skyriaus rūbų, ava 

lynės ir piniginis vajuo vyksta 
visą šį mėnesį. Daugumas jau 
aukojo, bet tie, kurie dar neau
kojo ir norėtų prisidėti nors ma 
žą savo auka, prašomi tai atlik
ti galimai greitesniu laiku.

Nors ir maža auka paleng-

Unidos salės patalpose šaukia
mas metinis Detroito LSK Ko
vo susirinkimas. 1

Detroito LSK kovas V-ba

ATDARA SEKMADIENĮ NUO 10 IKI 6. 
BUDRI KAS? 3241 So. Halsted Street 
PRIEŠ KALĖDINIS IŠPARDAVIMAS!

zas Petrikonis lapkričio 15 d. su vins naštą mūsų broliams Sibi- 
šaukė veiklesnius asmenis pasi-j ro kalėjimuose bei koncentraci- 
tarimui, kaip padėti vengrams, jcl3 stovyklose, o taip pat Vo-
kurie yra taip baisiai žudomi 
rusų komunistų. Susirinkusieji 
vienbalsiai nutarė rinkti aukas. 
Parapijos kunigai paaiškino sek 
madienį ir paprašė palikti au
kas salėje. Rinkėjais buvo Druk 
teinienė\ir šermukšnis. Man te
ko nunešti savo auką apie tre
čią vai. popiet ir rinkėjai pasi
gyrė, kad jau surinko daugiau j 
100 dolerių. Tai gražus mostas, 
kad lietuviai atjaučia vengrų 
tautos nelaimę ir stengiasi pa
dėti, kuo gali.

Omahoje nėra vengrų para
pijos, bet kelios jų veiklesnės 
moterys pardavinėjo tortą Bren 
deis krautuvėje ir gavo 715 dol. 
Lietuvių šimtinė padidins jų 
pastangas kovoje prieš komu
nizmą.

Vaidins komediją
Gruodžio 1 d. Omahos artis

tai vaidins komediją “Lunati
kai”. Gasparas ją parašė ir mo
ko vaidintojus. Vaidinimas yra 

labai juokingas. Po vaidinimo 
bus šokiai.

kietojoje esantiems seneliams, Ii 
goniams ir našlaičiams.

Suprantame, kad dauguma 
šelpiate savo gimines Lietuvoje 
asmeniškai, bet paskirkite nors 
mažą auką ir tiems lietuviams, 
kuriuos šelpia vien tik Baltas.

Pinigines aukas prašome siųs 
ti A. Jarienei, 133 N. 14th Avė., 
Melrose Park, III. Rūbai ir ava
lynė renkami pas J. -Urbelį, 
1648 Broadvvay, Melrose Park, 
Dl. Skyriaus Valdyba

NUO UŽSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRU ODOS TIGŲ -
Tie. kurie kenčia nuo SENŲ 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIBU 
nugali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti nes jų užsisenSjusios žaiždos 
niežėjimų ir skaudėjimų senų atvi
ru ir skaudžių žaiidų . uždėkite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins jusu skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite jų tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pasalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
SIS/ Taipgi pasalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir peiplyšimų 
ta'rppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiilstanėlos suskilslos odos dedir- 
vinių, odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos Ilgų. Le
gulo Ointment y rs 
parduodam* po 75 
ot, 11.56, Ir >1.60.
Pirkite vaistinėse Chl 
sagoj Ir apylinkėse—
Ullwaukee, Wlsc., Oa 
ry. Ind.lr Detrolt, 111- 
sfclgan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo- 
aey ordsr t

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy St, Chicago 84, III.

Naujų Metų sutikimas 
Moterys, kurios pagamino tc- 

JAV Lietuvių Bendruomenės į kią skanią vakarienę lapkričio 
Rciselando apyl. visuotinis narių 4 nutarė taip pat suruošti
susirinkimas įvyko lapkričio 25 
d. Visų Šventųjų parapijos sa
lėje. Susirinkimo metu pirmiau 
šia buvo išrinkti atstovai (K.

Po ilgų vasaros atostogų įvy
kęs Krikščioniško jios Dęmoįira- 
tijos Studijų Klubo narių susi 
rinkimas sutraukė nemažą skai- _ . _ _
cių dalyvių, o jų tarpe ir sve- J ’ 6
čių. Susirinkimas įvyko lapkri
čio 25 d.

Vadovaujant kun. dr. Vyt.
Bagdonavičiui, buvo pravestos

Raidai, kilimai, gazo virt. pečiai, skalbiamos mašinos, dulkiasiurbliui, 
televizijos, nulio aparatai, šaldytuvai, Hi-Fi fonografai. brangeny
bė*. deimantai, laikrodžiai, sidabriniai išdirbiniai, Kalėdinės prekės, 
žaislai, lėlės, lempos, antklodes. vatinės kidilros.

Sutaupysite nuo 25 iki 65%. 24 mėn. išmokėjimui.
SVEOIŲ K .tai BARIO BALDAI:

2 dalių 
2 dalių 
2 dalių
2 dalių KrochJcr komplektus, buvo $159.00, dabar
2 dalių Pullniann komplektas, buvo $4110.00, dabar .............
Kimmons, Kroetiler, Sealy, Sk-eprlte, mieg. sofos, $08.00 ir
Countour kėdės............................................................................. 838.01) ir
Bailio kėdės ...................................................................... $10.00 ir
Matracai Sealy, SintiiMtiis .........................................................$24.00 ir

MIFGIAMO.IO KAMBARIO BALDAI:
4 italių Liudviko XVI stiliaus, buvo $1,200.00, dabar .............
3 dalių šviesios maliog. ar riešuto meilž.. buvo $180.00
4 1,’nited Silver Fmst, buvo $300.00, įlabar .....................
4 dalių Minline Riešuto ini-dž., buvo $200.00, dabar 
4 dalių Bassct 18 šimtmečio, buvo $420. dabar ............................ $228.00
3 dalių Basie-VVitz Modern Maliog., buvo $440.00, dabar ...$248.00
4 dalių su Hookcasr lovų laivo 8220.00, įlalvar ...............................$138.00
3 dalių Riešuto ar šviesaus medžio, buvo$140.00, dultar . ...$ 08.(81
4 dalių Maliog. 18 šimtmečio Bastasvllle. buvo $8 10.00, dabar $528.00
4 dalių Saiiilie Mist. Eiti., buvo $430.00. daliai- ............................ $288.00
4 dalių Fruitvvood I’rov.. buvo $499.00, dabar ...................,....$323.00
4 dalių HazelvvoiMl, t niti-d, buvo $400.18), dabar ..........................$208.00
4 dalie Conlov. Maliog., laivo $300.00, dabar ....................................$248.00
4 dalių l’iimicc užbaig., buvo $300.00, dalau- .....................................$274.00

KUilMAI ....
$32.00. dabar ...............................................$18.00
dabar ................................................................... $ 12.00:...............$88.oo

............................$1.00

(sectional) komplektas, buvo $120.00, dabar ...............$ 08.00
(seetionnl) komplektas, buvo $210.00, dabar .............. $ 08.00
Kroehler komplektas, buvo $200.00, dabar .................... $158.00

$ 88.00 
. $208.00 
daugiau 
daugiau 
daugiau 
daugiau

..............$588.00
daliai- $108.00
.............$208.00
.......... $108.01)

PRIEŠKALĖDINIS 
I ŠPARDAVIMAS

Svarbus pranešimas visiems
mūsų klientams !

Ką tik dabar gavome didelį kiekį žieminių 
drabužių moterims, vyrams ir vaikams.

Turime didelį storų apatinių, mėgstinių, lo
voms uždangalų, pagalvių ir visokių kitokių žie
minių reikmenų pasirinkimą.

Kviečiame atsilankyti — būsite patenkinti mū
sų kainomis - ir patarnavimu.

Joscph’s Dry Goods Store
3218 So. Halsted Street, Chicago, Iii.

9\I2 Vilnim, virš., laivu 
0\!) Capri, laivu $24.00,
0x<2 Visus vilnonis, laivu $100.00, dabar . .. 
27 eulių, laiptų kilim., laivo $1.03 pėil.. įlabar
2 daliu vonios kanil). Sltag Rug, buvo $3.00. dabar ..................$. 08e.

DI.MrTTES — VIRT. PEČIAI — G.AZO 
5 dalių l-'omiii-a Citrom, dinette (valg.), laivu $50.00, dabar .$32.00 
7 dalių Formiea Citrom, diiini-tte (valg.). buvo $00.00, dabar . 08.Ou

dalių Fane) (lirom, dinette (valg. ),-■ buvo $120.00, dabar $88.00

Naujų Metų sutikimą. Jos pa
gamins lietuviškus valgius su 
kugeliu ir visus vaišins grojant 
gerai muzikai. Kai laikrodis ro
dys 11:45 vai. nakties, visi eis 

Andriukaitis) į! į bažnyčią ir ten lauks Naujų 
LB Chicagos apygardos šuva-! Metų maldoje. Be abejo visi pra 
žiavimą gruodžio 16 d. Suvažia-jšys sau sveikatos, pasisekimo, 
vime taip pat dalyvaus ir LB įvairių-malonių ir laisvės Lietu-

liūniene ir B.

grupinės diskusijos, kurios pra-; Roselando apylinkės pirm. inž. vai. Lygiai 12 vai. bus palai-

'S

ėjo dideliu pasisekimu. Temą 
šioms diskusijoms buvo “Poli-

7 dalių valgomojo kambario komplektas. 
Guzo viri. iH-ėius —
Gazo virt. pečius —
Elektr. virt. pečius,

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVį

4038 Archer Aveeue T»l. LA3-6ZTP 
august salcmjkas PmziderM

laivo $400.00, dabar $118.00
insiiliiiotas, buvo $1211.00, dabar ..................$$$.00
Automatiškas, buvo $225.00, dabai- .... $158.00
buvo $222.00, dabar...........................................$128.00

šALDVTt'VAl
Admiral su automat. tlefru.-t., buvo $359.00, dainai- .................... $208.00
Pliileo 2 durų II etilu |h-iIii. buvo $470.05, dabar .................... $358.00
G. F. 2-jų litui, 12 eub. Įiėilų, laivo $109.05, dabar .................... $348.00
(i. E. ružavos s,»aiv. 10 eub. pčilų, buvo $200.00, dabar ....$178.00 
G. E. Automatiškas, giMtivnus spalv., laivu $309.00, dalvar ...$205.00
Frigidairi- 10 eub. |>ėdų, laivu 8200.00. dabar .................................$195.00
Leutuu-d 12.5 eub. pėdų. laivu $429.05, dabar ................’................$208.00
Phileo automat. II eub. pėdų, laivo $380.00, dainai- ..................$208.00
Pliileo Auiomat. 8 eub. |Mxių, laivo $209.05, dabar .....................$108.00
G. I-:. Air eonditiun. — dru vėsintuvai, kaina sumaž. $350.00, d. 109.00 
Pliileo % ........................................ ..............................................$310.00, d. $109.00

SKALBIAMOS MAŠINOS:
General Electric Automat.. laivo $325.00, įlabar .......................$188.00
Pliileo automat., laivo $315.00, dabar ..................................................$225.00
Pliileo su Gręžtuvu — U'rlnger type, laivu $150.00, dabar . .$ 08.00
Itendiv automat., buvo $225.00, dabar ............................................... $125.00
Maytag su Grežt. — IVringcr tujne modern., buvo $100.00, d. $ 08.00 
lioover ir G. E. dulkiasiurbliui sumaž. kain. nuo $137.00 ir daugiau

