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BRITAI - PRANCŪZAI KARIAI VYKSTA NAMO!
Pavergtosios Tautos reikalauja 

pašalinti visas sovietų jėgas

V. VAITIEKŪNAS, New Yorkas
NEW YORKAS. — Lapkričio 29 ir 30 d. d. New Yorke įvyko 

Pavergtųjų Jungtinių Tautų pilnaties 38 — 42 posėdžiai. Lapkri
čio 29 rytą prie PJT būsimų patalpų pastato visai priešais JT rū
mus per visą antro augšto fasadą buvo išstatytas plakatas su įra
šu: „United Nations: We demand the.withdrawal of all Soviets 
forces and free eleetions. Help us! The people of Albania, Bul- 
garia, Czechoslovakia, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Po- 
land, Romania— Assembly of Captive European Nations“ („Jung
tinės Tautos, mes reikalaujame pašalinti visas sovietų pajėgas (ka
rines, policines, partines) ir laisvų rinkimų. Padėkite mums!“).

Prieš pradedant posėdžiauti,
viršum pastato iki pusės stiebų 
buvo pakeltos PJT narių — 
— valstybių vėliavos. Atitinka
mos valstybės vėliavai kylant, 
buvo grojamas atitinkamas him
nas. PJT pirmininkas tarė trum
pą susirinkusiems žodį. Tylos 
minute susirinkusieji pagerbė 
laisvės kovų aukas.

Šaukiasi į žmonijos svąžinę
Savo posėdžiuose PJT pilnatis 

svarstė ir priėmė rezoliucijas dėl 
deportacijų naujos bangos iš Ven 
grijos, Lietuvos, Rumunijos, Len 
kijos, dėl bažnyčios padėties, dėl 
vadinamo Varšuvos pakto, dėl 
sovietų ūkinio kolonizmo ir dėl 
pastarųjų tarptautinių įvykių.

Ryšium su nauja deportacijų 
banga, PJT pakartotinai reika
lauja JT, kad imtųsi žygių de
portacijų nusikaltimui sustab
dyti, deportacijų aukoms grąžin
ti namo ir deportacijų kaltinin
kams pašaukti atsakomybėn. 
PJT taip pat šaukiasi į žmonijos 
sąžinę, kad sukiltų prieš tą baisų 
komunistinį nežmoniškumą.

Turėdamos galvoje bažnyčios 
dabartinę padėtį sovietų paverg
tuose kraštuose, Pavergtosios 
Tautos protestuoja prieš sovieti
nius sąžinės varžtus, šaukiasi 
Jungtinių Tautų, kad praktiškai 
garantuotų religijos laisvę pa
vergtuose kraštuose, kad išva
duotų iš kalėjimų ir vergų darbo 
stovyklų dvasininkus. PJT taip 
pat reikalauja, kad būtų sustab
dytas pavergtuose kraštuose ko-

Lietuviai dalyvavo diskusijose
Iš lietuvių diskusijose dėl de

portacijų dalyvavo V. Vaitiekū
nas, dėl bažnyčios padėties E. 
Turauskas, dėl ūkinio kolonizmo 
H. Blazas, dėl tarptautinės padė
ties J. Lonskoronskis.

PJT pilnaties posėdžiams bu
vo naujovė du vieši liudijimai 
apie bažnyčios padėtį pavergto
je Vengrijoje ir Rumunijoje. 
Kun. J. Mate, išgyvenęs visą Ven 
grijos okupaciją ir sukilimą 
prieš bolševikus, ir tik lapkričio 
gale atvykęs į JAV, liudijo apie 
padėtį Vengrijoje. Marksizmo- 
leninizmo kursas yra privalomas 
ir kunigų seminarijose. Kunigo 
šventimams priimti reikia val
džios leidimo. Gabesnieji klieri
kai paprastai tokio leidimo ne
gauna. Atkritėlių iš dvasininkų 
labai nedaug.

Rumunų unitų kun. V. Pavel 
liudijo apie žiaurų unitų bažny
čios persekiojimą Rumunijoje? 
Visi vyskupai kalėjime. Kunigai 
verčiami pereiti į ortodoksiją.

Sovietų karinės jėgos Vengrijos sostinėje — Budapešte — gražiuosius pastatus pavertė griuvėsiais. (INS)

Britanijos ir Prancūzijos kariai 

jau traukiasi iš Egipto

Jungt. Tautų daliniai užima poziciją
PORT SAID, Egiptas gruodž. 5. — Daugiau 2,000 britų ir 

prancūzų karių susodinta į laivą išvykimui iš Egipto, kur jie, kaip 
parašiutininkai, buvo nuleisti prieš mėnesį.

Atsisveikinimas buvo šaltas. _ , 7
Įsidi-ąsinę nepalankūs egiptiečiai Universitetas pagerbė 
verslininkai Port Saide uždarė
visas parduotuves. Net ir suve
nyrų pardavėjai, kurie net kovų 
metu įkyriai siūlė savo prekes, 
dabar nesirodė.

generolą Gruenther
SOUTH BEND, Ind., gruodž. 

5. — Notre Dame universitetas 
vakar suteikė Leatare medalį ge- 

Tačiau patys britų — prancū- nerolui Alfred M. Gruenther,

munistinės valdžios kišimasis 
bažnyčių vidaus gyvenimą.

Sovietai privalo pasitraukti 
iš pavergtu kraštų

PJT rezoliucija dėl vadinamo 
Varšuvos pakto konstatuoja to 
pakto grynai agresinį pobūdį: 
pridengti Sov. Sąjungos okupaci
nės kariuomenės laikymą paverg 
tuose kraštuose. Todėl PJT pra
šo JT imtis žygių sovietų kariuo 
menei iš pavergtųjų kraštų paša
linti.

PJT kreipia JT dėmesį, kad 
Sov. Sąjunga savo ūkiniu kolo-Į 
nizmu bei išnaudojimu paverg
tuose kraštuose laužo JT Chartą. 
PJT prašo JT pareikalauti Sov. 
Sąjungą, kad ji visas savo vadi
namas ūkines sutartis su paverg
tais kraštais registruotų JT sek
retoriate ir kad teiktų JT įstai
goms tokių „sutarčių“ vykdymo 
duomenis.

Dabartinės tarptautinės padė
ties akivaizdoje, Pavergtosios 
Jungtinės Tautos .spėja laisvąjį 
pasaulį dėl jo neryžtumo even
tualių pasekmių jam pačiam; 
prašo JT pripažinti Sov. Sąjungą 
agresore ir pagal JT Chartą pri
taikyti Sov. Sąjungai kolektyvi
nes sankcijas: nutraukti ūkio 
santykius, įvesti ūkio blokadą, 
sudaryti tarptautinę policijos pa
jėgą, kuri prireikus vykdytų JT 
nutarimus. JT diskusijas dėl 
Vengrijos PJT reikalauja pra
plėsti ir dėl padėties kituose So
vietų Sąjungos užgrobtuose kraš 
tuose.

Atsisakiusieji kankinami ir bau
džiami. Pats liudytojas tebene
šioja daug kankinimo ženklų, 
nors jau praėjo daugiau kaip 5 
metai nuo to, kuriuos liudytojas 
atkalėjo. Tik neseniai, kaip čia 
gimęs, liudytojas buvo išleistas 
į JAV.

Pavergtųjų Jungtinių Tautų 
pilnatis patvirtino PJT komisijų 
vadovybes. Lietuviai jose iš 18 
turi 5 postus: V. Sidzikauskas po 
litinės komisijos pirmininko, V. 
Rastenis informacijų komisijos 
vicepirmininko, M. Brakas teisių 
komisijos sekretoriaus, dr. A. 
Trimakas socialinių reikalų ko
misijos sekretoriaus ir V. Vaitie
kūnas kultūros reikalų komisijos 
sekretoriaus.

Jungtinių Tautų gen. sekretorius 

Hammarskjold vyksta j Vengriją

NEW YORKAS, gruodž. 5. — Jungtinių Tautų generalinis 
sekretorius Dag Hammarskjold galutinai nusprendė vykti į Ven
grijos sostinę Budapeštą, kad vietoje patirtų apie esamą krašte 
padėtį.

Jisai ten išbusiąs tris dienas— 
gruodžio 16, 17 ir 18 d. Šią žinią 
paskelbus, neliko abejonės, jog 
dabartinis sovietų pastatytas 
Vengrijos režimas jau yra davęs 
sutikimą, kad Jungtinių Tautų 
atstovas ir jo palydovai atvyktų 
į Budapeštą.

Šį sekmadienį išvyksta Vengri 
jon neoficialus atstovas, kad pa
ruoštų dirvą po savaitės atvyks
tančiam Hammarskjold.

Anksti šiandieną Jungtinių 
Tautų asamblėja 54 balsais prieš 
10 buvo nustačiusi laiką (iki šio 
penktadienio), iki kurio Veng- 
grija turi galutinai atsakyti, ar 
ji sutiks priimti Jungtinių Tautų 
stebėtoją, ar ne. Buvo pabrėžta 
ir tai, kad JT stebėtojai turi tu
rėti teisę laisvai lankytis visur, 
kur tik jiems bus reikalinga. Pa
žymėtina, kad Jugoslavijos at-

Vengrijoje didėja įtempimas; 

komunistai bijo naujo sukilimo

BUDAPEŠTAS, Vengrija, gruodž. 5. — Vengrijos motebys ir 
mergaitės ir šiandien demonstravo Budapešto gatvėse. Jos protes
tavo prieš sovietinį režimą ir reiškė simpatijas laisvės kovotojams, 
kritusiems nuo komunistinių kulkų sukilimo metu.

Milionai vengrų žengia prie 
naujo sukilimo. Nauja revoliuci
nė dvasia auga, kadangi sovietų 
palaikomas Janos Kadar reži
mas nenori patenkinti darbinin
kų reikalavimų.

Įsitempimas didėja ir Vakarų 
stebėtojai pasakė, kad ketvirta
dienis gali būti gyvybės ar mir
ties diena Vengrijai.

Lapeliai, išmėtyti gatvėse, ra
gina vengrus sukilti prieš komu
nistinius prispaudėjus. Lapeliuo
se nepasakyta kada turi vėl pra 
sidėti ginkluotas sukilimas, bet 
ketvirtadienis paskirtas didžiulei 
demonstracijai.

Miškuose ir kalnuose

Ko greičiau
WASHINGTONAS, gruodž. 5.

— Dr. HUssein Kanai Selim, E- 
gipto geros valios misijos pirmi
ninkas, vakar pareiškė korespon
dentams Washingtone, kad Egip 
tas nori ko greičiau išvalyti Sue- 
zo kanalą.

Tūkstantis pabėgėlių

kasdieną į JAV
VIENA, Austrija, gruodž. 5.

— Pradedant sekančia savaite, 
kasdien vienas tūkstantis vengrų 
pabėgėlių skris į Jungtines Ame
rikos Valstybes, pareiškė Inter- 
governmental Committee for Eu
ropean Migration direktorius Ha 
rold Tittmann.

ICEM yra- kooperatyvinė orga-

Būriai ginkluotų laisvės kovo
tojų slepiasi miškuose ir kalnuo
se. Jie pasiryžę išeiti į atvirą re
zistenciją.

Stiprūs sukilėlių būriai yra 
Mescek kalnuose netoli Pecs an
glies ir uranijaus kasyklų, pieti
nėje Vengrijoje.

Budapešto radijas prašo žmo
nių nedalyvauti ketvirtadienio 
demonstracijose.

Radijas taip pat prisiminė iš
kabintus plakatus, kuriais ven
grai raginami pasilikti slėptuvė-

Kuboje revoliucija

dar nebaigta
HAVANA, gruodž. 5. — Ku

boje revoliucija dar nebaigta. 
Kubos kariuomenė vakar kovojo 
prieš sukilėlius. Abi pusės turi 
nuostolių.

Komunikatas nepaduoda ko
vos smulkmenų. Sakoma, kova 
įvyko prie Agnas Finas, pietry
čių Kuboje, netoli Niąuero mies
to ir 12 mylių nuo Bermejo pa
krantės, kur sekmadienį išlipo 
maža sukilėlių „invazinė jėga“.

Kremliaus vadai

atvyko į Italiją
MASKVA, gruodž. 5. — Trys 

Kremliaus vadai išvyko į Italijos 
komunistų partijos kongresą. Į 
Italijos komunistų kongresą šian 
dien išvyko M«Suslov, E. Furtse- 
va (sovietų komunisčių vadė) ir 
K. Zegalin, Stalingrado apylin
kės komunistų vadas.

Suslov yra laikomas specialis
tu palaikyti santykius tarp sovie

zų kariai buvo linksmi, tikėda
miesi Kalėdoms jau būti namuo
se. Atrodo, kad visas prancūzų 
ir anglų pasitraukimas bus vyk
domas greit. Tankai, sunkveži
miai, kitos kariškos mašinos at
siskubino į prieplauką. Keli šim
tai karių tiesiog tomis mašino
mis įvažiavo į laivą.

Laivų armada buvo pakeliui 
paimti kitų karių. Kai britų už
sienio reikalų sekretorius Lloyd 
pirmadienį pranešė, kad britai ir 
prancūzai atsisakė nuo Suezo 
invazijos, jau buvo išvykę apie 
3,200 prancūzų ir britų karių iš 
Egipto. Visos savo paruoštos tai 
ekspedicijai jėgos prancūzai su 
britais nė nebuvo panaudoję.

Nėra paskelbta galutinio ter
mino, kada prancūzų — britų vi
si daliniai bus išvežti, tačiau gen. 
lt. Hugh Stockwell pareiškė savo 
vyrams viltį, kad keletos savai
čių laikotarpyje jie visi bus ati
traukti iš Egipto.

Tuo tarpu Jungt. Tautų dali
nių Egipte jau yra arti 2,600 vy
rų, Kolųmbiečių kuopos atvyki
mas padidino Jungt. Tautų įgulą 
Port Saide iki 600. Švedų kuopa 
jau taipgi laukiama šiandien. 
Trečdalyje Port Saido jau patru 
liuoja Jungt. Tautų kariai. Kiti 
Jungt. Tautų daliniai pasiskirstė 
tarp britų — prancūzų ir Egip
tiečių linijų, 24 mylios į pietus 
nuo miesto.

Jugoslavų patruliai nukelti į 
Sinajaus tyrus, užkariautus Iz
raelio, ir ten, Suezo zonoje, jie 
bus pirmieji budėtojai tarp Izrae 
lio ir Egipto įgulų užimtų pozici
jų.

buv. Šiaurės Atlanto Gynybos or
ganizacijos vyriausiam vadui.

Universitetas kasmet (nuo 
1883 m.) suteikia Leatare meda
lį žymiausiam katalikui pasaulie
čiui.

Notre Dame universiteto salė
je dalyvavo daugiau kaip 3,000 
asmenų, kurie pagerbė generolą.

Gruenther pasakė: Vakarų Eu 
ropos apsigynimas bus garantuo 
tas, kai Vakarų Vokietijos kari
nės jėgos atsistos ant kojų ir tuo 
pačiu sustiprės Š. Atlanto Gyny
bos organizacija, kurią sudaro 
15 valstybių.

Prezid. Eisenhoweris

prašo pasilikti
WASHINGTONAS, gruodž. 5. 

— Prezidentas Eisenhoweris pra 
šo Harald E. Stassen pasilikti jo 
specialiu patarėju nusiginklavi
mo problemose.

Buvo spėliojama, kad Stassen 
turės pasitraukti iš patarėjo pa
reigų, kai jam šiais metais ne
pasisekė išstumti viceprezidentą 
Nixon iš respublikonų sąrašo.

Gazolinas brangsta
ZURICH, Šveicarija, gruodž. 

5. — Šveicarijoje gazolinas šian
dien pabrango daugiau kaip 10 
procentų — iki 51 cento už galio
ną. Gazolino kaina pakelta trečią 
kartą mėnesio laikotarpyje.

Vėliau grįš
NEW DELHI, Indija, gruodž. 

5. — John Sherman Cooper, buv. 
JAV ambasadorius Indijai, iš
rinktas JAV senatorium, „paga
vo šaltį“ ir atidėjo kelionę į 
JAV.

se, nes kas tai nepaprasto gali tų ir užsieninių komunistų par- 
įvykti“. ' tijų.

nizacija, kuri pagelbėjo 40,000 stovas Alsavo drauge su komu- 
vengrų išvykti iš Austrijos į nau Etiniu bloku, nors Jugoslavija,
jus namus. Apie 70,000 pabėgę- kaiP ir Ind Ja. Vra priminga So

vietų Sąjungos intervencijai Ven 
grijoje.

JAV ambasadorius Jungtinėse 
Tautose Henry Cabot Lodge, ku
ris energingai rūpinosi priėmimu 
rezoliucijos, -kuria remiantis bū
tų pasiųsti Vengri jon stebėtojai, 
pareiškė pasitenkinimą, kad Dag 
Hammarskjold jau gali ten vyk 
ti.

lių dar yra Austrijoje.'

Nauji vyskupai
VARŠUVA, gruodž. 5. — Po

piežius Pijus XII paskyrė penkis 
naujus vyskupus Lenkijai vaka
rinėse teritorijose.

Darbininkų reikalavimai
„Tie, kurie tokius gandus sklei 

džia“, pasakė Budapešto radijas, 
„bando Vengriją įstumti į anar-f 
chiją ir užkirsti kelią deryboms 
su Rusijos vyriausybe norint pa
tenkinti žmonių reikalavimus“.

0 Vengrijos darbininkai reika
lauja grąžinti Imre Nagy kaip 
Vengrijos premjerą, laisvų rinki
mų, laisvos spaudos ir ištraukti 
sovietų kariuomenę.

Darbininkų vadai ir Kadar vy
riausybė tariasi jau ketvirta sa
vaitę, bet jokių pasekmių.

Kalendori -s

Gruodžio 6 d.: šv. Nikalojus; 
lietuviški: Tolutis ir Visgirė.

Saulė teka 7:02, leidžiasi 4:21.
Oras

Oro biuras praneša: Chiragoje 
ir jos apylinkėje šiandien — 
sniegas ir šalčiau.

• Prancūzijos komunistų par
tijoje tįe, kurie stalinizmą kriti
kavo, iš partijos pašalinti. Apie 
100 rašytojų, artistų, žurnalistų, 
kurie buvo išmesti, dabar organi
zuoja savo partiją — marksistų 
ratelį.

Raudonoji misija
PHNOM PENH, Kambodija, 

gruodž. 5. — Sovietų misija va
kar atvyko į Kambodiją, kad su
darytų prekybinę ir kultūrinę su 
tartį tarp Sovietų Sąjungos ir 
Kambodžos.

Ugnis
SANTJAGO, Čilė, gruodž. 5.- 

Ugnis sunaikino Santiago mieste 
pastatą, kuriame savo raštines 
turėjo United Press.

Japonai patenkinti
TOKIO, Japonija, gruodž. 5. 

— Japonijos vyriausybė nuošir
džiai sutiko žinią, kad Douglas 
MacArthur II paskirtas JAV am 
basadoriumi Japonijai.

Per Vengriją
BELGRAD, Jugoslavija, gruo

džio 5. — Sovietų Sąjungos ir 
Čekoslovakijos tarptaut. trauki- 
n'ai atnaujins susisiekimą per1 
Vengriją dviejų savaičių laiko
tarpyje.

Laiminga nelaimė
SEOUL, Korėja, gruodž. 5. — 

Penkiolika keleivių, įskaitant 
JAV generolą, vakar išvengė su- 
sižeidimų, kai C-47 keleivinis lėk 
tuvas nukrito į ryžių lauką pie
tinėje Korėjoje. Lėktuvas skrido 
iš Japonijos į Seoulo miestu.

• Pabaltijo kraštuose pasi.ro- 
\dę ant sienų lapeliai su šūkiais: 
„Kuškiai, namo“.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Jungtinių Tautų policijos vadas gen. E. L. M. Bums vakar 

atvyko į Port Saidą, Egipte, galutinai susitarti dėl Britanijos ir 
Prancūzijos kareivių ištraukimo iš Egipto.

— Jordano parlamentas vakar paprašė, kad Irakas pasitrauk
tų iš provakarinės Bagdado sąjungos. Bagdado paktą sudaro Ira
kas, Iranas, Turkija, Pakistanas ir Britamija.

— Britanijos ir Prancūzijos pirmieji kariuomenės daliniai va
kar pradėjo kraustytis iš Egipto. Informuoti šaltiniai iš Port Sai
do praneša, kad visi Britanijos ir Prancūzijos kareiviai (11,000) 
pasitrauks iš Suezo'dviejų savaičių laikotarpyje.

— Sovietų sargybiniai vakar sulaikė Jungtinių Amerikos Vals
tybių karinius sunkvežimius prie Dreilinden, vakarinio Berlyno pa
sienyje. Sovietų sargybiniai norėjo surasti „paslėptus asmenis‘- 
sunkvežimiuose. Konvojaus vadas neleido krėsti sunkvežimių ir 
grįžo į Berlyną. Sovietai jieško priekabių.

— Vengrijos raudonoji policija, įsakyta sovietų, vakar žiau
riai išsklaidė demonstrantus, susitelkusius prie JAV atstovybės 
Budapešte. Demonstrantai, apie JfOO vyrų, moterų ir vaikų, šaukė: 
„Šalin slaptoji policija... Sustabdykite deportacijas... Salin vyriau
sybė!“ Kai kurie demonstrantai buvo susodinti į policijos sunkve
žimius ir kur tai nugabenti. Keli demonstrantai buvo parblokšti 
gatvėje.

I
— Mažiausia 35,000 jaunų vengrų išvežta į Rusijos gilumą 

paskutinių trijų savaičių laikotarpyje, ir panašus likimas ištiko 
tūkstančius vengrų, gyvenančių vakarinėje Rumunijoje.

— Kardinolas SpcUman, New Yorko arkivyskupas, vakar su
stojo 7 okio mieste, grįždamas namo iš Pilipinų Eucharistinio kon
greso.

— Britanija prašo JAV ekonominės pagalbos. Britanija^ gre- 
sia ekonominė krizė po invazijos į Suezą.
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, Moksleivių At-kų S-gos JAV Vakarų apygarda i Yorko at-kų sendraugių sky- 
1 rius, kuriam vadovauja pirm.

Of!*o tol?». 
neatsiliepia,

I.Afayette 3-8210. Jei 
šaukite KEdzie (-2848

Pax Rotnana Š. Amerik. Komisijos posėdis
Pax Romana yra tarptautinė 

katalikų studentų federacija, į- 
steigta 1921 m. Šveicarijoje. Per 
tą laiką ji pajėgė apjungti dau
giau kaip 40 tautų katalikų stu
dentų organizacijas. Dabar Pax 
Romanai priklauso ne tik studi
juojantieji, bet ir mokslą bai
gusieji. Vienas šios organiza
cijos uždavinių yra išugdyti in
telektualinį elitą, kuris pajėgtų 
vadovauti katalikams, ypatingai 
apaštalavimo ir mokslo srityje. 
Jau nuo seniai šitai organizaci
jai priklauso ir ateitininkai. Ge
resniems darbo rezultatams, 
Fax Romana veikia atskirais re
gionais. Studentai ateitininkai 
priklauso Šiaurės Amerikos pa
daliniui.

Moksleivių Ateitininkų Sąjun
gos Centro Valdybos patvarky
mu Chicagos apygardi yra pa- 
naikinta. Jos vietoje sudaryta 
Vakarų apygarda, kurios valdy
bą sudaro:

Dvasios vadas — kun. dr. Vik 
toras Rimšelis, MIC, 6336 So. 
Kilfcourn Avė., Chicago 29, III., 
tel. POrtsmouth 7-1687; pirmi
ninkas — Al. Šatas, 1528 So.

Į Ridgeway Avė. Chicago 23, III., 
telef. CRawford 7-7373; vice
pirmininkė — Irena Valaitytė, 
6800 So. Campbell Avė., Čhica- 
go 29, III., telef. PRospect 8- 
2126; sekretorė — Regina Pem- 
kutė, 1418 So. Cicero Avė., Ci

te kreiptis į apygardos sociali-' ĮęUn 
nių reikalų ved. Eugenijų Oren- 
tą.

PRCF. ST. ŠALKAUSKIO 
MINĖJIMAS NEW YORKE

Prof. St. Šalkauskio 15 metų

dr. Titas Narbutas, vice- 
pirm. Albina Dumbrienė ir sekr. 
Albina Žumbakienė.

KRONIKA

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGU

4146 S. Archer Avė.
VAJU Kasdien popiet uuo 12-1:10 v 

pirm., antr., ketvirt. vavy********-

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rezid. telef. Gltuvehlll 6-0617 
valandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m.

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

— Philadelphijos stud. at-kų
mirties sukaktis paminėta gruo-, draugovės valdyba nutarė šiais

paramą ir demonstracijas. Fe
deracijos turi prašyti savo vy
riausybes, kad jos Jungtinėse 
Tautose reikalautų atsatyti Ven 
grijos laisvę ir visai kitais bū
dais padėtų vengrams pabėgę- cero tslef. OLympic 2-
liams.

Iškeltas ir Tarptautinės Stu-

7092; iždininkas — Vincas Ma- 
tikiūnas, 6602 So. Fairfield Avė., 
Chicago 29, Dl. telef. WAlbrook 

dentų Unijos (International Un-Į 5-5441; socialinių reikalų vedė- 
ion of Students) klausimas. Tai( jas _ Eugenijus Orentas. 6515 
studentų organizacija, kuriai pri So. Rockwell Avė., Chicago 29, 
klauso tiktai komunistų okupuo- tu +PiPf n Q7OQ
tų kraštų studentai. Komisijos Vakarų apygradai priklausė
posėdis priėmė rezoliuciją ir nu
tarė viešai paskelbti, kad Pax

džio 1 ir 2 d. šeštadienį, gruo
džio 1 d., Angelų Karalienės pa 
rapijos bažnyčioje tėvas Vikt. 
Gidžiūnas, OFM, atlaikė gedu
lingas šv. mišias, o sekmadienį, 
gruodžio 2 d., Apreiškimo para
pijos salėje buvo akademija, ku 
rios metu kun. prof. St. Yla 
skaitė įdomią ir garžiai paruoš-j 
tą paskaitą “Lietuviškieji sinte-Į 
zės jieškojimai ir Stasys Šal-‘ 
kauski3”. Meninėje programoje 
visus privertė susimąstyti jau-i 
nas pianistas Alf. Dzikas, pa-' 
skambindamas nuotaikai pride
rintus kūrinius. Scenoje kabo-’ 
jo įspūdingas St. Šalkauskio por 
tretas. pieštas jaunos meno stu
dentės Gražinos Gaubytės. Pa
maldose ir minėjime dalyvavo 
gražus skaičius lietuvių.

metais pagyvinti veikimą. Susi
rinkimai bus šaukiami kas dvi 
savaitės. Kas antrą susirinkimą 
bus bendrai priimama šv. Ko
munija. Nuo lapkričio 30 iki 
gruodžio 2 d. Philadelphijos at- 

(Nukelta į 7 psl.)

Tel. ofiso HE 4-66v9, rez. PR 6-7338

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

fieštad’eniait' nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
tšskvrus ketvlrlad. ir sekmad

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

K.CD1K1V IR VAIRU OGU 
tįl'EClALISl’l

TIM South Wertern Avenag
(MEDICAL BUILDINO) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penkta1) 
nuo 11 vai. ryto — X v. p. p. Ir nu« 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nu< 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Beštad. 1 
vai. ryto Iki 1 vai. poiiet

Ofioe tel. RE. 7-il68 
tel. VVAJbrook 5-876*

feL ofiso VA. 7-5557, rea. RE. 7-496*
DR. FRANK C. KWINN

(KVIEC1NSRAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1851 Velt 47th Storėti
LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo > 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:>< 

vHm. diena 1e >ašta<1 valr

Ofiao tel. OLiffstde 4-289* '
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 471 h Street 
(Kampas 47tb Ir Hrrmilage)

Vai.: nuo 2 iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak. 
Šeštad. nuo 2 iki 6 va)., lšskyr. t«*

DR. FL TALLAT-KELPSA
Ofisai: 20 North Wacker Drlve 

(Clvlo Opera House, kamb. 868) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 6-2294 
BOO2 West ltttb Str., Cicero 

Vai. kasd. 5—8, šeštad. 1—I 
TeL TOunliall 3-0959 

Kitu laiku ir trečiad. susltaru* 
Rezid. tel. HEmlock 4-7080

Š. m. lapkričio 17 — 18 die
nomis Ottawoje,. Kanadoje įvy
ko vadinamosios Šiaurės Ameri
kos Komisijos posėdis. Suva
žiavo šešių Kanados ir JAV ka
talikų studentų organizacijų de
legatai. Studentų Ateitininkų 
Sąjungą atstovavo V. Skrups- 
kelytė. Posėdžius puikiai prave
dė Šiaurės Amerikos Komisijos 
direktorius Mr. Raymond C. La- 
barge, kuris jau kelinti metai 
tikrai sumaniai vadovauja Pax 
Romanai Šiaurės Amerikoje. Su 
važiavusius globojo ir vaišino 
Gttavvos Newman klubas. Daug 
nuoširdumo ir susidomėjimo mū
sų darbu parodė Ottawos uni
versiteto studentų atstovai, ir 
jų suruoštas oficialus delegatų 
priėmimas buvo puiki proga su
sipažinti ir pasikalbėti su dau
geliu Ottawos universiteto stu
dentų.

Posėdžiuose trumpai peržvelg
ta ir įvertinta Šiaurės Amerikos 
Komisijos metų veikla. Ypač di
delį susidomėjimą sukėlė atsto
vų pranešimai ir įspūdžiai iš pra-1 
ėjusių metų tarptautinio Pax 
Romanos suvažiavimo Vienoje.

šios moksleivių ateitininkų kuo 
pos: Marijos kuopa Brightori*

Romana pasmerkia Tarptauti- Parkc, kun. Alf. Lipniūno kuo-' šį didžiojo lietuvių tautos 
nes Studentų Unijos elgesj Veng pa Marquette Parke. Šv. Jurgio mąstytojo 15 metų mirties su- 
njos a i giu, nes arptautine jaunesiniųjų kuopa Bridgeporte,; kaktuvių minėjimą surengė N. 

Šv. Kryžiaus jaun. kuopa Town 
of Lake, Vilniaus Aušros Vartų 
jaun. kuopa Westsaidėje, ark.
J. Matulaičio jaun. kuopa 18 ko-

Studentų Unija nerespektavo 
krikščionių studentų laisvės ir 
teisės įsteigti savas organizaci
jas pavergtose tautose ir igno-
ravo Vengrijos studentų reika- Jonijoje, šv. Pranciškaus kuopa 
lą. Mr. E. Kirschner, Pax Ro-1 East Chicagoj, šv. Kazimiero' 
manos atstovas UNESCO, pain-1 kuopa East St. Louis, Spring- 
formavo, kad pati Tarptautinė fįddo kuopa Springfielde, Šv. 
Studentų Unija skyla, ir Gene- Petro kuopa Kenoshoj, Maironio 
voje yra bandymų įsteigti nau- kuopa Clevelande ir Mindaugo
ją sąjūdį.

Posėdžius baigė Mr. E. Kirsch 
nėr, kuris nupasakojo katalikų 
pastangas lenkti Jungtinių Tau 
tų opiniją Vengrijos klausimu ir

kuopa Detroite.
Ateitininko ženklas ir 
uniforminė kepuraitė

Norintieji įsigyti jaunučio, 
moksleivio, studento ar sendrau 

sudaryti katalikų frontą, kuris gi° ateitininkų ženklelius tesi
kreipia į apygardos iždininką 
Vincą Matikiūną. Gi mokslei
vio at-ko uniforminės kepurai
tės įsigijimo reikalu malonėki-

galėtų nuolat veikti pasaulinę po 
litiką ir kiek galima organizuo
ti ją krikščioniškais pagrindais.

Ateitininkų organizacijos veik 
la yra sudariusi gerą įspūdį 
Šiaurės Amerikos Komisijos di
rektoriui Mr. Raymond C. La
ba rge. Tačiau turime stengtis l 
geriau užpildyti dideles mūsų j 
reprezentacijos spragas paski
rose Kanados ir JAV katalikų 
studentų organizacijose, pvz. N.,
F. C. C. S (National Federation!
of Catholic College Students) j 7159 so. maplewood 

t-itti tt n n /n J i- I Chicago 29, III. HEmlockir F. E. U. C. C. (FederationĮ 
dės Etiudants dės UniversitesĮ 
Catholiąues du Canada). Šitokį!

._________ .
Muzikos Mėgėjams

KOKS MALONUMAS 
GĖRĖTIS MUZIKOS PERDAVIMU 

PER GERĄ AUGŠTOS 
KVALIFIKACIJOS
- Hi Fi -

FONOGRAFĄ ar RADIJO 
APARATA

Vietinių ir Importuotų 
Aparatų Didelis Pasirinkimas

UlTCLCvision
Csate s - Service)

Sav. Ini. A. SUMENĄS 
3321 S. Halsted — CLIffslde 4-5605
Atdara; Kasdien 9-6, pirm. ir kefv. 
9-9, sekm. 10-5.

Ilgiau sustota ties ateinančių me, tarptautiniai posėdžiai yra ge 
tų planais. Du svarbiausi pro- ra proga šiam reprezentaciniam 
jektai — tai Pax Romanos die-Į darbui pradėti, sudominti kitų
na ir studijų dienos. Visos fe
deracijos prašytos surengti ko
vo mėn. viduryje Pax Romanos 
dieną, kad federacijų nariai ge
riau susipažintų su Pax Roma- 
mana ir sudomintų plačiau pla
čiąją visuomenę jesios darbu. 
Rekomendacijos formoje priim
tas siūlymas, kad federacijos šią 
dieną atšvęstų kartu, nes tai 
ypač padėtų sustiprinti ryšius 
tarp atskirų federacijų.

Didelę reikšme Pax Romanai 
Šiaurės Amerikoje turės planuo
jamos studijų dienos Bostone, 
kurios numatomos vasario 22, 
23 ir 24 dienomis. Jų tikslas 
yra ne tik didesnis susigyveni
mas tarp organizacijų, bet ir 
gilesnis savo problemų nagri
nėjimas. Jų apytikrė tema — 
kataliko studento uždaviniai ir 
jiems pasiruošimas visuomenėje. 
Federacijos buvo raginamos tin
kamai pasiruošti, ypač kad šios 
studijų dienos turi parengti sa
vo dalyvius ateinančių metų 
tarptautiniam Pax Romano3 su
važiavimui Kuboje.

Ypatingai įdomus mums lie
tuviams Vengrijos klausimas. Ši 
problema buvo paliesta gana pla 
čia i. M r. Raymond C. Labar- 
gc perskaitė delegątams Veng
rijos studentų laišką, kuris bu
vo siųstas £ax Romanai. Laiške 
Vengrijos studentai kreipėsi j 
katalikus studentus laisvajame 
pasaulyje, prašydami, kad Vaka 
rų 1 autos boikotuoti) ekonomi
niai Sovietų Sąjungą, f) Vengri- 
jon būtų nusiųstas Jungtinių 
Tautų policinis dalinys. Posėdy
je siūlyta ir nutarta viešai pa- 
skalbti, kad visos federacijos, tu 
ri padėti Vengrijai, organizuoda
mos maldos dienas, materialinę

organizacijų delegatus ateitinin
kų tikslais, struktūra, veikimo 
metodais ir atliktais darbais.

V. S.
imittimiiiiiitiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiminii 

Telef. REpublic 7-6803 
ADOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 
PARDAVIMAS 

Vtoq rūšių namų apšildyme 
■totemo* Įvedimas, perdirbi 

mas ir pataisymai 
Greitas, sąžiningas ir pigu* 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
Atstovai

4919 So. Paulina St 
PRoopect 6-7960 

IIIIIIHIIIIIIIIIKIIIllllllllllHlllllllllllllK"1

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.
' Tel. BIshop 7-7075 arb> 

PKospect 8-9842

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

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

Ofiso telefonas: PIt 8-3229 
lies telef. WAlbrook 5-5070

Tel. ofiso PKospect 6-2240
PRospcct 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEO. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. Wood Street

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

DR. VYT. TAURAS 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

MPEG. MOTERŲ LIGOS
Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 51st St 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr*. 