AMERIKOS GERIAVSI TF-LI.VIZIJOS APARATAI 
21 eulių Admiral T. V. ir Radio komh., buv o $408.00, dalia r $208.00
21 col. stalo iikhI. Sonora, buvo $408.00, dainai- .............................$208.00
21 col. Sonora Console' švies, medžio, laivo $109.00, dabar ...$138.00
21 eul. Travler Oonsule, laivo $100.00, dabar ............................... $138.00
21 eul. CBS Console švies. med. su durim, laivu 8305.00, dabar 8198.00
21 eul. Admiral stalu modelis, laivo $180.00, dainai- ..................$128.00
21 eul. Console švies, med., buvo $305.00, įlabar ............................$188.00
21 eol. RCA Vletor stalu inod., buvo $11)9.00, dainai- ..................$155.00
21 eol. Zcnitli Spai-c ('umand, Sinev* ...'................................................$222.00
21 eul Gen. Eloetric Console i Itrnvts. Spee...................................... $222.00
21 tini. Philoo Console, latve $2003)5, dabar ............................ $198.00
21 eol. Zeuitli console, laivu $319.05, dabar ...................................... $250.00
RCA jMirtable — kiltiujam., laivo $110.00, dabar ............. $112.00
Gerame stovyje vartoti televizijos Itparutai nuo ..$21.00 ir daugiau
Tapė Kccortta-r, laivo $110.00, įlabar .....................................................$00.00
talkams elektr. bnangrafas, laivo $0.01), tlubur .........................................$0
3 greičių fonografas, laivu $30.00, dabar ............................................. $10.00
3 greit-, uutomat. plekši, (n-eonl) keitėjas, buvu $50.00, dabar $30.t$)
lll-Pi Pliileo aatomat.. laivo $150, dabar . ...^...............................$08.00
Hi-Fi Colitiiilnia, deimanto tukliu, buvo $133.00, dabar .............$80.00
Hi-Fi Colutnlnia Automat., delm. tūla (a, buvo $180.00, tnudar $08.00
Pliileo laikrodis-Radio aparat., btl'O $32.00. dabar ..................$10.00
Pliileo mažas Bailio aparat., laivo* $21.00, dabar .............................$13.00
Zenllli i .M Ir AM Spėriai ................................................................................$>0.00

DEIMANTAI •{• LAIKRODŽIAI l’APl OšALAI 
Sutaupysite iic|>apriistui daug. '

Deimanto ži< tini Ii kur. aukso, 1/20 karai, buvo $50.00, dabar $2 4.00 
I.Mot. įlelmant. ve.stliv. komplektas, buvo $100.00. dabar .............$88.00

minimas Švč. Sakramentu. Pas
kui visi gris į salę ir linkės vie
nas kitam laimingų Naujų Me
tų.

Prie valgių veiks ir bufetas, 
gros gera muzika, bus įvairių 
žaidimų. Visas pelnas skiria
mas mokyklos skolos mažinimui.

Susituokė
Lapkričio 24 d. Elena Naujo- j

nys, L. Lazauskienė ir A. štei- kaįtytė susituokė su Tadu Ha- i 
nys. Susirinkime vienbalsiai pa,' zlik. Kun. Juozas Jusevičius '

VI. Sinkus. Švietimo reikalu pra 
nešimą pateikė LB Roselando

tikos gerumo klausimas”. Iš ,1 apyl. vicepirm. J. Pleinys ir šeš 
anksto parinkti penki referentai tadieninės mokyklos vedėja B.
nagrinėjo temą įvairiais aspek
tais.

Balšaitytė. Mokyklą lanko 30 
mokinių. Mokytojauja B. Bal-

J?

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

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

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

Kolega Pr. Povilaitis suglaus- šaitytė, B. Brėdienė, L. Paš
tai apibūdino, kokia yra “Tei-1 kauskienė ir stud. L. Narbutis 
giama valdžios esmė” ir kaip iš Tėvų komitetą sudaro J. Plei-I 
viso turime suprasti valdžios pa
skirtį.

Jog “Valdžia yra iš Dievo” ir 
kaip tokia turi autoritetą žmo
nėms, kalbėjo kol. O. Slankai-1 
tytė. Ji savo temą puikiai pa-1 
rėmė duotais argumentais.

“Nemorali politikoje” dažnai 
egzistuoja, — kalbėjo dr. K.
Šidlauskas, bet tai nereiškia, į 
kad pati politika yra blogis.
Čia kalbėtoj?s Pkėlė machcvia- 
lizrną bei šios srovės sukeltą po
litikoje blogį.

Kol. J. Končiaus tema “Ar
tikslas pateisna priemones?” su
kėlė nemaža klausimų. Pastebė
ta. jog blogas tikslas negali pa
teisinti priemonių — čia jau 
bus nusižengta moralės įstaty
mams.

A. Balčytis savo temoje pa
stebėjo, kad politika, kaip to
kia, negali būti bloga, tik poli
tikai dažnp.i nukrypsta nuo tie
saus kelio. Politikos paskirtis, 
yra valstybės piliečiu gerovė.!

Be šių pagrindinių kalbėtojų, 
diskusijose dar dalyvavo J. Bi
čiūnas, St. Rauckinas, K. Klei
va ir kili.

Kolegai L. Tamašauskui išvy-, 
kus iš Chicagos ir kol. A. Liule- 
vičiui pasitraukus iš vicepirmi-; 
ninko jmreigų, Krikščioniško
sios Demokratijos Studijų Klu
bo pirmininko vietą laikinai per 
ėmė A. Balčytis. 8. M.

Skdbkitės "Drauge • VI

patogesnės taupytojai. iAmckėjo ir išmoka aukštesnius dividendui

Chicago Savings and Loan Association naujai 
aia tomas namas, kuris bos baigtas šių metų gale.

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

Saugiausia Ir pelningiausia vieta taupomiems 
pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben

drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo Indėliai yra 
pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 
valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokias ap
draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios įstaigų prižiūrimos lr visos tari atidėti 
vienodai reikalaujamų samų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovė® yra 

Ir teikia pelningesnius lr naudingesnius patarimus.
Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugtao, negu 32 metus, visada Išmokėdavo taupytojams visas taupy

mui (dėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimas — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, (Įkeičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 

kias pinigines operacijas.

Chicago Savings b-vė, sąžiningai lr ekonomiškai prityrusių liet- tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu Iki $18,900,090 
Kv iečiame visas pas mus į mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigų. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6234 South Westem Avetiue Tel. GRovehilI 6-7575 Chicago,Illinois

UURRENTLY — AUK1CIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT P AID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

v esto v. komplektu*, laivo $300.00, įlabarMot. (ieiulanl.
laikr. Vyr. 17 akmenų, apsiuig. 

buvo $20.00, dainai- . . .
Laike. Vyr; 17 akmenų 11 karai 
laikr. Vyr. 17 akmenų Self \\ Iii 
laikr. Vyr. 17 akm. Alaria runkln 
laikr. Vyr. 21 akmenų |iauiiksuc 
laikr. Vyr. 23 akmenų inanuksiu 
Moter. 17 akmenų laikrod., buvo 
Motei-. 17 nkineiių deimanto laik

$108.(8)

Mot. 17 akmenų K įleininnto lail 
Laikrodžiui 17 Ir 21 akmenų,

Belinis garantuojami, orig. ka 
Papuošalai (Costume), auskarai, opi 

si-t., žiebtuvėliai, karolini — M

vaiiih as (U uterpromf)
$1 t.50

so. laivu $59.00, tliilnar . . $24.00 
g. laivu $70.(8), italai r . $37.00 
laikr., buvu $80.00, dabur $41.00 

laivu $70.(81. dabar $38.18)
laivu $80.00, dabar ....$17.00

9.00, dabar ...................................$11.00
laivu $59.00, dainai- ....$29.00 
buvu $125.00. datai r ..$82.00 

, GriieiL. langine, Bulovu,
$88.00, syi-eiallal Įkainuotu $19.00. 

4tkos, apyrankės, Tollet 
kainos.

3-Jų eilučių perlų karolini, gražioji* dėžutėje, ve.rtės $10.00, dubiu- 85.00. 
Ciiltur. tikro kerių laivo $27.00, įlabar — $12.00.
Gintaro karoliai, buvo $12.(8), įlalMi* — $8.00.
Automat. Tiaister., Špiliai .......... .. ................................................................ $12.(8)
Aotomat. kavos |x-rkiiliutoritis paprastai $20.00, dabar .............$18.00
\Vuffle Įtinus, laivo KI2.IH), įlaliar ,............................................................$ 7.00
Gt-nei-al Electrie šilil. piul., laivo W.(M), dalau- ...................................... $5.(8)
5,0(8) setų liniani-tiiotų Doniestlo IdUku i vvare. |m>ii-«Jiiiii> indai, nu

piginti urmo kaina ............ . ........................................... 19c kiekvienus
32 dalių Net-ČHl. plieno ir siilab. pelių kinntp. buvo 818.(81, įlabar 88.18)
DideT's anlklodės Nylon ♦<- Vilu,. InUvo $10.00, diliau- ....................... $5.0(1
Didelės valinės kailinis, laivo 814.00, dabar................................................ $7.00
8,0<8) plokštelių (Reeonls): Cohintlnla, Vletor, Deeeu, 78 RPM,

paprastai |hi Hile, elosiug out po .......................................... ....................10c
Kalėdinės plokštelės 33 BI’.M laivtn $2.00, dalau- ..................................89c

BUDRI KAS? 3241 So. Halsted Street
Krautuvė atdaru Ir si-kinadieniuis hito 10 Iki G vai. PlrtuadienlalM lr 
ketv lrtadieiilabi vukuraln iki U:It) **l
Budriku ratilo valanda Iš stoties (Į^.H.KC. 1450 ketv trlinlti ulinis nuo 
G Uvi 7 vai. vak. su gyvula lub inai* Ir nauju orkestru.

,
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Amsterdam, N. Y.

SUNKI NAŠTA PALENGVfiJA
Kun. J. RaStučio auksinis 
jubilėjus praėjo įspūdingai

Malonu yra žmogui retkar
čiais pajusti, jog darbo pastan
gos neveltui liejamos. Dvasiš
kiui tikrai džiugu, kai po 50 
metų Kristaus Vynuogyne turi 
progos pajusti, jog kitiems teik
toji meilė sugnjžta nuoširdžiu 
dėkingumu.

Jubiliatas kun. Raštutis lap
kričio 18 d. atnašavo padėkos 
mišias. Albany vyskupijos ge
neralvikaras Edvardas Magin, 
vietinis dekanas mons. Edvar
das Walsh, daugiau 20 kunigų, 
mokyklos vaikučiai, būrys Ko
lumbo Vyčių ir pilna šventovė 
lietuvių kartu jungėsi maldoje. 
Kun. dr. Matas čyvas, kun. Jo
nas Krivickas ir kun. Juozas 
Grabys patarnavo prie altoriaus. 
Šv. Kazimiero choras skambėjo 
ne tik bažnyčioje, bet, radijo 
bangų dėka, ir visoje apylinkė
je. Prelatas Balkūnas sakė pa
mokslą. Ypatingai malonu, kad 
jubiliatas kun. Jonas Svagždys 
(iš Brocktono), šventintas to 
paties vyskupo, tą pačią dieną 
ir toje pačioje bažnyčioje, kaip 
ir kun. Raštutis, dalyvavo šio
se iškilmėse.