Trečiad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak u 
šeštadieniais 2-4 vai popiet

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą.

D61 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 hito 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. ir 
šeštad.

Ros. tel. GRovehllI 6-5603

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA LB CHIRURG1 

OffičB: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Bevcrly Hllla 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. 
Išskirus trečiad. šeštadieniai* nuo 
iki 4 vai. popiet

Tel.: Ofiso — PUUmaa 5-6769 
Buto — BEverly 8-3JJ46

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PK. 6-848*

DR. V. P. 7UMAS0MIS
CHIRURGAS

6256 South Weatern Ai
VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—9 ▼*> 

Trečiadieniais, šeštadieniai* Ir
sekmadieniais uždaryta

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

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

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

Telef. ofiso LAfayette 3-0048 
Rcz.: WAlbrook 5-3048

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

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rcz. HEmL 4-3751

DR. A. NARBUTAS
►'LAUCIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

0R. A. VALIS-UBOKAi
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJA,

3267 South Halsted Street 
Vai, i iki 4 t. p, p. ir 8—8 v »»

Šeštadieniais 1—4 v p. p

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Wlūpple Str«M
(Arti Archer Avė.)

Valandos: nuo 10 iki 12: 2—6; 7—9. 
šeštad 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfayette 3-4949 
Namų — CEdarcreat 3-77H*

»L ofiso PKospect 6-9400
Rezid. I’Rospect 6-940

DR. ONA VAŠKEVIAIUS
(Va&kevičiūtS)

GYDYTOJA IR CHIRURGl 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-8 p.p. ir nuo 6-3 va 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečladlaala' 
Ir kitu laiku tik susitarus.

SOPHIE BARČUS 
RAMO PROGRAMA

15 WGES stoties — Banga 1390 
PIRMADIENNIO vak. nuo 7—-8 v 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

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

SEKMAI). 8:30 —9:30 v. r. iš stoties 
WOPA — 1490 kil.

AVĖ. 
4-2413

ajsra sssr t .usrsjss'ajsss'b 
ALUMINUM

STORM WINDOWS
$15.95

Comhination Aluminum
STORM DOORS

$39.95
Instalation Extra

NO MONEY DOWN

KRIDE COMRANY
2719 W. 71st St., HE 4-9114

OPKN SUNDAY 
Lietuviai Savininkai

18 ARTI IR TOLI BALDŲ

PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus dideli* 

sunkvežimis au pilna ap
draudė. Pigu* Ir sąžiningai 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
4346 S. Wood St., Chicago 9,

Illinois, tel. VI 7-2972

SPECIALUS PRANEŠIMAS

Immigrantams Kelionės Kaina

DABAR $196-9°
iš VOKIETIJOS 

($210.80 iš Austrijos) 
j U. S. A. ar CANADA

Visos valdžios dabar patvirtinę, sumažininiiį išlaidi) 
imigrantams važiuojant su SAS. Jei jūs turite gi
minaiti ar dranga gaunant) 5izip paklauskit ke
liavimo agentūros ar SAS smulkesnių informacijų 
dčl šito naujo .kainų sumažinimo patvarkymo . . . 
greičiausias važiavimas. I’er SAS jie čia gali būti 
per vienų, naktį.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South VVestern Avenue 
Cliieago 29, III

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas REpublic 7-4900

Rezidcncia: GHovehill 6-8161

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. Vlrginia 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 *Ave.

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

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

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai.

215 No.
Mieliigan
Avenue

CRANE SAVINGS

Tel. tVAlbrook 5-2670
Res. H111 to p 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Cėnter
6132 South Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. ir uuo 7-—9 v. vak. 
Trečiad. ii- šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso PR. 6-3S38, rcz. RE. 7-9193
DR. A. JENKINS

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

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

Telefonas ORovehUl 6-1 b96
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ UUŲ SPECIAUSTB

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—12 ir 7—1 ▼, ▼. paga< 

susitarimų išskyrus trečiadienius
2422 Wmt Marųnette Bd

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

DR. J. J. PLIKAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

rel. ofiso Vieton 2-1581
Rez. Vieton 9-S74’

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHERUROAI’ 

802 West 3iat Street
,Kamp. Halsted ir Il-mos gatvln) 

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

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
S269 South Halsted St. 

Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. auo 
1—5 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimų 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resld. 2437 
9V. 62nd St., tel. RcpubUo 7-8818.

Ofiso telefoną* — BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

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

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

rel. ofiso CA 6-0257, rez. PR l-MU

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

TeL ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6SM 
Rezid. 6600 8. Artesian Av«.

VAL. 11 V. r. iki 3 p. p.; 6—* y. y

AND LOAN
ASS’N

2555 WK8T 47tb STREET LAfayette 3-1083
B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pletkieuicz, sek r. ir advokatas 

Mokame augfttua dividendu*. K peluojame čekius. Parduodame Ir 
išperkamo valstybė* bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta Iki 110,000. 
Darbo Valandos: pirmad. Ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o &eit. nuo 9 iki vidurdienio.

Tel. REliance 5-1811

OR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS OTDYTOJA8)
8025 West 59th Street 

▼AL 1—4 popiet, 6:10—8:80 vak 
Trečiad pagal sutarti

1*4 oflan Ir buto OLympic 9-41*»
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURG*
4038 W. 15th St.. Cicero 

' Kasulan 1—S v. Ir G—8 v. vakar*
Išakyrus trečiadienius

Butas 1526 Ko. 49th Ava.
■ leštadlenlal* 12 Iki 4 popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublie 7-2290
SPECf. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 We8t 69th Street

▼AL.: Pirm., antr.. Ketv., penkt Į 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00. Į 
šešt. nuo 2:00 — 4:05. Trečiad. Ir Į 
kitu laiku susitarus telefonu.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akla: pritaiko akiniai, 

keičia stiklus Ir rfimna.
4468 So. Oaliforaia Avė., Ohlcagt 

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

10 vai. ryto Iki 4; trečiad. tr sekmad.
tiu susitarus

TeL ofiso TA 7-4787, rea. PB •-!•*.

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4646 8. Ashland Ava. (kamk. 811)
Vai. nuo 2—4 ir 8—8; trečiad., šeš- 
tad. Ir sekmad. tik pagal sutart). 

Jeigu neatsilieps vtršminStl telefoną.
šaukite Mldwar S-OOOI

Vai.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ort hopedna - l‘rotezlstaa 

Aparatat-Protezal, Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojom

(Arcb Supporta) to* Lt.
9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 

URTIIOPEDIJOS TECHNIKOS LAB 
2850 W, 63r<l SU Chicago 29, IU. 

PKoapect 6-5084.lei.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAa 

Viri 25 metq patyri nwi
Tel. YArds 7-1822 
Pritaiko aklalna 
Kreivas akis 

Ištalaa.
Ofisas Ir akinių dlrbtuvi 
756 West S5th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki I, txa> 
čiad. nuo 10-12. penaladKuM a«-< « 
leš’sdlenlals 19-2 vai. poplat.

virs audB'

DR. S. VAITUSH, UP1.
Palengvinu aklų Įtempimų, Kuru 

rra priežastis galvos skaudšjlmo t>ei 
(vb..gimo ir skaudančių akių karščio 
Vtlvaisau trumparegystę ir tollregy* 
tę. Prlrenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi au elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausiu, 
trūkumus. Bpeclali atyda kreipiama 
1 mokyklos valkus.

4712 South Ashlaad Avenno 
Tel. YArds 7-1872 

Vai. 10:30 Iki 7 v. vak. Šeštad. 10:8. 
Iki A vai flokm ** uždare

Skelbkitės "Drauįįe'

DRAUGAS
nnc LITHIIANIAN DAILY TOnrurr

2334 K. Oukloy Avė., Chicago 8, III. Tel, Vlrgliila 7-6611; 7-6612

Entcrcd as Second-Class Matter Mareli 31, 
» • Uipie? tho Art of Marčh

1916, at Chicago, 
3, 1879.

Illinois

Meniber of tlio Catholic Press Ass'ii 
l’ublished daily, excpt Sundays,

SUBSCRIPTION RATES 
$8.00 por year outside of Chicago 
$9.00 per ycar in Chicago & Cicero

Llthuanian Catholic l’rcss Soclety $8.00 per ycar in Canada
Foreign $11.00 per ycar.

PRENUMERATA: Metams Vi metų 3 inčn. 1 ničn.
Cliieagoj ir ęiceroj $9.00 6.00 $2.75 $1.28
Kitur JAV ir Kanadoj — $8.00 $4 r.o $2.50 $ t.00
Užsienyje $11 00 $S.RO $3.00 $1.35

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo. Juos grąžina tik iš anksto susitarus. Redakcija už skelbimų tunui 

ucatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos garus prašomų.
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KUN. PETRAS GASIŪNAS

Vakar rytą mirė kun. Petras Gasiūnas, šv. Petro ir Povilo 
parapijos West Pulman klebonas. Mirė nuo širdies sukrėtimo.
Prieš keletą metų taip pat širdies liga mirė jo pirmtakūnas kun.
Mykolas Svaidys, irgi dar jaunas vyras. Iš toj parapijoj (įsteig- 
toj 1914 m.) klebonavusių, be augščiau minėtųjų, jau yra mirę1 žmonėmis. Tą kelionę teko at- 
tos parapijos steigėjas ir pirmasis jos klebonas kun. Lukošius I likti su mokytojų ir studentų

ĮSPŪDŽIAI Iš MEKSIKOS (1)
DR. J. BUDZE1KA

venti, bet visai nesirūpino jų, ko tik 20 amžiaus pradžioje, pra yra visai skirtinga gyvenimo fi- 
gerbuviu ir padanga. Per trisĮsidėjus Meksikos Revoliucija5 losofija ir visai skirtingas laike

ir kun. Jonas Statkus. Joje yra klebonavę dar ir šie kunigai: 
kan. Jurgis Paškauskas ir kun. Anicetas Linkis.

Velionis kun. Petras buvo dar jaunas vyras. Mažas tėvų 
atvežtas iš Biržų apylinkės j Ameriką, čia išėjo visus mokslus: 
baigė Šv. Antano parapijos mokyklą, katedros kolegiją ir Mun- 
delein kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1927 m. birželio 
mėn. Vikaro pareigas ėjo daugelyje lietuvių parapijų: Dievo Ap
vaizdos, Šv. Jurgio, Šv. Kryžiaus, šv. Antano ir kitose. Vėliau 
paskirtas Šv. Mykolo parapijos klebonu, o prieš keletą metų nu-

kolonijali /T laikotarpio šimtme 1910 metais. Ši revoliucija už-; 
čius indė / i buvo reikalingi'is- sitęsė apie 20 metų, ir tai buvo 

Šių eilučių autoriui šią vasarą į nimo filosofija, istoriji, šeimos Į panų kolonizatoriams tik kaip Į socialinė indėnų ir meztisų revo- 
ir ekonominiu gyve- darbo jėga. ir ispanai buvo val-'liucija prieš valdančiųjų klasių 

Jautieji, gi indėnai buvo nu-j išnaudojimą. Po tos ilgos ir kru 
skriausti,‘ji. 19 amžiuje, Mekai-, vinos revoliucijos meksikiečių 
kai atgavus nepriklausomybę,! tauta galutinai susicementavo.

Ir todėl j ima sakyti, kad mek-

teko keliauti po Meksiką ir ar
čiau susipažinti su kraštu ir

gyvenimu 
’A'ti.

Žmonės
Meksikos gyventojai visiškai

(Nukelta į 5 psl.)

Iluon* Ir (vairia* skoninga* 
bulkuter kep*

BRUNO’S KEPYKLA
8389-41 S. Lltuanlca Ava, 

TeL Oliffside 4-6376 
Pratatome J visas krautuve* 
Ir restoranus, taip pat II- 
■lunčla 1 visus artlmuoalu* 

miestu*.

grupe. Mūsų grupėje buvo 9 
žmonės. Visi turėjo daug entu
ziazmo keliauti ir rodė daug no
ro pažinti Meksiką ir jos žmo
nes. Tokioje grupėje buvo įdo
mu keliauti, nes tai leido geriau 
išnaudoti laiką, dalintis įspū
džiais, ir daug geriau pažinti 
kraštą. Mūsų tarpe buvo vienas

keltas klebonu į Šv. Petro ir Povilo parapiją, kur pastatė gražią labai geras Meksikos žinovas,
mokyklą. Savo darbų planuose jau buvo numatęs statyti ir 
naują bažnyčią. Bet, kaip sakoma, žmogus planuoja, svarsto, o 
Dievas perplanuoja, persvarsto. Dievas taip sutvarkė, kad ki
tam lietuviui kunigui bus duodama proga pasireikšti, padirbėti 
ir velionio planus realizuoti.

Reikia pasakyti, kad ligšiol mirtis buvo gana žiauri, negai
lestinga jauniems Chicagos lietuviams kunigams. Ji peranksti 
atskyrė iš gyvųjų tarpo visą eilę jaunų, darbui paruoštų ir daug 
žadėjusių mūsų visuomenei kunigų, kurių vardus mes šia proga 
ir suminėsime. Minėdami a. a. kun. Petrą Gasiūną, neužmirš
kime ir šių kunigų: kun. Gasparaičio, kun. Jurgaičio, kun. Juš- 
ko, kun. Kliorio, kun. švarli-o, kun. St. Valuckio. Čia suminimi 
tik tie, kurie buvo gimę Amerikoje arba. kaip a. a. kun. Ga
siūnas, maži atvežti iš Lietuvos Amerikon. Šiaip jau lietuvių 
kunigų Šv. Kazimiero kapinėse yra palaidota apie trisdešimt

A. a. kun. Petro Gasiūno giminėms ir šv. Petro ir Povilo 
parapijos žmonėms reiškiame užuojautą.

Atstatys vieningumą

skirias nuo Amerikos gyvento- padėtis pradėjo keistis, bet pa
jų. Meksikoje gyventojų bran-| žanga indėnų gyventojų gerbu- 
duolį sudaro vietiniui indėnai
arba maišyta baltųjų ir indėnų 
rasė, gi baltosios rasės gyvento
jai sudaro tik mažumą. Apytik
riai skaičiuojama, kad iš 30 mi- 
lionų Meksikos gyventojų, apie 
10 nuošimčių yra gryni baltieji, 
apie 30 nuošimčių visų gyvento
jų yra gryni indėnai, ir apie 60 
nuošimčių visų gyventojų yra 
maišyto indėnų ir baltųjų krau-1 
jo (jie ten vadinami yra mėžti- Į 
so). šita aiški indėnų kraujo 
persvara visur labai ryškiai ma

vyje buvo maža, nes kraštas vis 
dar buvo baltųjų ateivių valdo
mas. Dabar jie neatstovavo is
panų karaliaus, bet tik patys 
save. Tikras pasikeitimas įvy-

sikiečių tauta, kaipo tauta, pra
dėjo savo laisvą ir nepriklauso
mą gyvenimą tik prieš porą de
šimtmečių.

Kitas kontrastas, kurį Meksi
koje galima tuoj pat pastebėti,

puikiai kalbąs ispaniškai, ir jis 
įvedė mus į Meksiką ir jos gy
venimą.

Mūsų Meksikos kelionę gali
ma padalinti į tris skirtingas da 
lis. Pirmoji kelionės dalis buvo 
šiaurinė Meksika ir jos įvairūs Į tomą. Gyventojų veido bruožai

v V"#-#

miestai ir miesteliai;, ten užtru
kome beveik dvi savaites. Antra 
kelionės dalis buvo krašto sos
tinė — Mexico City. Nors tai 
buvo tik vienas miestas, bet dėl 
savo ypatingo grožio jį galima 
pavadinti atskiru kelionės eta
pu Ten išbuvome beveik dvi sa
vaites. Ir trečia kelionės dalis 
buvo pietinė Meksika su viso
mis savo spalvingomis fiesfco- 
tomis, tropine gamta, archeolo
giniais paminklais ir čiabuviais 

Į gyvebtojais. Pietinėje Meksikoje
Anglijos ir Prancūzijos karo jėgos yra atitraukiamos iš ' išbuvome tris savaites, ir ten ra 

Egipto, kad užleistų Suezo kanalo zoną Jungtinių Tautų karinių dome visai skirtingą pasaulį. Ir 
dalinių kontrolei. Ir labai gerai, kad šios dvi valstybės klauso galų gale kaip atskirą mažą eta 
Jungtinių Tautų ir vykdo jų nutarimus. Jei šitaip pasielgtų So- (pą galima paminėti Acapulco, 
vietų Sąjunga, taiką būtų galima atstatyti ir palaikyti.

Kadangi anglai ir prancūzai prisitaiko prie Jungtinių Tautų 
reikalavimų, Jungtinių Amerikos Valstybių vyriausybė keičia 
savo nusistatymą jų atžvilgiu. Ji aprūpins Vakarų Europą nafta, 
kurios ji pritrūko ryšium su Suezo kanalo krize ir be to pasirū
pins, kad būtų sukviesta Anglijos, Prancūzijos ir JAV vyriau
sybių viršūnių konferencija, kuri turės tikslą užlopyti pasida
riusias spragas Vakarų vienybės fronte.

-

rezortinę vietą prie Pacifico, ku 
ri dėl savo grožio ir puikaus kli 
mato yra vadinama Pietų Ame
rikos riviera. Šiai vietovei teko 
paskirti tik keletą dienų. Iš vi
so Meksikos kelionė užtruko 
virš 7 savaičių.