Jubilėjinėje puotoje dalyvavo 
daugiau 500 žmonių, šv. Kazi
miero parapijos mokyklos vai
kučiai padainavo, pasveikino kle 
boną. Mintimis pasidalino kun. 
J. švagždys iš Brocktono, kun. 
Antanas Ežerskis iš Wilkes Bar 
re, Pa., kun. J. Bakšys iš Ro- 
chesterio, kun. Emilis Krance- 
vičius iš Binghamtono, kun. J. 
Grabauskas iš Uticos, jau ne
kalbant apie vietinius Albany 
vyskupijos kunigus. Parapijos 
komiteto nariai ir Mikas Ker- 
belis gražiai išreiškė visų para- 
piečių nuotaikas. Džiaugėsi ge
rosios seselės savo sunkaus dar
bo vaisiais. Šv. Kazimiero cho
ras, vad. J. Olšausko, ir iš New 
Yorko atvykęs solistas Leonar
das Ralys puikiai padainavo ke
letą dainų. Raštu sveikino vysk. 
V. Brizgys, provincijos tėvas J. 
Gailiušis, OFM, kurso draugas 
kan. M. Vaitkus, Nukryžiuotojo 
Jėzaus seselių generole motina 
Anunciata, prof. J. Brazaitis, 
jaunystės mokslo draugas Ste
ponas Nasvytis ir daug kitų dva 
siškių, seselių ir bičiulių. Labai 
malonu, kad šiose iškilmėse da
lyvavo net trys lietuviai pran
ciškonai — tėvas V. Gidžiūnas, 
tėvas P. Giedgaudas ir iš Am
sterdamo kilęs tėvas B. Tamo- 
liūnas.

Jubilėjinės komisijos pirminiu 
kui adv. Antanui Stoknai buvo 
tikrai malonu pristatyti visas 
parapijos draugijas, o taip pat 
ir visas Amsterdamo lietuvių or 
ganizacijas, kurios parėmė savo 
sveikinimus dosniomis dovanėlė
mis. Pagaliau buvo įteikta su
dėtinė parapijos jubilėjinė au
ka, kuri nuoširdžiai išreiškė vi
sų padėką.

Pagaliau jubiliatas kun. J. 
Raštutis nuoširdžiai pareiškė sa 
vo padėką visiems. Nusižemi
nusiai širdžiai šios iškilmės bu
vusios per didelės. Jis jaučiąsis 
nevertas jų, bet savo malda pas 
Visagalį stengsiąsis visiems at
sidėkoti.

Praėjo jubilėjus, širdyje pali
kęs skaidrų prisiminimą.

Kęst. Balčys

Philadelphia, Pa.

Dėmesio vertas įvykis

Lituanistinė šeštadieninė mo
kykla, šių metų pradžioje išgy
venusi kaikuriuos sunkumus, e- 
nergingos mokyklos vedėjos B. 
Gasparėnienės vadovaujama, la
bai greitai įėjo į normalų mo
kyklos darbą. Gražių mokyklos 
pastangų dėka, Philadelphijos 
lietuvių visuomenė š. m. gruo
džio 1 d. 6 vai. vak. turi pro
gą dalyvauti šeštadieninės litu
anistinės mokyklos pirmame va
kare, įvykstančiame šv. Kazi
miero parapijos salėje. Mokykla 
yra parengusi įvairią ir dėme
sio vertą programą, kuria pasi- 
grolėti kviečiamas kiekvienas

Philadelphijos lietuvis. Links
majai daliai žadama daug įvai
rumo bei nuotaikingo linksmu
mo, grojant gerai šokių muzikai 
ir veikiant turtingam bufetui. 
Tarp kitko kiekvienas svečias 
galės labai pigiai nusipirkti lie
tuviškų sūrių, kurių užsakytas 
didelis kiekis.

Į šį vakarą laukiama didesnio 
atsilankančiųjų skaičiaus, nes 
tai yra paskutinis Philadelphijos 
lietuvių priešadventinis pasilink 
sminimas su šokiais. Reikia ti
kėtis, kad kiekvienas susidomės 
šiu0 vakaru ir, progą pasilinks
minti išnaudodamas, prisidės 
prie šeštaideninės ltiuanistinės 
mokyklos išlaikymo.

Trumpai
— Lituanistinė augštesnioji 

mokykla, šiais metais susidūrusi 
su sunkia patalpų problema, nuo 
ateina nč savėsoiatisp. 
ateinančios savaitės darbą pra
deda International Institute na
muos, kur pavyko gauti du kam
barius mokyklos reikalams.

— Studentai R. Binkytė, B. 
Čikonas irr A. Gečiauskas lap
kričio 24 — 25 d. dalyvavo stu
dentų suvažiavime Chicagoje.

— Lietuviai studentai dalyva
vo kovojančios Vengrijos reika
lams vykusioje rinkliavoje mies
to gatvėse lapkričio 24 d.

— Ajrch. J. Stelmokas nusi
pirko naujus namus Mediajoje 
ir jau persikėlė į juos gyventi.

— Prof. Purinas nuo pusės 
gruodžio L. Enciklopedijos re
dagavimo reikalu išvyksta ilges
niam laikui į Bostoną.

— LB apylinkės valdyba š. 
m. gruodžio 2 d. 3:30 vai. p. p. 
Šv. Andriejaus parapijos salėje 
šaukia apylinkės narių metinį 
susirinkimą. Visi nariai ir pri- 
jačią bendruomenės darbui as
menys prašomi j susirinkimą at
vykti, nes bus renkama nauja 
valdyba, svarstoma ateinančių 
metų veikla, Lietuvių dienos su
rengimas, JAV rytinių sričių 
LB apylinkių atstovų suvažiavi
mas Philadelphijoje ir kiti rei
kalai. Taip pat bus renkamas 
LB mario mokestis. Valdyba

MARCH OF DIMES PAJIESKOJIMAI
Jieškomos; Marčiulionienė Jaru 

lyte, d. 01 gos ir Juozo, prieš karų 
gyv. Pittsburghe. Vitkauskienė Ja- 
rulytė, d. Marijos ir Juozo, Jieško 
pusseserė A. Jnrvilienė Lietuvoje. 
Kalyti: Herling, 1612 S. 49th Court, 
Cicero 50, III.

Pajieškomi: 1) Pranciškus Vitė, 
gyvenęs Chiengoje 21 ar 26 gatvėj; 
kilęs iš Kretingos apskr., Andrija- 
vos miest. Jieško brolis Kazimieras 
Vite. 2) BladisJovas Berenis jieško 
dėdės Adam Falin, s. Juozapo, gy
venusį Chicagoje, dirbusį MeCormick 
Co. Jie patys ar žinantieji apie juos 
prašomi atsiliepti: John Kass, 7500 
Oak Grove, Justice, III., P. O. Oak 
Lawn. Tel Globė 8-3046.

Pajieškomi: Leonas Dulevičius, 
g. 1924.10.24 Pasvaly, po karo gyve
nęs Austrijoj, ir Povilas Visockis, 
gim. 1920 m. Pasvalio vienkiemyje, 
po karo gyvenęs Prancūzijoj. Jieško 
giminės iš Sibiro. Kreiptis adresu: 
N. Kubilinskaitė, 6522 S. Rockwell 
St., Chicago 29, III.

REAL ESTATE CIASSITIED AND “HELP WANTED" ADS

SUBSTITUTE TEACHERS 
NEEDED

DlSTKId 89

$15-00 PER DAY
Apply to:

C. H. PYGMAN, Superintendent 
1111 South 8th Avenue, 

Mayu-ood, Illinois 
Telephone — Filmor 8-0410

Marlene Olsen, 4 m., gyv. Boston, 
Ma-ss., parinkta 1957 m. March of 
Dimes mergaite. Ji yra paliesta po
lio ligos. Kovai su poliu fondas pra
dės naują vajų.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIf 
Visi Pittsburgbo lietuviai 

KLAUSO IR REMIA
Pittsburgh’o Lietuvių

Katalikų Radijo Programų
— vadovaujama —

Lietuvos Vyčių Pittsburghe 
JI TRANSLIUOJAMA 

Kiekvieną sekmadieni nno 
1:30 11d 3:00 vai. p. p. 

ifl stiprios ir galinčios

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKE! 

Visais reikalais krelpkltšs Kuo adre 
•u: LITHUANIAN CATHOLIC HOUF. 
Radio Station WLOA- Braddock. Pa
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

sjsra
ALUMINUM

STORM WIND0W5 
$15.95

Combination Aluminum

STORM DOORS
$39.95

Instalation Extra
NO MONEY DOWN

KRIDE COMPANY
2719 W. 71st St. HE 4-911 

OPEN SUNDAY
Lietuviai Savininkai

— Charakteris yra deiman
tas, kuris įbrėžia kiekvieną kie
tą akmenį. Bartol.

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI 

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 So. HabM St. Cllumet 6-7252

ŠIANDIEN PROGA!
J. J ANUS Al £10 Ir J. MAŽEIKOS

Midwest Maisto - Likerio 

Krautuvėje
2515 W. 69th St., Tel. PR 8-9259 #

★

Specialios kainos lapkr. 30, gruod. I ir 2 d.d.
IMPORTUOTA PORTUGALIŠKA 

10 metų Brandy

MARTEL, prancūziškas konjakas 

BISQUIT,

HENNESY 3 8TARS 

KIJAFA VYNAS 

PORTUGALIŠKAS import. vynas 

VODKA, VISKEY IR DRY GIN 

VYNAS GALIONAIS

Ir daug kitų gėrimų specialiomis kainomis
Gannami lietuviški Ir Mamytė* nartai, importuoti grybai, 

oogiemė, lietuviška (vari duona ir kiti ramintai kaip virtiniai, taip 
Ir Importuoti U utatenlų.

Ilknikam* Ir |vaJrtema parrvųflmarru, perkant dideliais kinkiau 
duodama speciali nuolaida.

5th $3-79
5th ' $4.95
5th $4.85
5th $5-10
5th $1.64
5th 95c

5th $2-98
$2-95

KRACTrVIt ATDARA KASDIEN NUO 7 V. RYTO IKI 10 V. V:

Jieškomi: 1) Stasys Malinauskas, 
s. Prano, gyvenęs arba gyvena Flo
ridoje. Į Ameriką atvykęs tuojau po 
I-jo Pasaulinio Karo, 1921-24 m. 2) 
Stasys Žvirblys, s. Juozo, j Ameriką 
atvykęs ’tuo pat laiku, gyvenęs ar 
gyveno New York mieste. Jieško se
suo Hele Malinauskaitė - Lukians- 
kienė, gyv. Lietuvoje. Turiu žinių 
nuo jos iš Lietuvos. Jieškomi arba 
apie juos žinantieji prašomi atsi
liepti šiuo adresu: K. Puzinas, 31480 
W. 8 Mile' Rd., Farmington, Michi- 
gan.

Jieškomi: 1) brolis Kazys Radis, 
s. Jurgio, kilęs nuo Krekenavos, 
atvykęs j 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 Rodyte, 1974 N. 17th 
Avė., Melrose Park, I1L

Jieškomas Jonas Mikialiūnas, 
gyv. Chicagoje. Jieško sesuo Sibire. 
Atsiliepti jos kaimynei šiuo adresu:
Jadvyga Stapulionienė, Zaigraevukij 
rajon, p/o. V. Talcy, B.M.A.S.S.R.

Jeiškomi: 1) Zigmas Valodka, s. 
Jono, gim, 1916 m. Jieško motina 
Indinauskienė. 2) Barbora Albuzy- 
tė-Keselienė, d. Juozo. Jieško bro
lienė Vladislava Albužienė. 3) Vin
cas Pankus, ginu 1890 m., s. Igno, 
išvykęs į Ameriką 1911 m. Jieško 
brolis Vladas Jaukus. Žinantieji apie 
šinbs asmenis malonėkite pranešti 
šiuo adresu: E. Blinstrubienė, 7048 
S. Campbell Avė., Chicago 29, III. 
Tel. HEmlock 4-4758.

Jieškomas Kazys Čelkia. Prašo jo 
adreso giminės iš Sibiro. Rašyti:
Julia Navakas, 3640 V St., Omaha, 
7, Nebraska.

Jieškoina Marija Burčikienė, d. 
Liudviko, iš Rygos. Kreiptis j: Adv 
Kr. 7823, Draugas, 2334 S. Oakley 
Avė., Chicago 8, Dl.

Nesuprantu, kaip gali gyve
nimą pakęsti tas žmogus, ku
ris apie save dažnai mąsto, o 
apie Dievą nieko nežino ar ne
nori žinoti. Bismarckas

J.GLIAlfoA

ORĄ PRO 
NOBIS

PREMIJUOTAS
ROMAMS

Geriausi prieš kalėdiniai 
IMlsiūlymal

2 po 5 naujas
baigiamas (rengti su visais moder- 
nišklausials patobulinimais ant pla
taus kampinio sklypo, visas Šviesių 
fronto plytų, galima išdėk. pagal 
pirk. pageidavimus.

31.000 įmokėti
už medinį C kamb. su 3 kamb, skie
pe, namų su 2 auto garaž.u, kaina 
tik $11,650.

Tuoj Kalima užimti
Mūr. 2 po 5 centr. šild. garažas, 

Brighton Parke.
7 kamb. 4 mieg.

mūr.. pusantro augftto ant plataus 
sklypo su garaž.u Ir centr. šild. arti 
susisickilo ir mokyklų.

Taverna Ir 4 butai 
Brighton Parke judrioje vietoje, ge
ri įrengimai, veras šildymas, gara
žas, puiki vieta lengvai už.dirbti

Baldų krautuvė Ir 2 butai 
Juk gali būti didelio fabr. savinin

kas. bet pradėk nuo dirbtuvės. Kai
na $19.500.

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

SIMAIČIAI
Realty, Bulldera. Insurance 

2737 West 48 St
CLiffside 4-2390

Arti Archer Ir Kedzle Are. labai 
švarus namas 2 po 6 k. Centr. ap- 
šild. Erdvus sklypas. Prašoma 
$18,000. REpubllc 7-9401.

Arti 43rtl St. ant Artesian Avė.
2- jų butų po 4 kamb., medinis ap
kaltas su “siding’u". Pilnas rūsys 
ir pastogė. Garažas. Puikiame stovy, 
įkainuętas skubiam pardavimui. 1)61 
informacijos kreiptis į Lesniak 
Realty, 4268 Archer Avė., LAfayette
3- 5784-5.

REAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
Ir parduodami uždirb
site per šių įstaigų. 
AL.UJUDRECKAS

flALTY 
4081 Archer Avė. (prie 

Californijos g-vės) 
LAfayette 3-3384

Šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigom perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas Ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE 8ALE8 

2600 W. 59th St. Tel. Prospect 8-5454

HELP WANTED — VYRAI

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

Tel. CLiffside 4-0104
CICERO. Arti 16th ir 49th Avė. 

2-jų gutų namas. 5 ir 6 kamb. Rū
sys. Karštu vand. apšild. 30 pėdų 
sklypas. $20,500; įmokėti $5,000.
SVOBODA, 6013 Cermak Rd. BI
shop 2-2162.

ARTI HINSDALE. 4 kamb. 
“sbingle” namas. Garažas. 10 m. i 
seTiumo. Sklypas 75x150. $8,500.
6013 Cermak Rd., BIshop 2-2162

2910 W. MAHQVETTE RD.
Parduodamas sklypas 50 x 123. Ir 

turime išdirbtus planus 8 butų mo
derniško namo, jei kas norėtų pasi
statyti tokį arba kitokį namų. Atsi
liepkite greitai — J. Vilimas, 6753 
S. RockweU St.

Nepraleiskite progos! Marąuette 
Parke 5 npartmentų mūr. namas, 
3x4 ir 2x3. Mūr. 3 karų garažas. 
MSn. pajamų $417. Namas tikrai ge
tai užlaikytas. $4 4,000. A. Linas.

Geriausias pinigų investavimas. 
Medinis 4x4 Ir mūr. kieme 2x4. Abu 
namai gerai sutvarkyti. Vonios, šil
dymas krosnimis. $205 mėn. pajamų. 
Visa kaina tik $14,300. A. Sirutis.

Pilnai (rengta groseme prie 71 ir 
California Avė. Pelningas biznis. Tik 
$2.700 plius visos prekės savikaina.
Volodkevičius.

Marąuette Mnnor mūr. namas. 2x 
6 54, dvigubas garažas. Autom, šildy
mas karštu vandeniu. Rūsyj dar 1 
kamb., virtuve, tualetas. $28,500. A. 
Rėklaitis.

Maria Higli Sehool apylinkėje 7
kamb. bungalow (4 mieg.), kabin. 
virtuve, kerem. plytelių vonia, šil
dymas karštu vandeniu-gazu. Dvigu
bas mūro garažas. Savininkas nori 
skubiai parduoti. $21,500. J. šaulys.

P LEONAS
REAL ESTATE

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

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

VISŲ ROSIU APDRAUDIMAI
-J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Kcal ILstate
General Insurance, Notary Public 

5916 8. NVestern 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 Qualiiied Men
R. KRASBERG & SONS 

MFG. COMPANY 
2501 W. Homer Si. 

Tel. Dl 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 OFFICE

2 giri office near Union Station. 
Full coinpany 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.

BRICPORTE
4 flatų mūr. namas, vonios ir kiti 

parankumai. Gera vieta — geros pa
jamos. Kaina numažinta $12,500.00 
Cash reikia $5,000.00. Įšaukti TAy- 
lor 9-2733.

NAVJIENV RAJONE
Geras mūr. namas — tik 40 metų 

senumo. 4 fletai po 4 ir 1—7 kamb. 
Vonios, Geros pajamos. — Kaina 
$16,800.00. Cash reikia tik $7,000.00.
Saukti TAylor 9-2733.

REIKIA PUSININKO 
Senas Rooming House — hotel

biznis, Visas užpildytas. — Geros pa
jamom. Galima perimti. Tik $5,000600 
Gera proga našliai moteriai, šaukti 
TAylor 9-2733.

PUTINKITE “URAUGį”

įdomiausias romanas!

Gyva Intriga Ir Šiurpūs 
įvykiai, Išsamiai pavaizduo
tas bolševikinis gyvenimas 
Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno 
16 originalių iliustracijų.

Abi dalys vienoje knygoj! 
448 psl. — tik $4.00

Užsakymus siųsti:

"DRAUGAS’1 
2384 So. Oakley Avenue

Chicago 8, Illinois

I

............................................................................................................................................ IIIIIIIIII

UŽ LIETUVOS 
LAISVĘ KOVOT
dar nepervėlu. Agituot ir 
reikalaut, kad maskoliai 
kraustytus lauk iš Lietuvos 
—tai visų gerų lietuvių pa 
reiga.

Rašant laiškus visad var
tokite antikomunistinius vo 
kus.

40 įvairių vokų $1.00
Užsakymus Ir pinigus siūs

kitę:
DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago 8, Illinois

iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSUBANOE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030

PBospect 8-3579 (vak. Ir ■etanad.)

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

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpubllc 7-9400

SPEOIAIj BARGAIN
8 Units Rooming House & Brick 
Bldg. South Central Busn. Section. 
Vicinity 64 St. & Halsted St. Good 
Income. $7,800.00 per year. Bldg. 
Good Condition. Oil Heat. Cash Down 
$5,000.00. Bal. Payable Erom Profits 
Price only $29.000.00. For Infor. Call 
Agent TAylor 9-2733.

"progos' opportŪnities’

PARDUODAMA jMESIN ft — BITCH- 
ER BHOP. Geroje vietoje Prieinama 
kaina, t 4342 Archer Avė. Tel. 
LAfayette 3-2015.

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

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIKT. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Vlaų rūšių apdraudoa. Automobi 

tlų finansavimas. Notarlatas. Valsty 
všs patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdrandas kitai 
išsiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITU, 
WAlbrook 5-5671

NTER8TATE INSURANCE AGENO 
6108 8. Ashland Avė- Chicago 88. D)

ŠILDYMAS
A. Stančlannkas instoliuoja vi

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

ryto 11d 5 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 5 vai. vakaro: 

OLymplc 2-6752

P L U M B I N 0
Llcensed, bonded plumbers

Joks darbas nėra didelis ar mažas 
laukite dabar. Kalbame lietuviška) 

TcL REpabUe 7-0844 
WAlhrook (LIUR1

miiiiiiiiiiiiimiiimiiiiNiniiiiiniiiiiiiiiii
Jei turite parduoti ar išnuomo

ti. pasiskelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefoilu: Vlrginls 7-6040. 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

E.vcellent Opportunity
Immediate Opening

BOOKKEEPING
MACHINE OPERATOR

— Expeęįenced — 
Interesting varied work. Gener
al office detail. Hours 8:30 to 
5:00. 5 day week. Good start- 
ing salary. , ,•

4501 W. ADDISON ST.
Call for appointment:

KILDARE 2-7211

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS SIMAITIS
General Contractor

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-422> 
arba rez. tel. BI 7-33 40. Kreiptis —

ftIMAICIAI 
Realty - Bulldera - Inaurano* 

2737 West 43rd Street
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii
ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

BUILDING OONTRACTOBS 
Stato naujus namus, atremontuo 
1a senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881 
lliilllllllllllllllilliiiiiuuiiiiiiuiuiiiiiiiin

ĮĮillliiiiiiililiiiiliiiiliiiiiiniiiiiiiiiiminvj 
LIETUVIŲ STATYBOS 

BENDRO V®

MORAS
Bulldera, Gen. Oontractors 
Atlieka planavimo Ir staty-

_ bos darbus gydytojų ofisų, gy- 
5 venamųjų Ir viešųjų pastatų.
= Namų Įkainavimas Ir įvairūs 
5 patarimai nemokamai.
= Kreiptis šiuo adresu:

s I0HAS STANKUS
5 Kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
g 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus
s TeL PRosnect 8-2019 
= 6800 SO. CAMPBELL AVK. g 
ž Chicago 29. IHInols |
.. ......................................................

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY

1442 S. 48th Ct., Cicero 50. III. 
Statome naujus namus Ir garažus.

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų {vairius remonto darbus, skubiai, 
gerai Ir pigiai.
Aaukite DAnube 8-2798 nuo 9 vaL 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLymplc 2-5121 nno 8 vaL 

vakaro Iki 11 vai. vakaro.