Skirtingas pasaulis

yra mongoliški ir jų plaukai yra 
juodi ir tiesūs. 1

Nors dabartinė meksikiečių 
tauta yra savo rūšies baltųjų 
ateivių ir čiabuvių indėnų miši
nys, pas juos nėra rasinio an
tagonizmo ir tautinių kovų. Vi
si gyven'/jai. nežiūrint kokios 
skirtingos kilmės jie bebūtų, y- 
ra susijungę ,i vieną meksikie
čių tautą ir jų nacionalinis pa
jautimas yra gana stiptus. Ži
noma, tas meksikiečių tauty
bės pa jautimas dar nėra pasie
kęs visų krašto gyventojų. Pas 
juos dar yra indėnų gyventojų,, 
kurie gyvena kalnuotose srityse 
ar krašto džiunglėse, ir kurių 
civilizacija dar nėra palietusi..

IliA

BIG COLOR 
Prices start

$495.00

Malenkovas ir Nagy

Sakoma- kad Malenkovas specialiai vykęs Rumunijon pasi
matyti su sovietų ištremtuoju iš Vengrijos Imre Nagy, buvusiu 
sukilėlių pastatytu premjeru, kad patirtų, ar pas jį dar yra likę 
bent kiek komunizmo, kad reikalui esant galėtų jį grąžinti Veng
rijos valdžion. Žinoma, jis galėtų būti grąžintas tik tuo atveju, 
jei sovietams nepavyktų sukilėlius visai numalšinti ir Nagy 
tam būtinai būtų reikalingas. Kaip atsimename, 1953 m. Nagy 
buvo paskirtas Vengrijos premjeru, Malenkovui rekomenduojant.

Draugo redaktoriam prašant, 
tenka pasidalinti kelionės įspū
džiais su skaitytojais. Šitų 
straipsnių tikslas yra taip pat 
paskatinti kitus kelionės entu
ziastus daugiau susiinteresuoti 
mūsų pietiniu kaimynu Meksi
ka, nes tai yra visai skirtingas 
pasaulis ir keliauninkams ne
paprastai įdomus kraštas. Šią 
kelionę atvaizduojant, pirmiau
siai bus tikslingiausiai atpasa
koti sav0 bendrus įspūdžius apie

Istorija

Dabartinę gyventojų sudėtį 
galima geriau suprasti susipa
žinus su Meksikos istorija. Jų 
krašto išsivystymas buvo visai 
skirtingas negu šiaurinės Ame
rikos, ir tas turėjo pagrindinės 
reikšmės tautos charakterio su
sidarymui. Amerikoje, baltajam 
žmogui atėjus, buvo palygina
mai nedidelis skaičius čiabuvių 
indėnų (tąrp 1 ir 2 milionų), ir1 
jie nebuvo sukūrę jokios vals
tybės. Kaip žinia, baltasis žmo
gus tuos visus čiabuvius visai 
išnaikino. Meksikoje, ispanams 
ateinant, gyveno apie 5 milio- 
nai žmonių ir jie buvo sukūrę 
gan augštas civilizacijas ir savo 
valstybes. Ispanai nemėgino tų

kraštą ir žmones, o vėliau smul- žmonių naikinti ir žudyti. Jie 
kiau atpasakoti pačios kelionės buvo pasiryžę tas indėnų mases 
maršrutą.

Amerikiečio turisto akimis 
žiūrint, Meksikos krašto pati
svarbiausia žymė yra tai, kad ; gija išgelbėjo tuos milionus in- 
tai yra visai skirtingas pašau- j dėnų nuo pražūties ir ilgainiui 
lis negu Amerika. Jis skiriasi įvedė juos į vakarų civilizaciją, 
nuo Amerikos beveik kiekvienu Ispanų kolonizatorių rūpestis 
atžvilgiu: žmonėmis, klimatu

th* St*nwyck. Mahogany 
grained or llmed oak grained 
finishei. Modai 21CT783.

$550.00

Th* Strathmor* Deluxe.
3-speaker sound. French walnu» 
or bleached birch finishes. Model 
21C0795.

Th* Aldrlch. Mahogany 
grained or llmed oak 
grained finiihes. Model 
21CS781.

$495.00
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PLB SEIMUI RUOŠTI PRANEŠIMAS
JAV ir Kanados Lietuvių Ben gautos patalpos Camegie En- 

druomenių valdybos, susitaru- dowment International Center, 
sio3 šaukti Pasaulio Lietuvių lst Avė.- ir 46 Str., New York, 

prieš Jungtinių Tautų būstinę.
Seimas turės atlikti bendruo

meninius, reprezentacinius ir 
konstitucinius darbus. Jame bus 
išrinkta PLB Vyriausioji Val-

Bendruomenės seimą ir numa- 
čiusios New Yorką tinkamiausia 
vieta, pavedė darbą LB New 
Yorko apygardos valdybai, pra
šant, kad čia vietoje būtų su
darytas seimui ruošti organiza-^ dyba.
cinis komitetas.

1956 m. gegužės 11 d. N. Y. 
apygardos valdyba sušaukė pa
ruošiamąjį susirinkimą, pakvies 
dama 26 asmenis, iš kurių buvo 
išrinktas šio sąstato vadovauja
mas prezidiumas: pirmininkas 
prelatas J. Balkūnas, vicepir
mininkai J. Šlepetys ir A. Ošla- 
pas, sekr. Vaitiekūnas ir ižd. A. 
Trečiokas.

Vėliau buvo sudarytos atski
ros komisijos, (būtent: meno, 
pirm. V. Jonuškaitė, sporto — 
A. Vakselis, finansų — A. Tre
čiokas, informacijos — kun. B. 
Mikalauskas ir ūkio — dr. A. 
Skėrys.

Komisijų pirmininkai daly
vauja prezidiumo posėdžiuose, 
informuodami apie savo nuveik
tus ar planuojamus darbus.

V. Vaitiekūnas, dr. B. Nemic- 
kas ir A. Ošlapas paruošė PLB 
seimo laikinąją konstituciją, ku
rią komiteto prezidiumas priė
mė. Ši konstitucija yra išsiun
tinėta Pasaulio Liet. Bendruo
menės 22 kraštų valdyboms, ku
rios yra prašomos neatidėliojant 
pasisakyti. Vadovaujantis šia 
konstitucija šaukiamas PLB sei
mas.

PLB seimas šaukiamas 1958 
m. rugpjūčio 24 — rugsėjo 1 d. 
Jungtinės Amerikos Valstybė
se, New Yorko mieste. Bus me
no paroda, spaudos paroda, 
sporto pasirodymai, simfoninis 
koncertas. Seimo posėdžiams

atvergti į katalikų tikėjimą, nes 
jie laikė juos lygiais Dievo kū
riniais. Tuo būdu katalikų reli-

Visų kraštų LB kviečiamos 
išrinkti atstovus į PLB seimą ir 
raštišku įgaliojimu juos atsiųs
ti. Išrinktieji atstovai, negalė
dami patys asmeniškai dalyvau
ti, savo vietoje galės įgalioti ki
tus asmenis.

Pilnaties posėdis paskelbs lie
tuvių tautos valią pareiškiančią 
deklaraciją.

Yra numatytas provizorinis 
seimo darbų tvarkraštis: 1958 
m. rugpjūčio 28 d., sekmadienį, 
meno ir spaudos parodų atida
rymas, rugpjūčio 25, 26 ir 27 
— atvykstančių svečių priėmi
mas. rugpjūčio 28 — atstovų su 
sipažinimo pobūvis, rugpj. 29 — 
seimo posėdžiai, rgpj. 30, šeš
tadienį, — seimo posėdžiai, spor 
to šventė, banketas, rugpj. 31, 
sekmadienį — pamaldos, seimo 
posėdžiai, simfoninis koncertas, 
rugsėjo 1, pirmadienį — seimo 
sesijos baigimas.

Čia pateiktas tik pats bend
rasis vaizdas. Seimo darbų tvar 
ka ir apimtis bus nustatyta na- 
dojantis visų pastabomis ir pa
tarimais.

PLB seimo proga galėtų būti 
ir pasaulio lietuvių kongresas. 
Šis klausimas yra atviras, svars 
tytinas.

Visais seimo reikalais prašom 
rašyti šiuo adresu: Prel. J. Bal
kūnas, 64-14 56th Rd., Maspeth, 
78, New York.

Informacijos Komisijos vardu
• B. Mikalauskas

vietiniais indėnais tuo tačiau pa 
gamta, papročiais, kalba, gyve-1 sibaigė. Jie leido indėnams gy-

M. KRUPAVIČIUS

1926 METŲ GRUODŽIO 17-TOJI 

Liūdna 30 metų sukaktis
a

10 tęsinys

j. PERVERSMO AUTORIAI

Dabar pats geriausias laikas įsigyti naują, su 
dideliu paveikslu spalvotą televiziją, kuri ne tik 
perduos gražiausias spalvotas programas, bet taip 
pat matysite ir visas kitas programas (juoda - 
balta).

Ateikite ir pamatykite spalvotą televiziją vei
kiančią ir ji Jums tikrai patiks. Tai bus didžiau
sia staigmena Jūsų namuose Kalėdų švenčių pro
ga!

COLORBLACK-AND-WHITE

Big Color TV receives shovvs in 
black-and-vrhite, too. It’s likę hav- 
Ing 2 sėti in II

FOR UHFt UHF-VHF tuner 
optionol, extra.

Frank's Television & Radio, Ine.
3240 South Halsted Street Telefonas - CAlumet 5-7252

Dedu vi- i priešrinkiminis, ar jis bus pratęstas ir po rinkimų vie-ninkus ir tuos įvykius stebėjusius žmones. --------
sas pastangas neišeiti iš objektyvumo ribų ir pasaky-i toms valdžioje pasidalinti. Sleževičius atsakė, kad tai 
ti tikrą tiesą, žinoma, kiek žmogus savo silpnybėje per ankstyvas klausimąs, juo labiau, kad dar neaišku, 
įstengia būti objektyviu ir patį faktą teisingai įver-jar tik krikščionys demokratai ir vėl nelaimės rinki- 
tinti. i mV- Voldemaras tada pareiškė, kad nesą reikalo bijo-

n ., , . . . I tis krikščionių demokratų režimo ir jų laimėjimo, ka-Paklausykime, ką sako K. Grinius apie perversmo, . . . ’ . , . „ ,,
t \ , ,A. • . t A • • i rvuomenė jų režimo nepakęstų. Voldemaras paklaus-

autorius ar kaip jis sako - kaltininkus Jo tog-nu, kariuomenė galėtų padaryti perversmą, at-
laba, neteisinga butų perversmo pnezaaėių jieSkotl ..kad yiaa laiko kIa<mag„ !(;rinlus nuste.

tik perversmo išvakarėse arba tiktai po 1926 m. rtn-1 klausė, "ar iš tikrųjų kariuomenė paklausys tau-
kimų”. Jo "giliu įsitikinimu” faktinės ir psichologinės 

„ . . . . . ! perversmo priežastys kur Ras gilesnės, ir jų šaknys
un įausia rašyti apie naujuosius įvykius, ypač 8įei<ia pačius ankstyvuosius mūsų nepriklausomybės 

apie tokius, kurie dar neataušo, bet vis dar nebekun-l metU8-. K Grinius tuo reikalu kalba gana ilgai. Savo
tezei įrodyti naudoja visokios rūšies argumentų. To
liau jis teigia — “Vienas charakteringiausių tautinin
kų bruožų — tai nepasotinamas troškulys valdyti.

kuliuoja, apie kuriuos tebegiedama įvairiausiais nesu
derintais balsais ir kurie dar vis dilgina ir kutena ais
tras. Prie tokių priklauso ir gruodžio septynioliktosios 
perversmas. K. Grinius manė, kad apie tokius daly
kus galima bus kalbėti tik po 25—30 metų, kai “laikas 
gerokai aplygins randus”, nes jo manymu “tokio lai
kotarpio užtenka net į skaudžiausius įvykius pajėgti 
pažvelgti rimtai, šaltai, galima objektyviau.” (visos 
K. Griniaus citatos imamos iš J. Kedainio*). Bet, deja, 
tas laikotarpis neatvėsino ir paties K. Griniaus. O ką 
bekalbėti apie kitus. Dar vis audros ūžia apie mus ir 
šiaurys vėjas ūžauja apie ausis. Pakanka pavartyti ir 
liaudininkų ir socialdemokratų spaudą. Ligi pasku
tinių laikų ji unisonu traukia tą pačią falšyvą gaidą 
ir skambina sudužiusiu varpu. Tik dėl to rašydamas 
tokiu opiu klausimu į talką kviečiuos! ir kitus liudi-

tininkų? Taip, atsakė jis, armija mūsų. Kad smur
tas visai yra priimtina priemonė tautininkams perim
ti valdžią, buvo galima spręsti iš anksčiau peržvelgtų 
pavyzdžių, bet tatai galutinai išryškėjo tik po per
versmo.” Man jie būtų buvę visai aiškūs ir prieš per
versmą. Voldemaro pareiškimai jokių abejonių nekė
lė. Gal K. Grinius tik dėl to į juos nekreipė jokio dė-Kartą turėję valgią rankose, jie negalėjo be jos nu- mėajo ir nedarė iįvadų, kad Voldemara,

rimti... Koks bebuvo režimas, kas bebuvo valdžioje,
tautininkai buvo visiems aštrioje opozicijoje ir visus 
mokina valdyti. Buvo susidaręs įspūdis, jog tik tau
tininkų valdžia gali patenkinti tautininkus. Tačiau
galimybė, kad tautininkai gali net smurtu bandyti 
pasigrobti valdžią, paaiškėjo tik prieš pačius 1926 m. 
rinkimus. Į tuos rinkimus valstiečiai liaudininkai ėjo

mu grasino tik krikščionims demokratams, neminėda
mas liaudininkų. Iš to peršasi išvada, kad liaudinin- 

I kai tyliai pritarė tautininkų planams. Vely tautinin
kas jų gerai suprastas ir įvertintas, negu krikščionis
demokratas, su kuriuo liaudininkams teko ilgesnį lai
ką bendradarbiauti ir kurio demokratiškumą turėjo ge-

.,, , x ros Progos pažinti, bet, dėja, reikalui esant jį... pa-
susiblokavę su tautininkais ir ūkininkų partija. Ir tau-| miršti Dar nuosfcabesnig dalykas - liaudininkams vi- 
tininkams ir ūkininkų partija tas susiblokavimas buvo sai Voldemaras aiškiai išpažino, kad kariuomenė yra
naudingas. Ir vieni ir kiti 1926 m. rinkimuose lamėjo 
atstovų (tautininkai 3, ūkininkų partija—2), ko ne
buvo laimėję nei per vienus ankstyvesniuosius rinki-

• J. Kedainis. Tautininkai ir gruodžio septynioliktoji. Dr. Ka
zys Grinius apie 1926 in. perversmą. Tokiu vardu “Naujienose" bu
vo tilpęs pasikalbėjimas su Griniumi bene 1951 metais. Anais laikais 
esu girdėjęs, kad kaikurie jj buvo laikę netikru ar gerokai atmiei- 
tu žurnalisto nuomonėmis. Tokiu žurnalistu - klausinėtoju vieni laikė 
Civinską, kiti — L. Smulkltj. Bet kadangi liaudininkai tuo klausi
mu tylėjo, nei oficialių nei neoficialių paneigimų iŠ jų pusės nebuvo, 
tad turiu pagrindo manyti, kad tas pasikalbėjimas jų buvo laiko
mas tikru. Todėl juo ir pasinaudoju, kaip autentišku. Grinių ii jo 

stilių gerai pažįstu. Grinizmo pasikalbėjime yra labai daug.

tautininkų rankose, o tačiau, kai liaudininkai su savo 
talkininkais paėmė valdžią, pradėjo ją valyti ne iš 
tautininkų, bet iš katalikų ar jiems artimųjų karinin- 

mus . Be valstiečių liaudininkų pagalbos jie ir dabar kų Net visiems žinomi atkaklūs ar agresyvūs tauti- 
nieko nebūtų laimėję. Vadinasi liaudininkai tauti-, njnXai karininkai kariuomenėj buvo laikomi lyg spe- 
ninkus, kaip gera mamytė savo vaiką paėmusi už ran-'cialiai Umi kad 8avo talkininkus ir globėjus iš val
kos įvedė į platesnį politikos kelią. , džios išverstų. Kai tas įvyko, tada tik stvertasi už

Prieš pačius rinkimus visos trys susiblokavusios £*1^ *r pradėta jieškoti ir kitų kaltininkų. Į kaltinin- 
partijos, Griniaus pasakojimu, susirinko pasitarti Sle-! suolą be jokio pagrindo ir įrodymų pasodino krikš- 
ževičiaus bute. Dalyvavo Grinius, Sleževičius ir Vol- čl°nis demokratus ir dar po 30 metų tame suole juos
demaras. Pasikalbėjimo metu “staiga visus nustebino 
paklausimu, ar šis partijų susiblokavimas yra tik

laiko. Bet apie tai bus vėliau.
(Bua daugiau)
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1956 m. gruodžio 9 d. 10 v. šv. Kry
žiaus bažnyčioje pamaldas už kritusius 
laisvės kovotojus laikys kun. A. Linkus. 
Giedos Dainava. Minėjimui skirtą pamoks
lą pasakys kun. dr. Viktoras Rimšelis, 

MIC. 3 vai. Marijos Aukštesniosios Mokyk
los didžiojoj salėj iškilmingasis minėjimas. 
Kalbės Vytautas Vardys ir dr. A. Damušis.

h/

GRAŽIAI UŽBAIKIME 1956 M.

1956 metai sparčiai artėja prie 
pabaigos. Pagal JAV Lietuvių 
Bendruomenės įstatus visi JAV 
gyveną lietuviai, išskyrus ko
munistus, yra JAV Lietuvių 
Bendruomenės nariai. Tačiau, 
ar visi atlikome savo lietuvišką 
pilietinę pareigą ir ar sumokė
jome kuklų $1 nario mokestį? 
Atrodo dar ne. todėl dabar yra 
paskutinė proga tai padaryti. 
Atiduokime kas Dievo Dievui, 
kas ciesoriaus ciesoriui, o kas 
Lietuvių Bendruomenės — Lie
tuvių Bendruomenei. Atlikę šią 
pareigą, pasijusime pilnateisiais 
garbingos Lietuvių Bendruome
nės nariais ir sustiprinsime, o 
ypač jos centrą, finansiniai. Jau
na Lietuvįų Bendruomenės or
ganizacija atlieka didelius ir pa
grindinius uždavinius lietuvių 
kultūriniame, švietimo bei lie
tuvybės išlaikymo darbe. Būki
me tų atliekamų darbų nors ma
žais daliniais autoriais, būdami 
drausmingais jos nariais.

Nario mokestį (įdėję į voką 
$1 už kiekvieną suaugusį šei
mos narį daugiau kaip 18 m.) 
siųskite LB Detroito apylinkės 
iždininkei Lidijai Mingėlienei, 
153 E. Barkhurst, Detroit 3, 
Mich. Siųsdami pridėkite ir sa
vo adresą, pagal kurį iždininkė 
jums prisius pakvitavimą. Siųs
kite tuoj pat perskaitę šį prane
šimą, nes vėliau, kaip papras
tai, užmiršite.

Taip pat nario mokestį galite 
sumokėti susitikę vieną iš šių 
valdybos narių ar veiklių bend- 
ruomenininkų: Vladas Bublys, 
Eugenija Bulotienė, Stasys Gar- 
liavskas, Leopoldas Heiningas, 
Stasys Iljasevičius, Vytautas 
Kutkus, Jurgis Mikaila, Jonas 
Mikulionis, Branas Misiūnas, An 
tanas Musteikis, Vladas Bauža, 
Juozas Petrauskas, Petras .Pet- 
rutis, Elvyra Plečkaityt'ė, Bro
nius Polikaitis, Pranas Polterai- 
tis, Jurgis Rekašius, Česlovas 
Staniulis, Vladas Staškevičius, 
Česys šadeika ir Kazys Veiku
tis. Išvardinti rinkėjai irgi pra
šomi paskutinėmis dienomis mo
kesčių rinkimą pagyvinti.

V. Kutkus

<{f

DIENRAflTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

1941 metų lietuvių tautos sukilimo ir rezistencines veiklos 15 metų sukakties

Iškilmingas Minėjimas

KULTCRINIAM JAUNIMO 
KONKURSUI PRAĖJUS

LB Detroito apylinkės valdy
ba nuoširdžiai dėkoja visiems 
Detroito lietuviams, bet kuo'pri- 
sidėjusiems prie dailaus kalbė
jimo, deklamavimo bei skaityme 
konkurso — vakarėlio pasiseki
mo. Tik jūsų dėka LB Detroito 
apyl. valdyba galėjo realizuoti 
savo gražų sumanymą. Tas 
svarbus ir būtinas jaunimo ža
dinimas lietuvybei virs tradicija 
ne tik Detroite, bet ir visoje 
Amerikoje, o galbūt ir visame 
pasaulyje. Jūsų auka, jūsų dar
bas, jūsų nuoširdus prisidėjimas 
ir atsilankymas į minėtą jauni
mo vakarėlį kuris įvyko š. m. 
lapkričio 11 d. aplėks visą Ame
riką apkrečiančiu pavyzdžiu. Dė 
kojame taip pat tėvams, kurie 
sugebėjo įrodyti savo vaikams 
lietuvių kalbos varžybų svarbu
mą. I grupėje dalyvavo 22 vai
kai, II gr. — 4 jaunuoliai.

Ypatinga padėka priklauso 
(šiems asmenimus už konkursu1 
skirtas gražias ir vertingas do
vanas — dr. Gurskytei - Baužie- 

j nei už žavią koplytėlę — medžio 
'drožinį; Neringos knygyno sa- 
| vininkui VI. Paužai už dr. Sruo
gienės “Lietuvos istoriją”; Ko- 
dačiams už medžio drožinį “Lie
tuvos sodyba”, J. Pečiūrienei už 
Vytį; rašytojai Alei Rūtai Ar
bačiauskienei už 3 knygas “Be 
tavęs”.

Justui Pusdešriui, kuris suor
ganizavo ir pavyzdingai prave
dė konkursą, o ypač meninę 
dalį.

Jury komisijai — Alei Rūtai 
Arbačiauskienei, Vytautui Alan- 
tui, Vladui Paužai, Aleks. Asta- 
šaičiui, V. Kundrotienei ir K. 
Kodatienei. Čia išvardinta jury 
komisija paskirstė dovanas be 
priekaišto teisingai ir pridėjo 
kelias dienas parengiamojo dar
bo.

Dėkojama mokytojams K. 
Griciui ir Alb. Misiūnui. Bufeto 
šeimininkėms ir tvarkytojoms 
Onai Šadeikienei ir Skorubskie- 
nei. Tvarkdariams ir biletėlių 

! pardavinėtojams — kasininkams 
Povilui Valantinui, Sukauskui, 
St. Cibulskiui, sadeikiui, Pet-
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ŽIOGAS (viršuje) puola Įvairius 
augalus, vartodamas vielos kirpimo* 
būdą. Nesibaigiančioje žmogaus ko
voje su kenkėjais imstarieji turi pir
menybę: jie toli pralenkia savo 
skaičium žmones — yra žinomos 
netgi 686,000 jų rūšys.' VIJOKLIS 
(apačioje, Ii],a ir vejasi apie nau
dingų augalų, kai], kukurūzai ir kt., 
stiebus, kol mirtinai užsmaugia sa-i 
vo ne'laimingų aukų. Amžių būvyje! 
ūkininkas be jėgiškai stebėjo, kaip Į 
vabzdžiai ir piktžolės grobuoniškai 
engė naudinguosius augalus. Šian
dien, dėka intensyvių cheminių že
mės ūkio tyrimų, daromų chemijos 
pramonės, ūkininkas turi gausių 
priemonių kovai su vabzdžiais ir 
piktžolėmis.

Po prograt os bus pirmieji šo 
kiai po advento, šokiams gros 
mūsų visų mėgstamas ukrainie
čių orkestras. Taipgi veiks tur
tingas bufetas.

Visas vakaro pelnas skiriamas 
šeštadieninei ir lituanistinei mo
kykloms, kurias paremti yra 
mūsų visų pareiga. V. Kutkus 

I
ATŠAUKIAMAS KOVO 

SUSIRINKIMAS
Dėl staiga pasitaikiusių kliū

čių gruodžio 9 d. turėjęs įvykti 
Detroito LSK Kovo metinis su
sirinkimas atšaukiamas ir nuke
liamas vėlesniam laikui.

Tiksli metinio susirinkimo da
ta bus paskelbta spaudoje.

Detroito LSK Kovo Valdyba

DETROITO LIETUVIŲ KULT.; 
KLUBO PRANEŠIMAS

Gruodžio 9 d., sekmadienį, 4 
vai. p. p. Tarptautinio Instituto 
patalpose, 111 Kirby Avė., bus 
rodomas kultūrinis filmas, kurį 
nufilmavo ir paruošė Stokai.’

Po programos įvyks kavutė, 
suruošta pagerbimui asmenų,

ku0 nors prisidėjusių prie lie
tuviško paviljono ir lietuviškos 
Kalėdų eglutės paruošimo nese
niai įvykusioje tarptautinėje mū 
gėje Tarptautiniame Institute.

Valdyba

ALRKJ VEIKĖJŲ 
PAGERBIMAS

Sekmadienį, gruodžio 16 d. 
vai. p. p. Shores Cafe patalpose, 
13200 W. Warren, ALRKF sky
rius ruošia iškilmingus pietus 
nusipelniusiems Federacijos vei-1 
kėjams pagerbti. Ta proga 
jiems bus įteikti kongreso pa
skirti jų ilgametei veiklai pa- 
pagerbti aktai. Visa Detroito 
lietuvių visuomenė ir organiza
cijų atstovai prašomi gausiai 
dalyvauti. Br. Polikaitis

Gražiausias ir praktiškiausias 
“Kalėdų Senelio” dovanas turi
GAIVA

REFRESHMENTS & GIFTS 
3570 W. Veraor Detroit 16, Mich. 

Telefonas TA—59783
Čia yra patogiausia vieta žemomis 

kainomis įsigyti dovanas: 
Saldainiai, parfumerija, žaislai, 
Liet. knygos ir atvirukai, medžio 

drožiniai bei audiniai.

MOVINC

IŠ TOLI IR ARTI •'*•3
NAUJI O/DEU T/fOKA/^MUJAUU KMUSTrm IMH/C/AJ

IlStį Merų PATYRIMAS-PI6US Uf SĄtlNINGAS AATAKNAWIAi

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

Ketvirtadienis, gruodžio 6, 1956

Kvietimai iš anksto gaunami šiose 
vietose: Bridgeporte Dainoje, Terroje, Lie
tuvių Auditorijoj ir J. Karvelio prekyboje. 
Marąuette Park Marginiuose, 25 Ų W. 69 
St., A. Šležio krautuvėj, 2543 W. 69 St. ir 
Roselande J. Markausko valgykloje "Rose 
Room", 10758 S. Michigan Avė., o minė
jimo dieną prie įėjimo. Rengėjai
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FEDERAL
SAVINGS
AND LOAN ASS’N

tTiartered A Nupevvlned 
b7 Un U. K. G<n rtnnient

DETROITO'O BIZNIERIŲ 
IR PROFESIJONALAI

Jeigu norite pirkti nrt>a parduoti 
namus, sklypus, Biergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip
kitės j

ELSEA REALTY & INVEST- 
MENT COMPANY

atstovą
VLADA BARAUSKĄ
Telefonai: Įstaigos VA 2-9790, 

Residencijos — TA 6-4366 
Ši įmonė yra pati stambiausia Mi- 
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar
nauja savo klijentams.

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RAY
393 Wnt Grand Boulevard

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

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

Telef. TA 6-0686

VINCAS KIRŠINĄS 
11420 Steel Avenue 
Detroit 27, Michigan

Tel. WE. 4-6165 
GENERAL CONTKAOTOR

Atlieka įvairius statybos, pata.isv 
ano ir pertaisymo darbus — stalinln- 
kystės cemento, mūrijimo, elektros, 
plumbingo, dažymo ir dekoravimo 
Atskirų kambarių bei butų Įrengimai 
OHHtoaSfo- ir skiepuos*
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-TATYBAI 
B NAMŲ 
ĮTAISYMUI 
•RISTATOM 
isokių Rūšių 

MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LTTWtNAS, Prea.

3039 So. Halsted St.
Tel. VIctory 2-1272

Vpkainavimą ii Prekių Pristaty
mą Teikiame Nemokamai

Raštinė atidara kasdien" nito 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IK Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
tunu naują didelį sunkvežimį 

Ir apdraudas
ISIS W fllst St. Chicago, UI. 

Tel. PRescott 9-2781

rauskui, Bal kiui ir kt. bet kuo 
prisidėjusiems.

Ypatingai iškeltinas lietuviš
kas susipratimas ir pasigėrėti
nas Gabijos tunto skaučių šo
kėjų dalyvavimas meninėje da-i 
lyje. Ačiū grupės vadovei Aldo- 

(nai Rastenytei ir šokėjoms.
LB Detroito Apyl. Valdyba

I
j KALĖDŲ VAKARAS

Š. m. gruodžio 29 d. 6 vai. v. 
šeštadieninės ir lituanistinės ( 
mokyklų tėvų komitetai bendro
mis jėgomis ruošia Kalėdų va-Į 
karą. Brogramą atliks abiejų 
mokyklų mokiniai, vadovaujami
režisoriaus Justo Busdešrio. , 

1
. Po programos Kalėdų senelis 

visiems geriems vaikučiams da
lins dovanas, todėl prieš tai tė
veliai turi su juo pasišnekėti ir 
pasakyti jam, kurie vaikučiai ge 
ri, kad senelis žinotų, kiek dova
nų į Detroitą atvežti.

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 So. Halsted St. CAIumet 8-7252

Dėmesio, Detroitu lietuviai!
Artėjančių švenčių dovanomis apsi
rūpinkite pas VIT.> H. ZUBIIICKA, 

5(l94i \V. Fort Str. Tel. VI 32236

VITO JEWELER
deimantų, laikrodžių ir visokių bran
genybių krautuvėje.

Praktiški dalykai sau. dovanos 
artimiesiems, čia arba sietuvoje pa- 
silikusiems.

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

Atneškite senų laikrodį ir primo
kėję gausite naują.

Visiems lietuviams duodamos nuo
laidos.

P.&J. JOKUBKA
I V. DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

l*arda\ imas ir Taisymas 
4077 So. Archer Avė.

Chicago 32, III. — Tel. LA 3-861 (

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM J VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldy perkraustymas as

meny turinčiy ilgy patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyite Avė., Telef. VIrginia T-709T

DANTŲ GYDYTOJA
BRONĖ GRUZDIENĖ, D.D.S.

15807 W. Waren
(3 bl. į vak, nuo Grecnficld kelio)

Detroit 28, Michigan
Priėmimo vai. pagal susitarimą. 
Telef. Kabineto — LUzon 4 5121 

Namų — LUzon 4-8961

Vestuviy nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė
Prccin Photo Studio

(lncorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav, 
4058 Archer Avenue

Telefonas VIrginia 7-2481

JONAS GRADINSKAS
BLAUPUNKT

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...

• Įsteigta Chlcrgoje 1905 metais.

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

• Augštns dividendus išmokėjo visada be per
stoji m o.

' ' ' « * - -• Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei atne
šite savo banko knygutę.

• Pinigams padėti nereikia važinėti.

Juos galite pasiųsti paštu.
Mes apmokėsime pašto išlaidas.

PRADĖKITE TAUPYTI ŠIANDIEN I

2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, III. 
Phone VI 7-77<7

JOM J. KAZAVAUSKAft. Pr«a

Ohartersd ir 8up*rri**d by th* Uniud State* aovtrnmmt

Įs taigos VALANDOS: Kaadi«a nao 9-toa ryta iki i vai. po pietų. Ketvirtai i *>nmia ana Stos valandos 
ryto iki 8 vai. vakaro, šeštadieniai* nuo 9 vai. ryto iki 1 v»L po pietų. Trečiadieniais vi**i ••atidaroma

llllllllllllllllilllll I III llllllllllll llllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllll llllll III I lt llll.lll

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 1 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

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

Telefonas — FRontler 8-1882 Į)

i II

NARIAI METIMŲ TAUP. IR SKOLINIMO

B-VIŲ LYGOS, KURIČSS

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki 310,000.00
I *

Paskolos Duodamos Namy Įgijimui 
__________ Lengvomis Sąlygomis _______

CHICAGO > SAVINGS A LOAN ASSN.
6234 S. Westem Ava. Chicago 36, UI.

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

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

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

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSIL 
1800 S. Halsted St. Chicago 8, III.

vokiški 
radijai

Labai patobulintas trumpų bangi; nustatymas; gerai girdėti Europa 
J. G. TELEVISION OOMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
AU'ykit pasižiūrėti spalvotos TV

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 ketvtrt 9—9. sekm, 9—2

2646 West 71 st Street
Chicago 29, Illinois

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

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

UniveTsal Savings and Loan Association užtikrina aa n gu
mą Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Iki 
110,000 00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

Vi

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

Biznieriams apsimoka skelbtis dieiir. Drauge".
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įspūdžiai iš Meksikos ,dina dėl savo Paties. Bet ne- 
r ' galima būtų sakyti, kad jie jaus

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS rs

(Atkelta iš 3 pusi.) tusi dėl to nelaimingi. Priešin-
supratimas. Pas mus Ameriko- j «»>• > Parodė mums esą visai
je "laikas yra pinigas" ir lai'patenkint, tr laimingi. Mat amo
, , . ., . .. , i ; mu laime yra labai reliatyvuslabai ryškiai visur matoma. Mck , ; , -, . . . ... • T ; dalykas. Kartais žmones gali busikoie yra visai priešingai. Lai- ®, J ... . -r ti biedm ir atsilikę, bet jie galikas pas juos vaidina mažą vaid- . .jaustis laimingi, kol jie nėra ma meni, tąi yra mažiausiai verti-. „ . . .J 1 tę geresrx) gyvenimo. Bet kainarna vertybė. Visas gyvenimo 
tempas yra nepaprastai lėtas, 
žmonės neskuba, dirba labai pa
mažu ir niekas dėl to nesijaudi
na. Pas juos matyti galioja dės
nis “Ką gali nedaryti šiandien, 
atidėk rytdienai’’. Gi žodis “ry
toj”, ispaniškai manana, labai 
dažnai girdimas, ir nemokan
čiam ispanų kalbos tas žodis 
kažkaip tuoj pat iš jų kalbos iš
siskiria ir krenta dėmesin. Mat, 
jis labai dažnai jų kalboje var
tojamas.

Tas mažas laiko vertinimas 
matomai *ra bendros gyvenimo 
filosofijos dalis. Visas jų gyveni 
mas yra paremtas fatalizmu

Malonu buvo išgirsti ir patį 
sukaktuvininką dail. A. Rukšle
lę, kuris dabar švenčia dvigubą 
sukaktį — 50 metų amžiaus ir 
25 metų kūrybos.

Per pirmas tris dienas parodą 
aplankė apie 509 svečių, o jų 
būta net iš New Yorko, VViscon- 
sino ir kitur. Meno mėgėjai pa
rodoje nupirko 8 meno kūrinius.

A. Gintneris

gruodžio 9 d. 12 vai. Šv. Petro 
ir Povilo svetainėje šaukia me-J 
tinį susirinkimą, kuriame bus 
renkama nauja valdyba ateinan
tiems metams,, todėl visus na-j 
rius prašome būtinai dalyvauti. ’

Valdyba

Lietuviu Prekybos Namai

jie pamato, kad galima kitaip 
ir geriau gyventi, jie pradeda 
kitaip galvoti ir jų laimingas I Rockiord, III, 
gyvenimas susvyruoja.

— Kalėdiniai atvirukai, pieš-1 
ti dail. B. Gedvilienės ir išleisti 
Ateitininkų Federacijos, susi
laukia vis didesnio dėmesio. 
Gausesni užsakymai ir atviru- Į 
kų pareikalavimai padidėjo | 
ypač artėjant Kalėdų šventėms

iŠ

4

Chicagoje
Dail. A. Rūkštelės paroda turi 

didelį pasisekimą
Lietuvių auditorijoje gruodžio 

1 d. buvo iškilmingai atidaryta 
dail. A. Rūkštelės meno paroda. 
Iškilmėse dalyvavo daugiau 150 
svečių, kurie turėjo progą pasi
gėrėti meno kūriniais.