PARDAVIMUI

Parduodu alyvinį pečių “Siegler” 
firmos — su pūtimu. Geramesto- 
vyje. Tel. LAf. 3-0570 nuo 6 v. v.

ACTOMOBILKb — TRDOKB 
Automobiliai — Rnnkvežlmlal

VIKTORO K 02 I OO8 
lietuviška gaaolino stotis Iv auto 

taisymas
. tllskaml motoro remontai, lyginimo 
'ašymo darbai Ir keldamos dalys

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 8. WKHTFRX AV R. PR 8-9581

Perskaitę “Draugą”, duokite 
kitiems!



Penktadienis, lapkričio 30. 1956

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE — Halina Montvilienė, jau

. ketvirtus metus dirbanti vyres-— Vincentas Mazukna, tėvas . . . , .. •’ ne asistente New York Univer-
kun. Antano Mažuknoz, MIC, įiomis dtenūmis ,
mirė treciadten,, lapkr. 28 d.,! doktorato egzaminui..
1956 m., Worceater, Mase, po Dlsertaciją ra|o pataikomos 
trumpos 1. g o s. Laidotuvės, matematik03 srityjc. 
įvyksta šeštadienį, gruodžio 1
d., 1956 m., iš šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčios. Kun. An-

— Tėv. Tomas Žiūraitis, OP, 
Katalikų Federacijos Detroito 
skyriaus prašomas sutiko per

tunas per ilgus metus skelbia Detroitf) radiją keturius įešta.
misijas po Amerikos parapijas 
Be kun. Antano, a. a. Vincen
tas palieka žmoną, du sūnus ir 
dukterį. Mažuknai Worcester, 
Mass., gyvena 49 Waverly St.

dienius 8 vai. 30 min. kalbėti

1
DIENRA8TIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

buvo nulydėtas j šv. Petro ka
pines, kur. kun. Tamošiūnas pa 
šventino duobę. Liet. Bendruo
menės vardu jautriais žodž ais 
paminėjo Ant. Viliūnas, apibu
dindamas a. a. velionies gyveni
mą, ir uždedamas ant jo kars
to vainiką. Taip pat vainiką už
dėjo kolegos lietuviai inžinie
riai, Totoraičiai, Dubauskai. Su

OIICAGOJE
Chicaga padės vengrams

sirinkusi, tarsi, visa lietuvių 185,000 pabėgusių į Austriją, 
kolonija, sugiedojo “V.ešpa- J Illinois valstybėje sudaryta 
ties Angelas”, Marijos giesmę
ir Lietuvos himną. Vietc.s laik

Automobilistų skundai 
prieš kyšius

Prie Susisiekimo teismo ati- 
Chicagos * Rauuonasis Kry- darytas specialus padalinys, 

žius įsijungė i JAV Raud. Kry- kuriame automobilistai gali pa- 
žiaus pastangas sukelti $5,000,-
000 kurie būtų panaudoti mai
tinimui 200,000 vargingiausių 
vengrų pačioje jų tėvynėje ir

siskųsti prieš policininkus, ku
rie paėmė iš jų kyšius. Toje 
įstaigoje skundus priima Mu
nicipalinio teismo advokatas ir 
susisiekimo superintendento pa
dėjėjas La Plante. Jau jam vie- 

komiisija, iš 11 narių, kurį jieš-1 nas Pd*et*s pasiskundė, kad po- 
kos butų ir darbų čia atgabe-j beminkai, sulaikę jį dėl susi-

advento tema: “Šių dienų ad- raštis “E1 Colombiano” įdėjo namiems vengrams. ujjnojs, siekimo taisyklių laužymo, iš 
1 Pramonininkų sąjunga pažade- Pa®m^ $20. 
jo padėti vengrams surasti Sulaikž ,rįs jaunus plžšikus
rlorbiio I1 n poim nvi i, 4- __ __ *

vento prasmė”. i velionies nekrologą.
1 — L. K. Moterų draugijos

KANADOJ I Medellino skyriaus valdybą su-
- Kun. I. Kačys iš Oshkcsh. ~ VarP» pirm. dantų gyd.L_Pau-

Pereitą šeštadienį, dienos metu, kmene, sekr. dantų gyd. P. To- 
Widsorc, Ont., radijo stotis iš toraitienė ir ižd. S. Petrauskie- 
juostoa perdavė torontiškio Skyrius, kiek sąlygos lei- 
Varpo choro koncertą. Varpie- džia, rūpinasi savos kolonijos 
čių dainos buvo užrašytos IV- savišalpos bei kultūriniais rei- 
osio3 Kanados lietuvių dienos kalais. Ypač globoja vaikučiui 
iškilmingojo koncerto metu. lr jaunimą
Transliacija buvo visiškai ge-

Miesto tarnautojų — kun. William T. Hogan, jėzuito, 
34 5 g 5 ekonominių mokslų profesoriaus

Chicagos miestas, kaip tary-‘ ^ordhamo universitete, kad ji- 
bos posėdyje pranešė meras sa' ^a^ty savo naoks įnę stu i 
Richard Daley, šiuo metu turi knygą apie ge ezies n p it no 
34,595 tarnautojua. pramonę. ,

Miesto tarnautojų auka Į Pirkit Apsaugos Bonus!
Chicagos Miesto tarnautojai __ _________ ________________

vietos Bendruomenės fondui . -į—
suaukojo $110,000, nors jiems /* » » ■♦ f* | ICIZI I 
skirtoji kvota buvo $90.000.

------------- MfGVKRL* HILUS GP.UNYCIA
n, ... . i-rtauBtoe g<fl#t> dėl vestuvių, banke-
Studijuoja plieno pramonę aidotuvių lr kitų paouoAlmų.

Geležies ir Plieno Inžinierių i fei. PRonpeet s-ohs* ir pr 
sąjunga paskyrė $50,000, dėl Į -į--

Wisc., mums rašo, kad lapkr. 
24 d. Drauge kultūros priedo 
pirmame puslapy išspausdintas 
paveikslėlis “Naujokų ėmimas 
į pulką” yra nuotrauka iš 1919' 
m. ir joje yra dalis savanorių- 
raitininkų iš pirmojo eskadro
no. Toji nuotrauka daryta Kau-

darbus. Garsinimų taryba pra
dėjo vengrų pagalbos reikalą 
popularinti kiek galima pla
čiau.

Sulaikė 25,000 darbininkų
Vėlai vakare pirmadienį nu

krito nuo bėgių du Illinois 
Central geležinkelio vagonai.

— Kun. dr. P. Ragažinskas,
prieš kiek laiko iš Čilės atvykęs

Chicagos apylinkėse policija 
areštavo tris jaunuolius, 17-21 
m. amžiaus, ir jie prisipažino 
per paskutines tris savaites 
apiplėšę apie 15 namų. Dau
giausia plėšimų jie įvykdė Du 
Page apskrityje.

Išmetė du policininku
Iš tarnybos atleisti du poli-Kol darbininkai įstengė juos į

vietą atstatyti, buvo suvėlinta cininkai: 1) Patrick J. O’Brien, 
nuolatiniam apsigyvenimui Ko-|70 traukinių, kuriais į namus 33, už tai, kad įsikaušęs įva

žiavo į kitą automobilį ir 2) 
Perry A. Green, 37 m., apkal-

ne, kareivinių kieme, prie arkli- rai ir ^nos Pa|ydi-
Ukmergėl°S plento1 (vėliauP— bei supažindinimu su muz. St lumbijon ir gyvenąs Ibagėje 25;().00 darbininkų

Savanorių prospekto). Kun. Ra 
čys pats tuo metu ten yra bu
vęs ir eilę karių atpažįsta.

— Ne\v Haven, Conn., mies
to .meras R. C. Lee uždegė 
“Laisvės žiburėlį pavergtoms 
tautoms” lapkričio 16 d. Lais
vės žiburys yra prisiminti Ven 
grijai ir kitoms pavergtoms tau 
toms. Žiburėlis bus pastovus. 
Jo uždegimo iškilmėse invoka- 
ciją atkalbėjo vietos Šv. Kazi
miero parapijos klebonas kun 
A. E. Gradeckas. Jis nuošir
džiai prašė Dievo apsaugos pa
vergtoms tautams.

inž. Petras Narutavičius, 
sunkios operacijos, išgulėjęs 
tris su puse mėnesių ligoninė
je, tyliai užgęso. Pašarvotas tos 
ligoninės gražioje vienuolių ko 

Lietuvos v iceko-nsulas Neu piygįoje, kur Motinėlė ii’ sese-
Yorke Anicetas Simutis lapk- ■ ryg meijgSj uį j0 sįeią j0 k3r. 
ričio 30 d. argentiniečių laivu g^ pridengė tautiška vėliava, 
Rio Jachal atvyksta porai mė- jįs pats aukavo, atvykęs
nėšių į Pietų Ameriką. Kelionės į Kolumbiją. Gausiai susirinkę 
metu aplankys lietuvių koloni- tautječįai parvežė kūną į Salė
jas Brazilijoje, Urugvajuje, Ar- j zįgįįų bažnyčią, kur. kun. M. 
gentinoje ir Venezueloje. -Kiek Tamošįūno rūpesčiu buvo su-

Gailevičiumi, choro dirigentu, šiuo metu savas atostogas pra- j ir tarnautojų. Kaikurie trauki- 
Ypač puikiai skambėjo Laisvėsj leidžia Medelline. Jis čia žada ! niai pavėlavo ištisą valandą, 
daina, Motus, močiute ir Valiok, pasilikti porą mėnesių.
dalgeli. Šios programos teks- — Kun. M. Tamošiūno inicia 
tai, kaip ir paprastai, buvo pa- į tyva, lapkričio mėn. 23 dieną, 
ruošti didelio lietuvių bičiulio, tėvų Saleziečių bažnyčioje, bu- 
John Jeanette, radiofono vieno v° atlaikytos iškilmingos gedu- 
redaktoriaus. i lingos mišios už Sibire ir Lietu-

voje mirusius lietuvius. Į jas 
KOLUMBIJOJ susirinko nemažas lietuvių bū-

— A. a. Petro Narutavičiaus rys pasimelsti už savus miru- 
laidotuvėse. Lapkričio 17 d. šeš siuosius.
tadienį, 11 vai. ryto mirė a. a. | — Už a. a. neseniai mirusio

Po; inž. Petro Narutavičiaus vėlę 
gedulingos šv. mišios buvo at
laikytos lapkričio mėn. 25 die
ną Marijos Krikščionių Pagal
bos koplyčioje dalyvaujant .mi
rusiojo našlei J. Narutavičienei 
ir dideliam lietuvių būriui.

tintas iš moters atėmęs $120.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
39X4 West lllth Street

Vienas blokas nuo kalinių.
Didžiansias Paminklams Planą 

Pasirinkimai miestai

Telef. — CEdarcrest 3-6335

ilgiau svečiuosis pas Buenos

— Kun. V. Dubinskas, L.
Katalikų Komiteto sekretorius, i 
trims mėnesiams išvyko į Eu- i 
ropą. Jis vyks per Šiaurės Ame! 
riką, Kanadą ir Angliją. Euro-j 
poje aplankys Ispaniją, Pran- 

ruoštos iškilmingos pamaldos. Į cūziją ir Italiją. Medelline kun.
Aires mieste gyvenantį brolį Al , jose dalyvavo: kun. M. Tarno- V. Dubinskas yra laukiamas va 
fonsą Simuti. čiūnas, kun. Sim. Barčaitis, irpario mėnesio pradžioje

kun. Mošinskis. Po ckzekvijų— Nauji JAV piliečiai. Lap
kričio 20 d. Rock Island, III., 
County teismas suteikė JAV 
pilietybę 98 asmenims atvy- 
kuisie.ms į šį kraštą iš 20 įvairių 
Europos bei Azijos valstybių 
Tame skaičiuje buvo 4 lietuviai: j 
Pranas Vysvydas, St. Vysvy-; 
dienė, Stasys Tamošaitis, kan. i 
Antanas Steponaitis ir med. gy ; 
dytojas Jurgis Prialgauskas, • 
kurs savo pavardę pakeitė į' 
Ged auga*.