Lietuvos konsulas dr. P. Dauž 
vardis, atidarydamas parodą, pa 
sidžiaugė sukaktuvininko dail.

LRKSA susirinkimas
Rockfordo LRKSA 137 kuopa ir N. Metams.

«

Žmonės kažkaip neturi noro ar . , ......
jėgų rūpintis savo ateities gyve-i A- Riteles pasiekiau laimėj,- 
nimu. Viskas yra paliekama Ii- ™als lr ?“«*• jam ir to .au 
Rimui, žmonės nerodo didelio aktyviai dalyvauti musų kultu- 
noro siekti geresnio gyvenimo, innlam3 Syvemme. tuo atipn-

nant lietuvybės išlaikymą.
Prof. Ad. Varnas, apibūdin

damas dail. A. Rūkštelės kūry
bą. pabrėžė, kad jis turi savitą 
stilių ir platų tapybinį užsimoji- 

j mą.
R:šyt. B. Babrauskas, kalbė- 

vardu, 
ir

džiaugėsi jo kūriniais, kuriuose

C|Z|D9Q SELF OIMl O SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBROOK 5-8202

Gruodžio-December 6, 7 ir 8 dienoms

PIRKITE DABAR, MOKĖKITE SEKANČIAIS METAIS ! 

Prekes be brokų, kainos be uzprašymy, išmokėjimai trims (3)

metams - be Finansų Kompanijų.

MM ife=3Čg

Mtj,

ir'gerinti savo padėtį. Tas fa
talizmas matomai yra prieš-ko- 
lonialinio ir koionialinio laiko
tarpio palikimas. Tais laikais 
krašte nebuvo jokio saugumo, 
ir žmonės nebuvo tikri ar jie1
galės išlikti gyvi, ir ar galės, , „ ... _... , .. , . , i damas Kultūros Fondoišlaikyti tai, ką jie yra atsiekę!
ir sukarę. Amerikiečiui turistui1
tas fatalizmas atrodo labai di-, . , , ,. t, ,. , , , ri i • , vra tiek daug lietuviškos širdiesdelis kontrastas. Pas mus kiek . . b
vienas turi siekti geresnės atei- iir
ties, turi stengtis, dirbti, kovo-! LB apygardos pir-
ti, ir paskui džiaugtis pasiekto . ; ’ .bedamas apie dail. A. Rūkštelę,
“7* ............ kaip dailininką ir kultūrininką,visos musų dorybes neskaito- ,1 ... , , , lx ..,, . . | pabrėžė, kad sukaktuvininkas,mos dorybėmis. 1j persikeldamas j Chicagą gyven- 

Kaikuriose krašto dalyse, ti, papildys visuomenės veikė- 
kaip pavyzdžiui sostinėje ar j jų eiles, kuriems čia darbo yra 
šiaurinėje krašto dalyje, kur, labai daug.
Amerikos civilizacijos įtaka y-į Rašyt. St. Tamulaitis, svei-|X 
ra daug didesnė, galima jausti, kindamas dailininką, plačiau pa 
tam tikrą norą veržtis priekin, i žiūrėjo į kūrėjo ir visuomenės 
Bet pietinėje Meksikoje žmonės santykį literatūriniai filosofine 
yra nerūpestingi ir jie nesijau-j forma.

darbo rezultatais. Meksikoje tos)

HENNESSY, 3 STAR COGNAC Fifth $5.09

MOUUUIN, 10 YR. OLD BRANDY Fifth $3-98

DURELL FRENCH BRANDY Fifth $3-29

KRON-BRANNVIN OR ANDERSON,
IMPORTED AQUAVIT Fifth $3-98

GRAIN ALCOHOL, 190 Proof U. S.P. Fifth $4.89

CURACAO LIQUEUR Fifth $3-59

BANANA LIQUEUR Fifth $3.59

COINTREAU LIQUEUR or
. <

COINTREAU LIQUEUR & BRANDY $4.09

CINZANO VERAIOUTH
Sweet or Dry Fifth- $i.39

5S

5 dalių valgomojo baldai, ąžuolo, riešuto ar Mahagony spalvos, pas mus tik . . 99 00

7 dalių valgomojo setas su nedegamu Formiea viršUm, garsiausių Amerikos

fabrikų, tik .............. .................................................................................. M 49-M
8 dalių valgomojo setas, 57 metų (Stiliaus, ypatingai puošnus 16 asmenų, tiktai $299

9 dalių valgomojo setas 16 asmenų, riešuto, ąžuolo, Brazilijos raudonmedžio,
parduodamas virš $500, pas mus be įmokėjimo šiais metais, pristatome tuo- 
jaus tik už ............................................................................................................. $395-oo

Saulėtoji Florida kviečia Jus j naująjį lietuvišką

THE NEW BOLIVAR HOTEL
740 Ocean Drive, Miami Beach, Florida

Telefonas — JEFFERSON 8-8716
Skoningai įtais)(as naujas pasta

tas, prie pat okeano.
I.inkstisiniai kambariai. pagal 

kiekvieno pajamas, itl'-ali vieto
vė arti krautuvių, teatrų ir pa
sauly garsios l.ineoln Kotui.

Žemos kainos, Usi kambariai (m! 
privačias vonias, dušus ir tele
fonus, keletas minučių atstume
nuo restoranų, naujos auditui i- Maialymiisis okeant 
jos ir meškeriojimo krantinės. kambario.

Dvelkimus iš okeano ateina tiesiu: , Pilnas patarnavimas paplūdimyje. 
J Jūsų kambarĮ. 1 Lietuviai savininkai.

Dėl rezervacijų pr"š:.me rašyti: Mr. J. Petrauskas, “The New
Bolivar Hotel”, 710 Ocean Drive, Miami Beach, Florida, arba 
skambinti telefonu: zJEffers(ii 8-8716, Miami Beach,

Kotelis turi centrinę šaldj tuo bei 
šildymo sistemų. Atidaryta aps
kritus metus.

Vra pilnai įtaisytas soliariumas 
(sun deek) moterims ir vyrams 
atskirai.

\ isų kaniluirių langai išeina j lau
kų. Vra liftas (elevator), kortų 
kambarys.

tiesiai iš Jūsų

PABST BEER, Case cf 24 Cans ' 89
m_________________________________________ ___

- —•?*—■-*'įjL" 8

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

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

2641 West 71st Str. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

, KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ
_ . f

4038 Archer Avcbii* T«l. U3-67P 

AUGUST SALtXJKASPr.xW.rtc*

iii

-Jr—UhnokAjo Ir Išmoka aukŠteanlua dividendui

Chicago Savings and Loan Associarinn naoial 

atatoma* namas, kuris bus baigtas šių metų gale.

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti į 

mūsų naujojo namo šanaų atidarymą (Grand 

Opening, įvykstantį 1957 m. sausio menes).

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 atropial 
valdžios įstaigų prižiūrimos lr visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų snraų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir
tumas yra tik toks: kai kurios bondrovftg yra patogeanAa taupytojai.

Ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patarimus.
Chlcago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 82 metus, visada Išmokėdavo taupytojams visas taupy

mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chlcago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, išknleiant čekins, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 
ldas pinigines operacijas.

Chlcago Savings h-vė, sąžiningai Ir ekonomiškai prityrusių liet. tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu Iki $18,000,000 
Kviečiame visus pas mus į mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais atsiklauskite

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6234 South Western Avenue Tel. GRovehill 6-7575 • Chicago,Illinois

CL'KIiENTLY — AUKftCIADSIAa DIVIDENDAM IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS-

D i

8 dalių svečių kambario baldai, naujausio stiliaus, Nylon ar vilnos viršumi,
parduodami už $400, pas mus šiais metais tik .......................................... $249^

Kilimai įvairiausių dydžių, geriausių Amcri Jccs fabrikų, 9X12, tik ................. $59
Televizijos aparatai — Zenith-, Dumont, RCA, Motorola, Westinghov.se, Syl-

vania, Admiral ir kiti, nuo ................................................................... $99 iki $250
Šaldytuvai 57 metų modciio, 8 kub. pėdų, 5—-6 asmenų šeimai, garantuoti 5

metams, VVestinghousc, Admiral, General Electric ir kitų, tiktai ........... $175^
Dulkių siurbliai, parduodami virš $100, prieš šventes tiktai nuo .... $39-00 iki $69 00

5 dalių virtuvėms stalai su Formiea viršais, visų spalvų tiktai ............................ $39 00
Linolcum 9 <12, gražiausių spalvų, tik .................................................................. $g.00
Stiklinėm durim knygų spintos, tik . . ................................................................... $29 00
Prosinimo, skalbimo masinos, vaikam,3 žaislai ir visa kita jūsų namams.

Už šiais metais, pirktas prekes nereikia nieko Įmokėti. Pinigus pasilaikykite 
šventėms. Pradėkite mokėti sekančiais metais be procentu.

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

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

Įmones vedėjas JUSTRS LIEPOMIS Sekretorius E. RUDAITIS

Atidaryta pirmadieniais, ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom die
nom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 10 iki 5 vai.

Nuo gruodžio mėnesio 10-tcs dienos krautuvė atidaryta kas vakaras iki 9:30.
1957 metų kalendorius siunčiamas dovanai visiems — pašaukus telefonu.

į
I

Westinghov.se
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Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butę.

PAJIESKOJIMAI
Jei.škomas kun. Klemensas Raz

minas, s. 1‘ovylo, Kaseinių apskr., 
i Kelmės vulsč., Iaišinskiu km. .įieško 
brolis Kazys Razminas Sibire. Taip 
pat giminiu jieškomi Pranas Polte- 
raitis, s. Jono, ir Vincas Totoraitis, 
s. Vinco. J ieškomi u r upie juos ži
nantieji atsiliepti B. Cepauskienė, 
38 Mountview Avė., Toronto, Onta- 
rio, Canada. Tel. Roger 2-5020.

Jieškomas Mykolas Kregždė, s. 
Petro, ir jo žmona Olga Varekojy- 
tė, kilę iš Biržų, tuip put ir jų gi
minės Kostas Dagys. .įieško sesuo 
iš Sibiro. Rašyti adresu: Julija Ma- 
jauskienė, 428 E. 18th St., Pater- 
son, New Jersey.

Juozas Banionis, gyvenantis Sibi
re, jieško savo tėvo Banionio Juozo, 
dėdės Banionio Jono ir tetos Mari
jos Dirsienės. Rašyti: M. Girdvai
ni*, 1022 W. 19th St., Chicago 8, 
Illinois.

Jieškomas Vladas Zubas, gyvenęs 
l'liilailelpliijoje. .įieško brolis Juozas 
Zubas, gyv. Kibire. Rašyti: P. Abro
maitis, 6721 S. Rockwell 8t., Cbica- 
go 29, T1L

J ieškomi: 1) Jonas Belevyčius, 
Valių k., Žvirgdaičių vals. Taria 
svarbių žinių nuo jo žmonos. 2) Iš 
Sibiro Juozus Kuras, Mezgbūdžio 
km., jieško Jono ir Antano Šuopių, 
kilusių iš Birštonu km., Griškabū
džio vals. Jieškomi ar žinantieji 
apie juos prašomi atsiliepti šiuo ad
resu: Antanas Kaunas, 657 W. 55th 
St., Chicago 21, Iii.

Jieškomi Algimantas Žilinskas, s. 
Antano, ir Bronius Kaminskas, abu 
iš Jonavos, Kauno apskr. Juozas 
Rajeckas, atvykęs į Ameriką j>o Di
džiojo Karo ir gyvenęs Brooklvne 
ar Xewark’e. Jo žmona buvo Jonė Ži
linskaitė iš Pakuonio, Kauno apskr. 
Jieškomuš arba apie jų likimą ži
nančias rašyti šiuo adresu: Irena 
Daniliftnas, 15 Ehnvrood Avė., East 
London, Ont, Canada.

“Govorit Moskva” išgirsi atsu
kęs vokišką radiją. Patobulintas 
trumpų bangų nustatymas. Ži

nios ir muzika iš viso pasaulio. 
l’’M, AM, automatiškas patefonas. 
Gradinskas, J. G. Television Co., 
2512 W 47th St., FR 6-1998 Ati
darą ir sekmad 11 00-3:00.

KNYGA, KURI VISADA ĮDOMI 
IR NESENSTA 

Tat Juozo Švaisto

CLASSIFIED AND HELP WANTED A D S

REAL ESTATE

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo $28-0C 
pas

Roosevelt Fumiture
Company 

(LIETUVIŲ KRAUTUVE) 
2310 YVest Roosevelt Road

Tel. SEeley 3-4711 
N eibe Bertulis ir Felix Raudonis, 

savininkai
Krautuve atidaryta kasdien Iki 6 
vai. vak. Pirmad. ir Ketvirtad. iki 
9 vai. vak. ir Sekmad. nuo 11 vai. 
ryto iki 4:30 vai. po pietų.

Perskaitę “Draugą”, duokite 
kitiems!

Martynas Statkus ir Antanas 
Statkus, s. Vinco, yra ieškomi jų 
sesers Onos Statkytės-Tarankie- 
nės, gyvenančios Sibire.

Rašyti: M. Girdvainis, 1022 W. 
19th St., Chicago 8, lllnois.

Jieškomi — 1) Peter Sabesckis, 
s. Jono, seniau gyv. Springfielde. 
Jieško Ona Ausbikovičienė, d. Jono,
iš Pagėgių rajono, Stoniškių pašto, 
Rūkų kaimo.

Regina šlapkauskaitė, d. Antano, 
Antanas Šlapkauskas,—jieško Gra
silda Petrūnienė, sesuo Antano. Spa
lio XXX g-vė, Nr. 11, šviekšna, 
Priekulės rajonas, Lithnania.

Kazė Čiampienė, prašoma atsiliep
ti. Yra svarbiu žinių. Rašyti: Adv. 
7936, DRAUGAS, 2334 S. Oakley 
Avė., Chicago 8, Illinois.

.Tieškoma Elena Daugėlaitė - Va
siliauskienė. Jieško brolis Juozas 
Daugėla. Žinantieji praneškite apie 
ją šiuo adresu: M. Baužys, 49 Inter
vale St., Brockton, Mass.

Jieškomi — Gediminas Grinevi
čius, Baltraus sūnus, gimęs Mari
jampolės apskr., Liudvinavo vaisė., 
Kirkiliavo kaime. 2) Ona Martinkie- 
nė, d. Juozo, gimusi Marijampolės 
apskr., Šunskų vaisė., Pnskepurių 
kaime. 3) Uršulė Žolienė, d. Juozo, 
gimusi Vilkaviškio apsk., Paežerių 
vaisė., Paežerių km. Jieško Juozas 
Petruškevičius, Juozo s., Roviet 
ITnion C.C.C.P. Krasnojarskij Kraj, 
Mnnskij rajon, n/o. Skotoprogonnoe, 
yė, Bultusuk.

Vytautas Kazlauskas, s. Prano, 
jieško savo dėdės Balio Kazlausko, 
kilusio iš Pandėlio valsčiaus, Riauri- 
kų dvarelio. Rašyti šio adresu: Vy
tautas Kazlauskas, Jutkonių kaimas, 
Kupiškio rajonas, Litbuania.

Vyrai, apsirūpinkite savo apsirengimu !

Mes Jus aprengsime nuo galvos iki kojų. Dabar jau turime 
skyrių ir jaunuoliams, kuriuos galite atsivesti drauge ir jie bus 
patenkinti puikiais rūbais už nebrangias kainas.

Tš Ribiro Stanislava Rnarskaitė- 
Balčiunienė, jieško brolį Zigmantą 
Snarskį, s. Juozo, seserį Adelę La- 
šaitienę, d. Juozo, seserį Antaniną 
Baltramonaitienę, d. Juozo, seserį 
Genovaitę Kavaliūnienę, d. Juozo. 
Iš Lietuvos Juozas Yaiginis jieško 
brolį Joną Vaiginį. Atsiliepti šiuo 
adresu: P. Skardis, 32907 Lake 
Shore Blvd., Willo-wick, Obio.

Šioje knygoje grąžto* mūsų žmonių 
pasako*, su paveikslais. Jas miela’ 
skaito Ir suaugę ir jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. B 
viso 73 pasakos. Kaina 32.30. Pla
tintojams dideli nuolaida.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Ava. 

Chicago 8, Illinois

Geriausi prieš kalėdiniai 
pasiūlymai

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

$1,000 įmokėti
už. medinį C kamb. su 3 kamb. skie
pe, namų. su 2 auto garaž.u, kaina 
tik 311,650.

Tuoj gulima užimti
Mūr. 2 po 5 centr. šild. garaž.as, 

Brighton Parke.
7 kamb. 4 mieg.

mūr., pusantro augšto ant plataus 
sklypo su garaž.u Ir centr. ftild. arti 
•usisiekilo ir mokyklų.

Taverna Ir 4 hutai 
Brighton Parke judrioje vietoje, ge
ri Įrengimai, verąa šildymas, gara- 
las, puiki vieta lengvai uždirbti

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

kas, .bet pradėk nuo dirbtuvės. Kai
na 319,500.

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

ŠIMAIČIAI
Realty, Buildera. Inaur&no* 

2737 West 48 St
CLiffside 4-2390

REAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
Ir parduodami uždirb
site per šių Įstaigų.
AL. BUDRECKAS

B■ ALTY 
4081 Archer Avė. (prie 

Callfornljos g-vės) 
LAfayette 3-3384

HELP WANTED — FEMAIJC

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

GRAŽUS 3-jų Imtų mūrinis namas. 
3 po 4 kamb. 1 blokas nuo 26th ir 
Hamlin. 2 autom, garažas. Tile vo
nia. l’ždaras porėtas. Kaina tiktai 
317,90a; įmokėti 34,500. SVOBODA, 
3739 W. 20th St. I.Avvndale 1-7038.

LIET APDRAUDĘ AGENTFRA
Visų r Užlų apd raudos. Autoniobl 

Uų finansavimas. N o taria ta*. Val*ty 
M* patvirtinto* kalno*.