Benediktas K. Šulskis sėk 
mingai baigė Creighton univer
sitetą Omahoj Nebraska, gau
damas chemijos magistro laip
snį. ’ j

— Kazy:; ir Marytė Ix*knia:, 
Detroito Kariuomenės šventės 
minėjimo meninėje dalyje išpil- j 
dė smuiku ir pianu Broniaus , 
Budriūr.o kompoziciją Rauda.

(M. L.)

DYKAI SU NAUJA TAUPYMO 
SĄSKAITA $100 AR DAUGIAU!

A. A
JIEVA GAUDIEŠUS 

Nostytč
Ovvęno 11751 S. Millurd 4ve- 

BblK 1HLAND, II.I.,
T«l. Kl'lton 8-2094

Mirt- lapkr. 28 d.. 1956, 6:50 
vai. vuk., Kniaukus pusės aniž. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Telšių 
apski'.. Nerimdalėii, parapijos.

Amerikoje išgyveno 51 iii.
Paniuko dideliame nuliūdi

me sfinus Kazimierus, murti 
l.illiun, 2 dukterys: Jlevn Mil- 
ler, žentas Wllllam; ir Bronis- 
luva Itieliurd, žentas Irvin; Jo 
unflkų, kilt giminės, draugui. 
Priklausė Tretininkų I >r-Jui Ir 
Teisybės .Mylėtojų l>raug.

Kilpas pašarvotas John K. 
Ludeiklo koplyčioje, 4330 Ho. 
(’ulifornlu Avc.

luildotuvės Jv.vks Aeštadienp 
gruodžio I d., iš koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėta j St. 
Chrislina's pa rup. bažnyčių, 
lllth Ir S. Honiun Avė., kurto
je Jvyks gedulingos pamuldos 
už velionės stelų. I‘o pamaldų 
bus nulydėta j Sv. Kuslmlcro 
kapines. i

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

NullAdę: Sūnus, dukterys, 
murti. žentai ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Jobu 
F. Kuilelkls. (<■!. LA 8-0440

A. A.
ANTANAS DANIŪNAS

Gyv. 6614 S. Sacramento Avė.
Mirė lapkr. 28 d., 1956, 4 v. 

popiet, sulaukęs pusės amž. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Pane
vėžio apskr,, Ramygalos par., 
Papiškių km.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me pusbrolis Povilas Krauja- 
lis, jo žmona Ona, jų sūnus 
Kdmundas su žmona Christina, 
pusbrolis Augustas Kraujalis, 
kiti giminės, draugai'.ir pažįs
tami.

Kūnas pašarvotas T,aeka- 
vviez koplyčioje, 2424 AV. 6'Jth 
St.

Laidotuvės jvylts šeštadienį, 
gruodžio 1 d., iš koplyčios S:30 
vai. ryto bus atlydėtas j švenč. 
Pienelės Gimimo parap. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: GIMlNfiS.
Uiidotuvių direktorius Ste

ponas Lackawlcz. Tel. REpub- 
lic 7-1213.

A. A.

ELENA LUDAS
Gyveno VVaukegan, 111. 

I’rieš 4 m. gyveno 1750 S. 
Union Aye., Cliicago, 111. (Die

vo Apvaizdos parapijoje) 
Mirė lapkr. 27 d., 19 56. 
Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 50 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime

2 sūnūs: Joseph, marti Anne; 
ir Theodore, marti Adcline, 5 
anūkai, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Priklausė Liet. Rymo Kat. 
Susivienijimui Amerikoje.

Kūnas pašarvotas Petrošiaus 
koplyčioje, VVaukegan, III.

latidotuvės įvyks šešt.. gruod. 
1 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėta į Holy Family 
parapijos bažnyčią, North Chi- 
cago, III., kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines.

Nuošti tjžkli« kviečiamo visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šioso laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnūs, marčios ir 
anūkai.

J-aidotuvių direktorius J. 
Petrošius. Tel. J)Exter 6-0965.

LICIDĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

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

ANTHONY B. PETKUS
LMDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. IVESTERN AVĖ. 1410 S0. 501h AVĖ 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arbe

T0wnhall 3-2109

MOKAME AUKŠČIAUSI DIVIDENDĄ CHICAGOJE 

Sąskaitos Federaliniai apdraustos iki $10,000.00

PRRDEKlTE TAUPYTI ŠIANDIEN SU

ST. ANTHONY SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

1447 South 4Sth Court, Cicero 50, III.
Telefonai: TOtvnhail 3-8131 ir BIsliop 2-1397 

JUOZAS OK1BAU8KA&, vedėjas Uždara trečiadieniais
Kviečiame užeiti ir pasiimti dykai 1957 m. Kalendorių.

Mielę kolega

DR. JUOZĄ PETRIKĄ
ir šeimę, mirus brangiam sūneliui RY- 

MANTUI, giliai užjaučia ir kartu liūdi

Dr. V. P. Tumasonis su šeima

SKlP’fi SELFOlVIl SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — VVALBROOK 5-8202

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
<605 07 South Hermifage Avenu»

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SAKANTIEJI YRA N AKIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ pn»EKTORIU ASOCIACIJOS

mbulansų patams 
"nae dieną lr na.

taikaU tauki*

ICee turime koplyčias 
’laose Chicagoe 
toeelando dalys*

(♦mojau Datarnnii1»>

m Lapkričio-Nov, 29 ir 30, gruodžio-Dtc. I

HENNESSY, 3 STAK COGNAC Fifth $5.09
BISQUIT, TIIREE STAR COGNAC Fifth $4..79

MARTELE or COURVOISIER Fifth $4.98

GRA1N ALCOI1OL. 190 Proof
USP Fifth. $4.89

CINZANO VERMOUTH, Dry or Sweet, Fifth $-| .29
KRON-BRANNVIN OR ANDERSON,

IMPORTEI) AUCAV1T Fifth $3.96

NEVV YORK STATE CIlAMPAtiNE,
Pink Cliampagne, or Sparkling Burgiu.dy, 5th $1.98

PEDRO DOMECQ, Iniportcd Sherry
or Iiieal Pale Sherry Fifth $1.49

IMPORTEI) CANADIAN WHISKEY Fifth $3-98

ASSOliTEI) L1QUEUKS: Apricot, Kuintnel,
Curacca, Black Berry Ftfth $2-85

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ.________LAfayctte 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITVANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 Wcst 18tli STREEET . Tel. SEeley 3-5711

ALFEDAS VANCE
177 WOOI)SII)E Kd., Kiverside, III. Tel. OLympic 2-5245

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HAI.STE1) STREET_______ Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. M1CHIGAN AVĖ, Tel. C'Ommodorc 4-2228

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

VASAITIS — BUTKUS
1146 S. aoth AVĖ., CICERO, III. Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 16th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69tli STREET REpublic 7-1213
Ž311 W. 23rtl PI.ACE VIrginia 7-6672
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imu
, x IKtii Varno Posto moterų 
vienetas sparčiai ruošiasi prie 
savo metinio kepinių pardavi
mo, Don Varno posto patalpo
se, 6816 S. Western avė. šis [ 
namie keptų pyragų, tortų iri 
kitų gardumynų išpardavimas 
įvyksta gruodžio 1 d., ir prasi
dės 9 valandą rytą. Galėsite 
nusipirkti įvairių Kalėdinių at
viručių ir labai gražių namie siu 
tų žiurstų. Daugelis buvusių ka-: 
rių yra labai gabūs ir moka pa
daryti piniginių, diržų ir daug 
daugiau vertų dalykų. Tie daik 
tai bus parduodami. Kiekvienas 
centas paimtas už tuos jų dar- 

kad

DŽIAUGIASI LAIMĖJIMU CHICAGOS ŽINIOS kaskąirkur

X Kun. d r. Viktoras Rimše

lis, MIC, žurnalo “Lux” redak
torius, daugelio straipsnių au
torius, Amerikoje lietuvių ma
rijonų viceprovinciolas, 1956 
m. gruodžio 9 d. Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje pasakys pamokslą 
iškilmingųjų pamaldų metu
minint 1941 m. lietuvių tautos; bug bus įteiktas kariam,?,’ 
sukilimo ir rezistencinės veik- Kalėdų šventes padarytų malo- 
lea 15 metų sukaktį. Kun. dr. nesnes tiems kariams, kurie dar 
V. Rimšelis gilaus proto ir gy- tebėra karo ligoninėse ir negali 
vos minties prakilni asmenybė, džiaugti,; pilna sveikata. Į šį di- 
Tremti.es metu Vakarų Vokieti- džiulį kepimo ir Kalėdų dovanų 
joj labai energingai reiškėsi išpardavimą prašome visus at- 
moksleivių ir studentų ateiti- siiankyti ii- kilnų, Don Varno 
ninku tarpe, atsikėlęs į Ameri- moterų vieneto, darbą paremti, 
ką atsidėjo mokslo ir tėvų ma- į Vakarui vadovauja Valerija Sta 
rijonų reikalams, bet nepamirš-1 naitis, Antoinette Zaleski ir Ma-

*

Rinkliava vengrams
Chicaga nori atsiskubinti 

1 vengrams į pagalbą ir meras 
Daley paskelbė, kad tam tiks- 

|lui mieste gruodžio 6 d. įvyks 
vieša rinkliava. Ją praves A- 
merikos Vengrų federacijos 
prezidentas Daniel Szantay. 
Tuo reikalu buvo sušauktas 
pasitarimas kuriame dalyvavo 
taipgi vengrams į talką atėju
sios kitos šalpos grupės. Jieš-

Įkrito j sutirpintą geležį
James B. VVatson, 52 m. am

žiaus liejyklos darbininkas, žu
vo įkritęs į milžinišką tirpin
tos geležies katilą. Nelaimė 
įvyko United States Steel ben
drovės fabrike ties 89 gatve ir 
O avė. Nelaimingasis buvo dar
bu prižiūrėtojas ir stovėjo ant 
platformos virš tirpintos gele
žies masės. Kai įkrito, darbi
ninkai dar matė jo pavidala

koma daugiau talkininkų. rink-| karštoje masėje} bet jis greit 
liavai pravesti. Visi, kurie ga- išnyko 1,500 laipsnių karštyje.