Prlei darydami apdranda* kitai 
pasiteiraukite pa* mu*.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbraok 5-6471

INTERSTATE INSURANCE AGENOI 
0108 S. Ashland Avė- Chicago 36. 11)

CICERO. 6 .*amb. mūrinis namas. 
Arti 22nd ir VVestern Electric. Guzu 
apšild. 2 autom. mūrinis garažas. 
318.900. SVOBODA. 0013 Cermak 
Ibi. Blshop 2-2102.

BERAVYN. Arti 16th ir Clinton. 
2-jų butų mūrinis namas. 51/, ir 5tį 
kamb. Karštu vand. alyva apšild. 2 
autom, garažas. 332.900. SVOBODA, 
(1013 Cermak R«l. BIsliop 2-2102.

Šioje nejudomo turto pardavimo 
Įstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greita* ir teisinga* patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 5#th St. Tel. Prospect 8-5451

ATTENTION, WOMAN C’OOK 
NEEDED AT ONCE,

PART TIME COOK
Salary — 350.00 per week
for 5 hours a day — 5 days a 
week. No Sundays, Saturdays or 
holidays.

Come ready to start.
Tel. ENg. 4-9820

BUILDENG & REMODELING

DUODAME KREDITAN 
BE ATSKIRO 

PRIMOKfiJIMO.

Visi mūsų pardavėjai kalba 
lietuviškai ir jūs būsite tikri, 
kad jūs gausite tai, ką n-orite.

Apsilankykite pas mus šian
dien!

Juozas Smetona, dabar gyvenąs 
Sibire, jieško savo brolių kilusių iš 
Lietuvos Panevėžio apskr.. Vadok
lių valse., Šilų parapijos Kunigiškių 
kaimo ir dabar gyvenančių Ameri
koje — Smetonos Baltraus, Mykolo, 
Simono ir sesers Onos Rmetonaitės- 
Petkūnienės. .Tie patys arba žiną 
apie juos, prašomi atsiliepti šiuo ad
resu — Petras Indreika, 3946 Par- 
risb avė., East Chicago, Indiana.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

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

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

OLymplc 2-6752

IŠNUOMUOJAMA

1411 S. 49th Court, Ciceroje
Išnuoni. 4 kamb. butas, suaugusiems. 
Kreiptis į savininką tel. EUclid
6-4311, po 3 vai. popiet.—. - --- »

IŠNUOM. didelis šiltas ir švie
sus kamb. su visais patogumais.

i 7143 S. Talman Avė., GRovehill 
6-3069.___________________________

Pirkit Apsaugos Bonus!

iee

Klausykite 
UTHUMIIflN MELODIES

Ann Arbor — WPAG — 1050 kilo 
cyclea

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

15766 Lesure — Detroit 27,
Miebigan

KALĖDOMS GERIAUSIA DOVANA
Įvairiausi modeliai nuo $69.95 iki 
$139.95. Kam rašyti ranka? Ji rašo 
greičiau, gražiau it 10 egz. iš kart! 
Pigu. nes tarnauja visam gyvenimui. 

Mokėkite tik po $5.00 mėnesiui. Pri
statoma į bet kurį pasaulio kampą, 
su pilniausiom garantijom!

Katalogus ir smulkiausias infor
macijas gausite pranešę adresą:

J. L. GIEDRAITIS, 1632 Broad Sreet, Hartford 6, Conn. 
— kuris “Draugui” žinomas kaip sąžiningas asmuo.

TRANSFORMER ENGINEERS

3sa

H. S E I G A N
RŪBAI, SKRYBĖLĖS, BATAI IB KITI REIKMTNYS VYRAMS

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

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Siunčiame Maistą Lietuvon su Garantija

Mūsų vaistinė yra įgaliota priimti užsakymus dėl maisto pa
kirtų siuntimo į Lietuvą ir į visų Rusiją su Amerikoje apmokėtu 
i< anksto muitu ir su garantija, kad pakietas bus pristatytas 
tam, kam jis siunčiamas. Pakietai yra gatavi.

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

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

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

Viskas gerai supakuota. Tik atsiųskite čekį ir nurodykite, 
kokį pakietą nort siųsti, o taip pat aiškiai parašykit gavėjo

' adresą. Muitai į paminėtas kainas jrokuoti. Rašykt:

IDEAL PHARMACY 29 KELLY SQ. WORCESTER, MASS.
| Vytautas Skrinskas, Savininkas.
raiiiiiiiiiiiamiiiiiiiimiiiiiimimiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii

Nepraleiskite progos! Marųuette 
Parke 5 apartmentų mūr. narnas, 
3x4 Ir 2x3. Mūr. 3 karų garažas. 
Mėn. pajamų $417. Namas tikrai gė
lai užlaikytas. 344,000. A. Lina*.

Geriausias pinigų investavimas.
Medinis 4x4 Ir mūr. kieme 2x4. Abu 
namai gerai sutvarkyti. Vonios. Šil
dymas krosnimis. 3205 mėn. pajamų. 
Visa kaina tik 314,300, A. Sirutis.

Pilnai Įrengta grosemė prie 71 ir 
Callfornia Avė. Pelningas biznis. Tik 
32,700 plius visos prekės savikaina. 
Volodkeviėius.

Marųuettc Manor mūr. namas, 2x 
5 >4, dvigubas garaž.as. Autom, šildy
mas karštu vandeniu. Rūsyj dar 1 
kamb., virtuvė, tualetas. 328,500. A. 
Rėklaitis.

Maria Hlgli Sehool apylinkėje 7
kamb. bungalovv (4 mieg.), kabin. 
virtuvė, kerem. plytelių vonia, šil
dymas karštu vandeniu-gazu. Dvigu
bas mūro garažas. Savininkas nori 
skubiai parduoti, 321,500. J. Šaulys.

P LEONAS
KEAI, BSTATB

2735 West 71st Street 
Visi telefonai: WAlbroob 5-6015

Statome
NAIVIUS IR
GARAŽUS

ir atliekame visus statybos ir per
tvarkymo (remodellng) darbus.

MASTER BUILDERS
General Contracting Co.

(Sav. V. Sodeika ir J. Skorubskas) 
1600 S. 48TH CT., CICERO 60, IEL. 
Tel. Oljymplo 2-7381; TO 3-423«

VIKTORAS SIMAITIS 
General Contractor

Stato rezidenciniu* Ir komerciniu* 
namus: pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: . VI 7-422» 
arba rez. tel. BĮ 7-3340. Kreiptis —

SIMAIČIAI 
Realty - Buildera - Inaurano* 

2737 West 43rd Street

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

VISŲ RŪSTŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS

“Varpas” Kcal Estate 
General Insurance, Notary Public 

5916 S, \Vestem Avė.
REp. 7-6886 arba HF.m. 4-7085

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAJbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. Ir aekmad.)

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

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400

PROGOS — OPPORTUNITIES

PARDUODAMA MĖSINft— Bl’TCH- 
ER SHOP. Geroje vietoje Prieinama 
kaina. 4342 Archer Avė. Tel. 
IiAfayette 3-2015.

AUTOMOBILE^ TRUOKN 
Automobiliai — 8mikvežlml*i

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiniiiiiiuiiii

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7bt Street

BUILDING CONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ta senus. KreiDkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881 
lilllllllllllllllllllllllliuiliuiliuiuitlllllli* 
ĮĮĮiiiiimiiimiiiimmiiiiiimimiiiiiiiiiiitt 
I LIETUVIU STATYBOS |
5 BENDROVE |

1 MORAS |
S Buildera, Gen. Contractor* S
g Atlieka planavimo ir staty- S
S bos darbus gydytojų ofisų, gy- ” 
S venamųjų ir viešųjų pastatų. = 
5 Namų Įkainavimas ir Įvairūs S 
S patarimai nemokamai. =
g Kreiptis šiuo adresu: 22

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY

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

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

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

vakaro Iki 11 vai. vakaro.

WORK WHERE

ADVANCEMENT OPPORTUNITIES 

MULTIPLY FAST

New developments, broadening business and far-reaching plans are contri- 
buting to a steady expansion at Ihe Specialty Transformer Department of 
G. E. . .. a department which G. E. management anticipates will grow to 
double its size in the next 10 years.• *.r

Such progresą pluS the diversity of specialty projects provide the engineer- 
ing staff here vvith:

• CREATIVE ASSIGNMENTS
• PROFESSIONAL RECOGNITION
• RAPID ADVANCEMENT

Right now additional top-flight openings exist for Creative Electrical and 
Mechanical Engineers vvell grounded in fundamentais to solve the eontinuous- 
ly unique design problema that oome to General Electric’s Specialty Trans- 
former Department. Here too, you can combine the advantages of urban 
and rural life, in this ideal city-in-the-country.

ALSO OPENINGS FOR 

ENGINEERING ASSISTANTS
Write us today for a t-hance to start using all of your engineering knowl- 
edge and intelligence. Your reply will be held in confidence.

(Apply in person, write or wire)

Mr. C. D. FERGUSON — Specialty Transformer Dept.
GENERAL ELECTRIC COMPANY

1635 Broadway, Fort Wayne, Indiana

VIKTORO KO2IOO8 
UetuvUka gazolino stoti* Ir sarto 

talaymaa
Atliekami motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai Ir keičiamo* daly*

CALL-ME-MOTORS C0.
57»» 8. WE8TERN AVĖ. PR 8-0531

Skelbtis "DRAUGE” apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems.

Skelbkitės “Drauge

HELP YVANTED _ MALĖ

SOLAR AIRCRAFT COMPANY
Challenging opportunities for competent men to htiiltl secure 

futures in the Industry of Tomorrovv.

ENGINEERING
Maintenance Engineers 
Tool Engineers 
Production Planners 
Liaison Engineers 

Project Planners 
Production Engineer 
Maintenance

Supervisor
Estimator

• Process Engineer
• Project Engineers
• Metallurgists
• Tool Planners
• Plant Layout

Draftsmen
• Draftsmen
• Tool Design Engineers
• Tool Designers
• Tool and Die Makers

PRODUCTION SUPERVISORS
Previous experienee supervising machining or tooling 

operations preferred.
Engineering tlegree not reųtilretl ivhere suitable experienee has 
been aqu i reti in adtlition to good salaries, opportunities for rapitl 
advancement and permanent. Solar offers a profit sharing prog- 
ram, vaeation plan, payment of relocation evpenses, g roti p in- 
suraaice and other benefits. T.here are in adtlition to the prestige 
of vvorking vvith a company that is a nationai leader in sheet 
metai fahrication. For intervievv ivrite, rali or visit M. J. I). 
BATTEN.

SOLAR AIRCRAFT COMPANY
DĖS MOINES, IOWA
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PAS BUDRiKĄ
ATVAŽIUOKITE 

Jūsų laukia graži dovanėlė

Dykai

IŠ ATEITININKU ,S. Bobelis pranešė, jog netoli- Už apviltą meilę $20,000 
moję ateityje planuojamas iš- Augščiausias teismas Chica- 
leisti leidinys an^lų k. apie at-,gOje priteisė Ardelle Louise

Vamzdžiai kūrenamoms 
dujoms

Federalinė Jėgos komisija
eitmmkus. CV iždininkas A. Lu-j johnson naudai $20,000 iš Lo- daVė leidimą Natūrai Gas Pipe- 
kas mandagiai prašė nepamiršti j tharo A Ederer, kurti jai rašė, une bendrovei pravesti požemi-

i iii- ri- CA5 1F bei 8Umo^etl 8av° m°kes* i meilės laiškus žadėjo vesti, bet nius vamzdžius iš Texas vals-kams rekolekcijas prrvede SAb, gj0 dalį, sodaliniy reikalų sky j klau ,{ ^rd„||f. vamzdz.us „ Texas vals
dvasios vadas tėvas J. Kidykas, , rlaua vedėjas B. takota primine m amžiaus jr

buvo jieškoju3i ketvirčio mi- 
liono dolerių. Ji kaltino savo

(Atkelta iš 2 psl.)

...... - primine,35
SJ. Draugovė ruošia jaunimui reįkalą sušelpti mūsų šeimos na- • 
pasilinksminimą gruodžio 25 d. j rę sportininkę E. Sikšniūtę, sek- 
Šv. Andriejaus parapijos salėj. retorė R. Binkytė kreipėsi j val- 

— Kalėdinių atostogų metu dybas, ragindama išplatinti Lie-

ISfi(

K®.

Ste the JACKIE GLEASON 
Show — CBS-TV eveiy 
Sciturdciy nightl

M1SS AMERICA
17 )ewe!s, 

unbreakable 
tnainspring, 

upanslon braceltL 
$3575

įvyks net trys didesni at-kų jau
nimo susibūrimai. Studentų žie
mos stovyklos įvyks prie Phila- 
delphijos ir prie Cihicagos. 
MAS Centro Valdyba ruošia sa
vo nariams organizacinio pasi
ruošimo kursus. Visas ateitinin- 
kiškas jaunimas kviečiamas pa
sinaudoti šiomis progomis ir ati
trūkti nuo kasdienybės bent ke
lioms dienoms.

— Teko patirti, jog ir šiais 
metais Chicagos stud. at-kai 
ruošia N. Metų sutikimą lietu
viškajai visuomenei. Tikimės, 
kad sutikimas sutrauks didelį 
būrį jaunimo ir vyresniųjų. Pla 
tesnes informacijas gali suteikti 
Chicagos draugovės valdyba 
(3237 So. Lituanica Avė., Chi- 

1 cago 8, III., telef. FRontier 6- 
0329).

tuvos vaizdų albumus, kurių 
pelnas eis žiemos stovyklų rei
kalams. Vakare įvyko pasilinks 
minimas ir kun. dr. V. Bagdana- 
vičiaus paskaita, lietusi sociolo
gijos ir religijos problemą. Chi
cagos draugovė dar kartą įro
dė, jog ji sugeba atlikti jai pa
vestus darbus.

— SAS Ceif.ro Valdyba su
darė trijų asmehų komisiją, ku
rios uždavinys yra ištirti gali
mybes finansiškai paremti SAS 
valdybos narius. Komisijon įei
na dr. V. Vygantas, K. Kudž- 
ma ir A. Vedeckas.

CHICAGOJE
Aukso medalis olimpiadoj

PRESIDENT
17 jewels, 

'unbreakable tnainspring, 
ebock resistaot 

$4950
ftito avaiiable witš 

charcoal dial}

AMERICAN fclRL
Bracelet and watch 

combined in one 
glamore-s ensemblt, 

17 jewels,
unbreakable tnainspring.

$4950

prlctl lad. («d. tau j

PAY AS 4 , 
UTTLE * I

AS

tybės ir pietvakarių Oklaho- 
mos į Chicagą, per 350 mylių, 
kad mūsų miestai kasdieną 
gautų dar po 485,000,000 kubi
nių pėdų 'natūralių kūrenamųjų 
dujų daugiau, negu dabar gau
na. Tie vamzdžiai bus baigti

darbdavį, kad jisai ją neleisti
nai mylėjo per penkerius me
tus ir paskiau pametė.

Ederer yra 58 m. amžiaus, tiesti pabaigoje 1957 metų 
vedęs, savininkas eksperimen
tinės kiaulių farmos Indianoje.
Jo advokatas pareiškė, kad 
prieš tą teismo sprendimą bus 
apeliuojama.

Moklapinigiai vengrui
S. R. Schwartz paaukojo vie

ną stipendiją vengrui studentui, 
kuris norės eiti mokslus Chica-

Inspektuos namus
Gyventojų Surašinėjimo biu

ras nuo šios dienos paleidžia 
savo 50 inspektorių, kad jie 
patikrintų skaičių ir pobūdį 
Chicagos butu. Taipgi bus nu
statoma. nuostoliai ir laimėji
mai namų vertėje nuo 1950 m., 
kada buvo darytas surašinėji
mas.gos Meno institute. Jis taipgi

p^ziūlė savo meno galeriją, j Veieramf dovana vaikams 
Hines ligoninėje -esantieji in-

A. A.

KUN. PETRAS GASŪNAS
ŠV. PETRO IR POVILO PARAPIJOS KLEBONAS 

12300 S. Eraeralcl Avė., West Pullman
.Mirė gruodžio 4 d., 1950, 11:30 vai. vak., sulaukęs 54 m. am- 

žiuius. Gimė Lietuvoje. Kilo iš Biržų apskr. ir parapijos.
Aąierikoje išgyveno 49 įu.
Pasiliko ilideliame nuliūdime 2 seserys: Valerija Petrošiais, 

švo^eris Kazimieras; ir Adelė Janulis, švogoris Albinas; brolis 
Kazimieras, brolienė Kristina ir jų šeimos; pusbrolis Jurgis Osba!, 
jo žmona Janina, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Buvo narys: Knights of Columbus, Cardinal Couneil.
Kūnas bus pašarvotas klebonijoje penktad. 4 vai. popiet.
Geilulingos pamaldos už velionies sielų Įvyks pinnad., gruo

džio 10 d., 11 vai. ryto. Po pamaldų bus nulydėtas j šv. Kazi- 
niiero kapines.

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

Nuliūdę: Sc. erys, brolis, brolienė, švogeriai ir kiti giminės.
lmidotuvių direktorius Antanas Petkus. Tol. TOvvnliali 3-210Jesančią 2243 E. 71 str., panau 

doti ketvirtadienį vykdant 
rinkliavą dėl vengiu. validai veteranai sutaisė ir pa

gamino 242 žaislelių, kurie bu-1 
vo išdalinti neturtingiems vai
kam?, atvežtiems į rekreacijų . 
salę toje ligoninėje, esančioje 
netoli Maywoodo.