— Pranešama, kad šv. Kazimiero 
Lietuvių Kolegijos Romoje rėmėjų 
draugijos narių susirinkimas įvyks 
šių metų gruodžio 2-rų dienų 2 Vai. 
30 min. p. p. Brighton Parko para
pijos mokyklos kambary. Bus svars
toma labai svarbus klausimai. Visi 
nariai ir prijaučiu šiai draugijai 
prašomi dalyvauti kuo skaitlingiau
siai. Remkime kultūringa ir kilnų 
šalpos darbi). — Valdyba

— Moterų Sąjungos 21-mos kuo
pos svarbus susirinkimas jvvks 
gruodžio 2 d. I vai. p. p. šv. Kry
žiaus parapijos susirinkimų karnba- 
rv Kviečiame visas nares skaitlin
gai dalyvauti. — Valdyba

F

ta ir lietuvių katalikiškojo jau
nimo,

x Dail. Antanas Rūk stelė iš
Los Angeles, Calif., atvyko į 
Chicagą ryšium su parodos ati
darymu šį šeštadienį, gruodžio 
mėn. 1 d. 7 vai. vak. Lietuvių 
auditorijoje. Parodą atidarys 
konsulas dr. P. Daužvardis. Chi 
cagiškiai lietuviai turės malo
nios progos pamatyti tolimojo 
svečio Rūkštelės kūrybą. Paro
dą globoja Amerikos lietuvių 
dailininkų Chicagos apygardos 
sąjunga. Paroda tęsis iki gruo
džio 9 d. imtinai ir bus atdara 
sekmadieni (ir kitą šeštadienį) 
nuo 12 vai. iki 10 vai., o šiokio
mis dienomis nuo 3 vai. p. p. iki 
10 vai. vak.

X Viešoji rinkliava vengrų 
pabėgėliams prašo rinkėjų ket
virtadieniui, gruodžio 6 d. Ga
lintieji dirbti bent 2 vai. tarp 
ryto 6 ir 7 vai. vakaro prašo
mi palikti pavardes, adresus ir Lukštaitei, telcf. 
telefono numerius Dainos tele- (vakarais) ir HE 
vizijos krautuvėj (CL 4-5665), nomis)
Margutyje (GR 6-2242), Ven
ta Real Estate (LA 3-3881),
Viešosios rinkliavos centre 
(Pov. Baltis, CH 3-4600, ext.
541). Gruodžio 4, 5 ir 6 dieno
mis Pietvakarių Chicagos cent
ras bus Don Varno postas,
6816 S. Western avė., GR 6- 
9858.

rion Zemeske.
X Amerikos lietuvių dailinin

kų Chicagos apygardos sąjun
gos susirinkimą; įvyko pereitą 
šeštadienį Lietuvių auditorijo
je. Kadangi sukako šeši mėne
siai, kaip ALDS įsikūrusi, tai 
buvo paminėta ir jos pusmečio 
sukaktis tortu ir kavute. Posė
dis buvo ilgas ir darbingas. Bu
vo apsvarstyti dail. A. Rūkšte
lės parodos rengimo reikalas ir 
padaryta daug nutarimų. Be to, 
buvo nutarta paaukoti $25 Tė-1 
vų Jėzuitų statomiems rūmams.

X prof. Ignas Končius iš
Bostono atvyksta i Chicagą ir 
dalyvaus jo 70 metų amžiaus 
sukakties minėjime, kurį ruošia 
akad. skautai ir inžinierių s-ga. 
Minėjimas įvyksta gruodžio * 9 
d., 3 vai. p. p YMCA patalpo
se, 6235 S. Homan str. Įėjimas 
su pakvietimais, kurių galima 
gauti paskambinus arch. Br.

RE 7-7257 
4-4494 (die-

i w

Dic Nash, 16 m. amžiaus, iš Sharpsville, Ind., džiaugiasi medaliu, kurį 
gavo (’hicagoj vykstančioj gyvulių parodoj už Hitinpsliirų veislės 
kiaulaitę, (1NS)

X Helen Širvinskienė, U. Ga 
ralavičienė, M. Pakeltienė, B. 
Strumskienė, E. Vienzindienė, 
R. Kulicienė darbuojasi ir rū
pinasi, kad rengiamas kauliukų 
žaidimo vakaras, tėvų Marijo
nų rėmėjų 35 skyr., gruodžio 2 
d. 2 vai. p. p. Vyčių salėje, 2435 
W. 47 st., gerai pavyktų. Bus 
daug dovanų ir rengėjai tikisi 
gausaus apsilankymo. Svečiai 
bus mielai priimti. ir pavaišinti.

X Bronislova Bytautienė, ži
noma moterų draugijų veikėja, 
lapkričio 27 d. lėktuvu išskrido 
į New Orleans, La. Praleis žie
mą pas dukterį ir žentą Stella 

ir Wally Rimučius, kuris ten 
gyvena ir turi savo įmonę. By
tautienė ilgesnį laiką sirgulia
vo. Tikimės, kad švelnus Loui- 
sianos klimatas padės jai at
gauti sveikatą.

X Dariaus-Girėno posto mo
terų skyrius rengia kortų žai
dimo vakarą posto patalpose, 
4416 S. Western avė., sekma
dienį, gruodžio 2 d. 2 vai. p. p.

X Ona ir Stasys Braniškai
lapkr. mėn. 25 d. atšventė eavo 
vedybinio gyvenimo 25 metų 
sukaktį. Pokylis įvyko jų nuo- 
savuose namuose kuriuos jie
du savo laisvalaikiu labai pui
kiai atsiremontavo. Vaišėse da 
lyvavo gražus būrys svečių, ku
riuos Barni škai ir jų dukrelė Al 
dutė labai puikiai pavaišino. 
Vaišių metu skambėjo lietuviš
kos dainos, kurioms vadovavo 
Baronaitienė. Sukaktuvininkam 
palinkėta daug laimės ir svei
katos.

X Dainavos ansamblis gie
dos Šv. Kryžiaus bažnyčioje 
1956 m. gruodžio 9 d. 10 vai. 
iškilmingųjų pamaldų metu, 
minint 1941 m. sukilimo ir lie
tuvių rezistencinės veiklos 15 
metų sukaktį. Dainavos an
sambliui pirmininkauja Jonas 
Paštukas, o jo dirigentas — 
muzikas Stp. Sodeika.

X Alicija Rūgytė, Chicagos 

Augšt. Lituanistikos mokyklos 
direktorė, išdalino aukų lapus 
tėvams, mokytojams bei paski
riems asmenims, kurių dauge
lis pasisiūlė savanoriškai pa
rinkti aukų mokyklos invento
riui naujai statomuose rūmuo
se įsigyti.

X Artėjant šventėms, žmo
nių patogumui Dainos televizi
jos krautuvė, 3321 S. Halsted

Posto prezidentas Peter Lukas St, telef. CL 4.5665 nuo gruo. 
ir vedėja Gene Diksas pažada džio j d bua atidaryta ir sek- 
atsilankiusiems įvairių dovanų., madieniais nuo 10 vai. ryto iki 

5 vai. vak.Pelnas skiriamas sužeistiems 
veteranams ir reikalingiems 
pagalbos vaikams.

X Petronėlė Karklelis, 6353 
S. Talman avė., sunkiai sirgu
si kelis metus dabar pradeda 
sveikti ir vaikšt’nėti. (Jie ilgus 
metus gyveno Town of Lake 
kolonijoj.

X Teodorui Ralkevič’ui sun
kiai susirgusiam reikia kraujo. 
Skambinti telef. LU 5-5065.

X Vytautas Vardys, Wiscon- 
sin universiteto politinių moks
lų lektorius Milwaukėje, pus
valandžio televizijos programo
je su vengrų profesorium dis
kutavo sovietinių satelitų kri
zę. Programoje dalyvavo ir 
kongresmanas Zablocky. Mil- 
waukės spauda pažymėjo, jog 
Vytautas Vardys yra lankęs 
Rytų Europos kraštus, išgyve
nęs sovietinę okupaciją Lietu
voje ir studijavo Tuebingeno 
universitete.

Vytautas Vardys 1956 m. 
gruodžio 9 d. kalbės Chicagoje 
rengiamame 1941 m. sukilimo 
15 metų sukakties minėjime.

X šv. Kazimiero Akad. rė
mėjų 1 skyr. parengimas lap
kričio 25 d. praėjo gražiai. Da
lyvavo gražus būrelis rėmėjų. 
Seselės visas rėmėjas gražiai 
priėmė ir pavaišino kavute ir 
pyragaičiais. J. Čepulienė ir 
V. Bucnienė pravedė tą vaka
rą. Sudėta seselėms daug do
vanų ir linkėjimų. Seselė M. 
demencija ir visos seselės bu
vo labai dėkingos rėmėjoms už 
dovanas ir atsilankymą.

X Vysk. V. Brizgys Šv. Jur
gio parapijoje sakys pamoks
lus per 40 valandų atlaidų?.' 
kurie prasidės jau šį sekmadie
nį per sumą (10 vai. 45 min.) 
ir baigsis antradienio vakare. 
Pamaldos vakarais 7 vai. 30 
min. Atlaiduose giedos ir ber
niukų choras, kurį diriguos 
kun. Pr. Kelpšas.

X Paštininkų Sąjungos cent
ro valdyba Chicagoje primena 
visiems paštininkų sąjungos 
nariams, kad Kalėdų švenčių 
proga reikalinga atsiminti pa
silikusius savo kolegas trem
tyje ir pasiųsti jiems, nors ma
žą dovanėlę pinigais. Pinigus 
galima siųsti J. Japušaitis, 
2515 W. 69 st., Chicago 29, m.

X Lietuvių Bendruomenės

Chicagos apygardos valdyba 
praneša, jog apygardos suva
žiavimas 1956 m. gruodžio 16 
d. Lietuvių auditorijoj prasi
dės 9 vai. 30 min, Atstovai tu
ri turėti įgaliojimus raštu. Su
važiavimo dienotvarkė išsiuti- 
nėta visom apylinkėm.

X Antanas Skr'dulis, nese
niai iš Romos grįžęs kur jis 
gilino savo muzikos žinias, su
organizavo chorą Šv. Kalisto 
italų parapijoje. Pradžioje su-X Gruodžio 2 d. pradedami 

nauji bažnytiniai metai. Šv. Jur1 sirinko 50 asmenų. Iki šiol cho
gio parapija tuos metus prade
da 40 valandų atlaidais, kurie 
prasidės sekmadienį, per su
mą.

X Balfo Seime Detroite da
lyvavo iš Chicagos kon. P. Dau 
žvardis, vysk. V. Brizgys, A. ir 
M. Rudžiai, N. Gugienė, A. Gint 
neria ir P. Grybienė.

X Priešadventinis šokių va
karas įvyksta šį šeštadienį, 
gruodžio 1 dieną 8 vai. vak. 
Jaunimo Centre, 47 gatvė ir 
Campbell Avė Vyčių kuopos 
24 ir 99 rengia šį puikų pasi
linksminimo vakarą ir pelną 
skiria pataisymui ir pagražini
mui Vyčių namo.

Į šį šokių vakarą esate visi

lėtų rinkti aukas, prašomi 
rinkliavos dieną — gruodžio 6 
— atvykti į komiteto būstinę 
1951 W. Madison str. arba su
sisiekti telefonu — CHesa- 
peake 3-4600, extension 540. 
Galima iš anksto užsiregistroti, 
pasiuntus tokį laiškelį: “Enroll 
me with the freedam loving 
Chicagoans who are proud to 
do their bit to heln the Hunga- 
rian victims of Soviet Com- 
munist savagery. I will gladly 
be a tagger en Thursday, De- 
cember 6th.” Aiškiai pasirašyti 
savo vardą, pavardę, duoti sa
vo adresą ir telefoną. Laišką 

!išsiųsti adresu: Mayor Richard 
Daley, Chicago Hungarian Re- 
lief, 1951 West Madison Str., 
Chicago, UI.

Meras apie Imigrantų 
muzėju

Chicagos meras Daley savai
tę po gruodžio ? d. ragina či- 
kagiečius skirti nukų rinkimui

kviečiami atsilankyti ir jaukiai; Imigracijos muzėjui, kuns bus 
praleisti laiką prie puikaus bu- statomas prie Laisvės statulos

New Yorke. Muzėjus pavaiz
duos imigrantų inašą į JAV 
gyvenimą. Jo pastatymui rei- 

x Už teis. J. Vilučio motiną j kės sukelti apie $5,000,000. Au- 
Kotryną, minusią Vilniaus kraš kas galima siųsti adresu: The

M’rė užsidepus drabužiams
Evangelikų ligoninėje mirė 

Marv Carroll, 76 m. amžiaus 
moteris. Ji buvo sunkiai apde
gusi. kai nuo krosnies užsilieps
nojo jos drabužiai.

12.000 aaus didesnes aloas
Nuo gruodžio mėnesio vienu 

centu per valanda gaus didesni 
atlvginimą 12.000 Chicagos 
Miesto susisiekimo įstaigos 
tarnautoju. Pakeliama jiems 
pagal sutartį — ryšium su pa
brangusiu pragyvenimu. Tas, 
kad ir nedidelis, pakėlimas, 
Miesto susisiekimo įstaigai per 
metus pareikalaus $300,000 
naujų išlaidų.

99 metai kalei imo
Jesi3ie Bishop, 20 m. am

žiaus. gyv. 6822 S. Prairie, Chi
cagoje, už nužudvmą 65 m. mo
ters, pavarde Clendenning, ga
vo augštą bausme — 99 metus 
kalėiimo. žmogžudvs moteri 
nudūrė Jackson parko mote
rų prausykloje.

Rūmai w«wbi«ieTTiS 
studentams

Cbinnffos universitetas gavo 
iš atitirksmos miesto komisi- 
■ins leidimą išpirkti nnsfatus 
keturiuose bankuose, esančiuo
se tam EHis. Cottage Grove, 55 
ir 56 gatvių ir tenai pastatyti 
penkis penkių augštu rūmus ve
dusioms studentams. Tie rūmai 
turės 200 apartamentų.

Rutnmnbiliu numeriai
Nuo šeštadienio iau. bus pra

dėti pardavinėti 1957 metu au
tomobiliu numeriai. Terminas 
iiems isigvti — iki vasario 15 
d.: po to policija jau kraus pa
baudas.

Lithuaman dictionarv
AppHSknj Uetv^HS’ros ,r T,j«.+wdS- 
iroi opfrUSVaa JfcpHvnas PorpSv+ag 
H H Ponrfroao «»■ T HprHVn 333

Klotąja Kaipo S4 50.
Paimamo “Pro’”'.'1 9S34 South
talrtav Avp. fThtra^o S. PI

feto ir geros muzikos ir tuo 
paremti kilnų jaunimo darbą.

te, kur dėl rusų okupacijos ji 
buvo priversta nusidanginti, ii 
už jos brolį J4oną, kuris rusų 
išvežtas į Sibirą, ten mirė, bus je yra 
gruodžio 2 d. 9 vai. laikomos kuriam
šv. mišios tėvų Jėzuitų koply
čioje, 5541 So. Paulina Avė,, 
Chicagoje.

X Teisėjas Jonas Zuris šian
dien mini 20 metų e-ukaktį kaip 
Chicagos miesto teisėjas. Ta

American Museum of Immigra- 
tion, Statue of Liberty, USA. 
Šiuo reikalu rūpintis Chicago- 

sudarytas komitetai, 
vadovauja John O.

Todd ir kurio nariais be kitų 
yra ir lietuviai — inž. A. Rudis 
ir red. L. šimutis.

Nevalia gerti 
automobiliuose

.... n , ... Chicagos Miesto taryba už-
Ti- v.._ i-ii-: draudė gerti automobiliuose ir

laikyti mašinoje at- 
I kimštą buteli. Toks nutarimais 
priimtas reikalaujant policijai, 
ugniagesių vadovybei, mokyto
jams ir eilei civilių įstaigų. Nu
sikaltėliai bus baudžiami nuo 
$50 iki $200 arba — kalėjimu 
iki šešių mėnesių. Naujasis 
įstatymas įsiteisės nuo gruo
džio mėn. 17 d.

jis bus specialiai pagerbtas iriveįtjs r 
apdovanotas šiuose teismo rū 
rnuose — Wabash Avenue'.
Court, 48 str. ir Wabash Avė.

X Balfo bankete dalyvauti 
pakvietimai gaunami pas Balfo 
skyrių veikėjus. Vakarienės iš
laidoms padengti aukojama pc 
$3. Norintieji būti, turi tokį 
pakvietimą įsigyti iš anksto, 
nes prie įėjimo į salę nebus 
galimybės gauti. Visos vietos 
jau baigiamos užimti, nes da
lyvaus 500 asmenų.

X Kan. dr. J. Končius, Bal

fo pirmininkas, atvyko į Chica
gą ir apsistojo Bridgeporte pa3 
prel. B. Urbą.

LIETUVIŠKŲ KORTELIŲ 
KALĖDŲ SVEIKINIMAMS 

GALIMA GAUTI “DRAUGE’
16 kortelių už #1.00

(su persiuntimu)

Kleboniioie reikalinga 
ŠEIMININKE

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

MAUDOS KULTŪRA — SIRIJOS 
KULTŪRA!

šią, tiesą gyveni miškai, trumpai 1* 
išsamiai nušviečia vienintelS šios ril 
Sies mūsų kalboje sftudija —

TOMO ŽIŪRAIČIO, O.F.,

Nevystančios Rožes
šv. Rožančius ir Gyvenimas. 

II laida

ro ten nebuvo. Choro organiza
vimui labai talkininkauja pa
rapijos kunigai.

X Aleksui Palubinskui yra
laiškas iš Lietuvos, siųstas iš 
Kauno. Atsiimti Drauge.

X Stelai Šalkauskai yra

laiškas Drauge siųstas iš Tytu
vėnų.

Jau ’ laikas užsisakyti Kalėdines 
sveikinimų korteles. DRAUGAS 
tuojau Jums pristatys gražinusias 
kalėdines korteles su atatinkamais 
lietuvi&kaig sveikinimais.

Nesivėlinkite užsisakyti, nes kor 
teles siunčiamos k atvirtos klasės 
paštu, todėl kelionėje Užtrunka iki 
2 savaičių.

Sveikinkite savo prietelius lietu 
viškomis kortelėmis ir jas pirkite 
DRAUGE. '

Užsakymus 
Šiuo adresu:

su pinigais siųskite

“DRAUGAS” 

2834 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

Mašinos atpažins gėrėją
Lietuvis policijos kapitonas 

Edv. Šatūnas, susisiekimą 
tvarkančio policijos viršininko 
pavaduotojas, pranešė, kad 
Chicagos susisiekimo policija 
įtaisė tris naujai išrastus įtai
sus atpažinti — kiek žmogus 
yra įsigėręs. Tos .mašinos vai
das yra breathanalyzer fkvė- 
pavimo analizuotojas). Jeigu ji 
parodys, kad sulaikytas maši-i 
nos vairuotojas, įtariamas esąs 
įkaušęs, savo kraujuje turi 
daugiau kaip 0.05% alkoholio, 
tai jau toksai bus areštuoja
mas.

Lietuvis olimpiadoje
Savo pranešimuose iš tarp

tautinės olimpiados Australijo
je dienraštis “Chicago Sun- 
Times” rašo, kad lietuvis bok-1 
sininkas Romualdas Muraus
kas (kovojąs Rusijos vardu) 
sumušė australų pussunkio svo-’ 
rio boksininką Ant. Madigan.

Alkoholikai kainuos 
$140,000

Chicagos mėras Daley pasiū-' 
lė, kad būtų įsteigtas centras, 
kur būtų gydomi ir į normalų 
gyvenimą grąžinami alkoholi
kai. Tas reikalas buvo svarsto
mai Miesto taryboje ir 1957 
metų biudžete tam dalysui nu
matyta $140,000.

"Sąmoninga, kultūringa malda yra 
galingi kiekvienos asmenvhSs dvasios 
sparnai į žydriąsias gyvenimo viršū
nes” (Autorius).

“Tenka tik palinkėti, kad tautie
čiai katalikai taip vertingą leidin) 
įsigyti) ir uoliai perskaitytų” (Kun. 
Jonas Gasiūnas).

TSvų Domininkonų leidinys, 87 
pusi., kaina tik 50 centų. Užsakymus 
i*r pinigus siųskite —

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAŪGIS”- 
2334 So. Oakley Avenue

Chicago. Illinois

Nauia maMaknvgė
“Viešpatie. Išklausyk 

Manęs”
Suredagavo

Kun. K. Matulaitis, M.I.C. 

Išleido
Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija

640 puslapiųr 3/, colio storumo

Kaina................................ .............. $3.00
Paauksuota...................................... $3.50

Tai viena 15 pilniausiu maldaknv- 
giu. spausdintu Amerikoje: visos li
tanijos: 11 novenu: visu sakramentų 
aiškinimai: psalmės: pilnos rekolek
cijos: visų sekmadieniu evangelijos 
tretininku maldos susirinkimams ir 
abollncitai: maldos a naštai vstgs mal
dos: šv. Valandos maldos: 38 glesm.: 
Velvku ir Vėliniu apeigos- Kryžiaus 
keliai: Sopulingosios Motinos stotys 
ir t.t. ’

MatdaknvgS ‘-Viošnstip. Išklausyk 
Manės” vra labai gražiai Išleista: at
spausdinta ant balčiausio ir geriau
sio nonierio: tvirtai įrišta sn naauk- 
savimu ar be: nemažos raidės: daug 
rvškiu iliustracijų.

ši maldaknvgS yra geriausias pir
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo
jau, Graži dovana Kalėdoms.

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2334 S. Oakley Avė.

Chicago 8. Illinois

i

KAS BUS NAUJAS “DRAUGO” 
ROMANO KONKURSO 

LAUREATAS?!
šeštadienį 12 d., sausio men., 1957 m., 

7:30 valandą vakare,

SOKOL SALEJE 
2345 South Kedzie Avenue,

Chicago, Illinois
naujas Laureatas bui supažindintas su 

Amerikos visuomene.

Lietuvių visuomenei tai yra svarbi diena. Šiais metais 
7 rašytojai parašė kūrinius laimėti $1,000.00, kurį kiek
vienais metais parūpina Dienraščio Draugo Bendradar
bių klubas.

Paskelbus laureatą, įvyksta koncertinė dalis prog
ramos. Dainuoja ALDONA STEMPUŽIENfc, garsi 
Clevelando dainininkė.

Rezervuokite tą dieną DRAUGO konkurso užbaig- 
tuvėms. Kiekvienais metais konkursas iškelia naujas 
ir įdomias asmenybes. Tikimės, kad ir šiais metais bus 
didelis surpryzas Amerikos visuomenei, kai bus paskelb
ta laureato pavardė.

Tremti.es
Tremti.es