Plieno darbininkai padės 
vengrams

United Steehvorkers of Ame
rica prezidentas David J. Mc-

Chicagietis Bert Williams, iš 
Evanstono, III., pasaulinėje
olimpiadoje Australijoje, atsto- Donald pareiškė spaudai, jog 
vaudamas Chicagos Jacht !klu- jų organizacija yra pasiryžusi 

sutraukė didelį būrį stud. at-kų. b laimėjo auksini medalį bu- būti sponsoriais tūkstančiui
Uolioji CV dalyvavo beveik vm ; rjavjmo e - tremtinių. Jis tvirtai

m corpore , nors jiems ir rei-j
kėjo nugalėti ilgas distancijas, 
nemigą ir slidų sniegą. Suva-

— Padėkos dienos savaitgalį
įvykęs vakarinių pakraščių SAS 
draugovių valdybų suvažiavimas

žiavimas praėjo darbingoje nuo

65 milionai keliams
Chicaga ir Cook apskritis

taikoje. CV pirm.- A. Gečiaus-| 1957 metams iš Federalinių ir
Illinois fondų gaus ekspresinių 
kelių tiesimui $65 milionus, tai
gi net daugiau kaip tris kartus

kės informavo apie Sąjungos 
veiklą, vicepirmininkė D. Kara
liūtė kvietė aktyviau susirūpinti 
moksleivių ir abiturientų reika-Į didesnę sumą, kaip skirtoji 
lais, užsienio skyriaus vedėjas 1956 metams.

A. j- A.

ARCHIT. JOKŪBUI GEDIMINSKUI 

mirus, jo šeimą ir artimuosius nuoširdžiai už

jaučia ir drauge liūdi

Irena ir Antanas Rimavėčiai

— Kun. Antanas Bunga,
Memipingeno liet. kolonijoj ka
pelionas Vokietijoje, kaip imi
grantų laivo kapelionas atvyko 
porai mėnesių į JAV. New Yor- 
ke ir Brooklyne jis aplankė lie
tuvių kultūrines Įstaigas ir sa
vo bičiulius. Kun. A. Bunga Vo

. , kietijos lietuviams pažįstamas 
Į Chicagos Miesto susisieki- Raip labdarc? darbų ir kultūri.

nio gyvenimo judrus organiza
torius. Brooklvne jis apsistojo 

mice Vander Vries, iš Wmnet- Montvihį šeimoje.
kos. Ji baigia savo tarnybą llli- _________________________
nois parlamente ir nuo sausio 
10 d. užims šias naujas parei
gas su $15,000 atlyginimo.

tikį?, kad darbininkai noriai 
prisidės prie to plano vykdy
mo.

Moteris susisiekimo 
tvarkyme

mo vadovybę gubernatorius 
Stratton paskyrė moterį Ber-

I

Geriausia vieta pirkti Kalėdų dova
nas. i’as Budriki). Deimantai, Briii- 
Jnntai, Žiedai, Auksinės Plunksnos, 
munieuro Setai. Sidabro Kryželiai. 
Bankinės Perlai, Invalidai, Auks- 
karai, Gintino iSdirbystės, Armoni
kos. Rąžomos mašinėlės, Blanketai, 
Kaldins Si-rvy/.ai. Toasteriai, Bailios

M.. A. M.. Hi-Fi. Automatiški 
Patefonai, gražus mažutis ltadio už 
ŠI 9.95.

D Y K A I — DOVANĖLĖS
VAIKUČIAMS 

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

TĖVELIAMS 
Dykai dėžė 21 gražių Kalėdinių pasveikinimo 

atviručių su kiekviena pradėta "1957
Christmas Club" sąskaita.

Gražus Automatiškas Patefonas ir 
ltadio vertės Ctl.Oii, už ............ 49.00.

»iS«3

1

Gražus Portalrlc Televizija — 89.00 
ii a ilgši iii u. Zcnllli, Phileo, General 
Klectrie, Admir.’il, lt. G. A. Victor. 
Tiavler, Budiik 1-apel T.V.

Pirkėjui Televizijų gaus dykai mik- j 
todėl) Dėl Teli vizijų Palaisvino pa-i 
tidetonuokite CAIutiiet 5-7237.

Nauji I ,:i ik t odeliui 17 akmenų ver- 
tės $39.ii(i, už $14.50.

BUDRIK’S,
3241 So. Halsted SI.

Iki Kalėdų krimiuvė atdara kiekvie
ni). dt> m) nuo 9 v. i . iki 9.30 v v., 
sekni. nuo i O v. r. iki 5 v. ii p az.fvv r 
s« kmiLillenlnls nuo 10 vai. tylu ikt 
5 vai. po pietį). Itudrtko Rudio 
Valanda Iš Stoties \V.l I b'.t'. 1450
Kctvirtaili' niais nuo 0 iki 7 vai va
kare. iki gyvais Talentais ir dideliu 
liauju Orkeatru.

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

dividendas Chicagoje.

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

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

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. Adkmkevičlaug apianka 
Utaakymua au rlnlgala siųskit*:

2A9 paL, kaina $2.60 
DRAtJGAH. 2U1 g. Gakley *»ig,

CIUaaco 8, Ui.

Alos nuostabios Ir nepaprastos uy 
gos personažus šitaip įvertina ra
šytojas Gliaudą: "...Welaaa — pa
niekintas niekintojas, bet turi* 
savyje Fra Angellco angelų varsų 
gama, TatjanA—nesuprantanti ste
los sąvokos, bet mylinti skalsėta 
meile. Pagaliau Julius... pasiligos 
skaistumo ir nesuvokiąs Jo ssiul*.
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa 
vojaus beprutšjlmo procese”,

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

NUO UŽSISENĖJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -
Tie. kurie kenčia nuo SENŲ 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIBU 
nagali ramiai Bėdoti ir naktimis 
miegoti nes ji) užHisenėjusios žaizdos 
niežėjimų ir skaudėjimų seni) atvi
ru Ir skaudžių žaizdų uždėkite 
DEGUEO Ointment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins jusu skaudėji- 

i mų ir galėsite ramiai miegoti nak- 
J tį Vartokite jų tapgi nuo skau

džių nudeginu). Ji taipgi pašalina 
1 niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 

SIS. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
'vadinamos ATHLETB.S FOOT. su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšimą 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios suskilsios odos dedir- 
vinių, odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vaitoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos Ilgų. De
gulo Ointment jr» 
parduodama po 76 
et., $1.26, Ir $8 60.
Pirkite vaistingas Chl 
cagoj Ir apylinkėse—
Mllwaukr>e. Wisc..Qa 
ry.Ind.lr Detrolt. Mt- 
ctalgan arba rašyki
te Ir atsiųskit* Mo- 
ney ordsr |

LEGL'LO, Department D., 
5618 W. Eddy St., Chicago 34, III.

GUDAUSKŲ
BEVKRLY IULI2S GFLINYCL
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke 
ų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2 443 WKST n»KD STREET 
rel. PKoepect »-U»S3 Ir PR M-O8S-

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0 WESTERM AVĖ. 1410 S0. 50fh AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

Telefonai — GRovehiil 6-2345 arba 
T0wnball 3-2109

A. A.
JUOZAPAS J. KAPvROLL

Gyveno 11214 S. Albany Avė.
Mirė gruod. 3 d.. 196G, 11:45 

vai. vak., sulaukęs senatvės.
Gimė Bietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Josephine (Dargytė), 
sūnus Raymond, J., marti 
Grace, duktė Klcanor Kenney, 
žentas Beslie, sesuo Ona Stepo
naitis. su šeima, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas H. P. Sul- 
livan K- Son koplyčioje, 2701 
\V. <>3rd St. (prie \Vashtenaw
Avė.).

I.aido1uvės įvyks penkt., 
gruod. 7 d., iš koplyčios 9:15 
vai. ryto bus atlydėta* į Queen 
of Alartyrs parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielų. Po 
pamaldų Ims nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, sūnus, duk
tė, marti ir žentas.

Laidotuvių direktorius A. 1’. 
Sullivan- A Son. Tcl. l’llospect 
6-8300.

JOHN F. ElilIElKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

z TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330 34 South California Avenue 

Telefonas LA 2-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE DIUN^ LR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA N ARIAI CHICAGOS I.IETLVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patama- Mes turime koplyčias
vimas dieną ir nak- visose Chicagos ir
tį, Reikale šaukite Rosclando dalyse ir’

lraus- tuojau patarnaujame'

PETRAS BIELIŪNAS
1.118 S. CAMFOPNIA AVĖ. l.Afayctte 3-3372

-Z 1

A. A.

PULK. JUOZUI MUSTEIKIUI mirus, 
jo žmcrtdi VIKTORIJAI, dukrai JULANDAI, broliui 

GEN. KAZIUI MUSTEIKHJI su šeima ir giminėms 

reiškiama nuoširdžią užuojautą ir liūdime.

Kazys Gaižutis su šeima

ANTANAS M. PHILLIPS
33117 S. I.ITEANICA AVĖ. Tcl. VArils 7-3101

PETRAS P. GURSKIS
839 We»t 18th STBEEE1 Tcl. SEeley 3-3711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. IIALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10S2I S. MICM1GAN AVĖ. Tel. COmmodorc 4-2228

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

LIŪDĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA s EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6846 8o. AVrstern Ava. Air Conditlonad koplyčia 
REpubIJc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurie gyvetja kilos* miesto dalyse: gausime 
koplyčią arčiau jūsų namų.

VASAITIS — BUTKUS
1416 S. 50th AVĖ., CICERO, III. Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) 2UDYCKI
1616 W. Kith STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2421 W. 61R.li STREET REpublic 7-1213
2311 W. 23rd PLACE Vlrglnia 7-6672

Ceif.ro
Wisc..Qa


į

DJLENRAATlS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOlfl Ketvirtadienis, gruodžio 6, 1956

X Prof. (Ir. Kazys Oželis bu
vo gražiai pagerbtas gydytojų 
Fraternitas Lituanica ir Patria 
korporacijų metiniame susirin
kime, jo 70 metų sukakties 
proga.

X I)r. Antanas Lipskis Ka
lėdų švenčių proga paaukojo 
Vasario 16 d. gimnazijai 100 
dol. Taip dr. Antanas jau da
ro 4-ti metai, iš eilės.

X Benediktas Vlažut's, val
gyklos savininkas, vietoje ka
lėdinių sveikinimų, per Town 
of Lake skyrių paaukojo 5 dol. 
Sibire kenčiančių lietuvių šal
pai.

LIETUVIŲ KALĖDINĖ PROGRAMA
Mokslo ir Pramones muzėju- 

je, Chieagoje, gruodžio 4 d. bu
vo lietuviška kalėdinė programa.

šokių ir būrelis vaidintojų, va
dovaujant St. Pilkai, suvaidinda
mi Frankienė.; veikalėlį apie lie-

Popietinę programą, du seansus, tuviškuosius Kūčių papročius, 
atliko Marijos augštesn. mokyk- Jų pastangos ir pasišventimas 
la. Visų pirma pasirodė 82 mer- verti pagarbos.. Kaikurie ma- 
gaičių choras, vadovaujamas čiusieji kelia mintį, kodėl mes 
Alice Stephens. Jaunais, skam- savo parengimuose turime stip-

X Onos ir Stasio Mikašaus-
kų 25-rių vedybinio gyvenimo 
metų minėjime per Juzę Ūse- 

X Chicagos Augštesniosios lienę Baltui aukojo A.* Mika- 
Lituanistikos mokyklos Tėvui šauskas 10 dol., V. Zemovich 
komiteto rengiamame koncer-'2 dol. ir A. Kuzavinas 1 dol. 
te-linksmavakaryje, kuris įvyks ~
1957 ra. sausio mėn. 5 d. Lie- * stud- Vytautas Dudėnas
tuvių auditorijoje, dainuos so- rSp,nas' Pak™tim» platinimu 
listas Citvaras. '' studentų ateitininkų ruošia-

i mą Naujų Metų sutikimo ba-
lių įvykstantį didžiojoj Key-Į 
men’s Klubo balių salėje.

X Pivariūnai, žinomi biznie
riai, atidarė naują kepyklos

biais balsais pagiedojo giesmes:
I A. Aleksio "Ateikit, vaikeliai”, 
J. Švedo Betliejus Prakartė- 
lėj”, M. Petrausko “Gloria in 
Excelsis”. Pirmosios trys gies
mės mergaičių chorui pritaiky
tos komp. sesers Bernardos, o 
ketvirtoji — B. Markaičio spe
cialiai šiam chorui sukurta. Vi
sos giesmės darė gilų įspūdi, 
nors šioje pirmoje dalyje mer
gaitės, patekusios į rampos švie
są. dar nesijautė taip drąsiai, ir
tai buvo jaučiama.

Hodge išvogė $2,500,000 iKAS KĄ IR KUR
Nepriklausomi auditoriai po 

ilgesnių tyrimų nustatė, kad 
buvę3 Illinois valstybės audito
rius Hodge iš viso yra išvogęs 
iš valstybėj iždo ir padaręs 
įtartinų išlaidų $2,509,696. Vie
na sąskaitybos firma, padariu-

BUDRIKO RADIJO PROGRAMA
Kiekvienų ketvirtadienį yra ma

lonu pasiklausyti Budriko radijo 
programos iš stoties WILFC, 1450 
kit. nuo 6 iki 7 vai. Šį vakarų, gir
dėsite gražių lietuviškų dainų, ku
rias sudainuos žinoma Lietuvos oj*'- 
ros solistė Izabelė Motekaitienė,

Si tuos apskaičiavimus, juos taijigi bus gražių muzikos kūriniu 
įteikė Illinois Biudžeto komisi- **' ^us pranešta apie mįslių konkur- 
jai, drauge su programa refor- &
mos, kuri ateityje apsaugotų 3241 S. llalsted st., yra papildyta 
nuo tokių išeikvojimų. Ta pro- naujomis prekėmis, įvairiausiomis

rius chorus ir men'nius vienetus, j 
tačiau tik sau, o kai reikalinga 
reprezentacijai platesnės kitatau 
čių publikos tarps, savo stip-, 
riaušių jėgų neparodome. Į

Pažymėtina, kad po progra
mos daugelis svečių telkėsi prie
eglučių, parodydami gražų susi-; Poetus Brazdžionis atvyksta iš
domėjimą lietuviška egluts, kuri1dalyvauti programoje 

J., . . I 1941 tn. sukilimo ir rezistenci os ko-
papuošta originaliai,. Šiaudelių votojarns prisiminti pagerbime, 
ornamentais, šiemet panaudota

X Aleksandras Mackevičius,
Vyties Kryžiaus savanoris — 
kūrėjas, karo invalidas, krei
piasi į geraširdžius Amerikos 
lietuvius ir prašo, kas galėtų 
jam pratęsti dienraščio “Drau- ak^ ’S. .Tl? 
go” prenumeratą. Jie gyvena:

Užtat tas pats choras, atlik
damas dar vieną programos da
lį — advento antifonas su pri
taikytomis giesmėmis — buvo 
nuostabiai puikus. Tamsi mis
tinė nuotaika, kiekvienai antifo-

daugiau geometriniai ornamen
tai, mažiau lietuviškų kryžių. 
Kaikurie šiaudelių papuošalai 
paryškinti užlipinus juos ant 
storesnio popieriaus. Taipgi į-

Komunistai grasina 
nužudyti

Chieagoje Kongreso komisi
jai, pra vedusiai apklausinėji-

kalėdinėmis dovanomis, namų bal
dais, radijo aparatais, televizijos 
aparatais, auksiniais daiktais ir 
gražiausiais vaikų žaislais.

SALEZIEČIŲ VAKARIENE

Š, m. gruodžio 9 d. 6 vai. p. p. 
Vyčių salėje, 2451 W. 47 St., Clii- 
eagos Saleziečių rėmėjai rengia pir
mąją vakarienę su programa (fil
mą), kur bus duota apžvalga apie 
vykdomų darbų prie Cedar Lake, 
Ind., jaunimo stovyklos ir Šiluvos 
koplyčios statybą. Saleziečių rėmė
jai, bendradarbiai ir šiaip prijau-

vesti plunksnų, kyšančių iš mus, Anzelm A. Czarnovvski 
kiaušinių kiauto, papuošalai. Eg papasakojo, kad jisai nuo 1943

6307 Superior Avė., Cleveland 
3, Ohio.

X Areli. Jokūbas Gedimins-
kas mirė gruodžio 4 d. Pitts- 
bvrghe. palikdamas savo šei
mą šankioj materialinėj padė
ty. Buvo studijavęs Stuttgarte. 
Ve kieti joj, ir Pitt!sburgh uni
versitete. Visus buvusius a. a. 
Jokūbo mokslo draugus ir pa
žįstamus, galinčius padėti šei
mai, prašome kreiptis: M. Un
tulis, 4141 S. California avė., 
Chicago, III. Telef. VI 7-7203.

X A. Trimakiene, dantų gy
dytoja, jau treti metai, kaip 
pastoviai globėja Gaut'ngo sa
natorijos ligonius. Ji kas mė
nuo surenka aukas ir taip pa
lengvina nelaimingųjų dienas. 
Šiuo pačiu šalpos tikslu Trima- 
kienė parengė lietuviškų valgių 
pietus lietuviams ir taip sutel
kė 80 dol. A. Trimakiene turi 
Annettcs vardo restoraną Ci
cero, III., 2421
avė.

gatvių. šeštadienį įvyko jos. , , .......... .... ... . . ... j!nai atsirandąs ryškiai besvie-oficialus atidarymas (Grand ..ciąs simbolis (paruostas sesers

lutę paruošė Marijos augštesn. 
mokyklos auklėtinės. Muzėjaus

m. iki 1955 metų, kaip FBI 
agentas, dalyvavo slaptoje ko-

opening). Atsilankė daugybė 
Pivariūnų draugų, pažįstamų 
su sveikinimais ir gėlėmis. At
silankė ir majoras Daley.

X Visus lietuvius mokslei
vius mylėkime vienodai Orga
nizacijos, kurios remia Vasario 
16 d. gimnaziją, labai gerai da
ro, bet reikia visus lietuvius 
moksleivius mylėti vienodai ir 
neužmiršti taipgi lietuvių gim
nazijos Italijoje. Šiai gimnazi
jai skiriamus doleriui (už vie
ną dolerį — 20 svarų CARE 
paketas) siųsti adresu: Rev. 
A. Sabaliauskas, Salesians of 
St. John Bosco, Crovvn Point, 
Indiana.

X Trys svarbūs dalykai. 
Pašto įstaiga praneša, kad 
svarbiausi dalykai paštui prieš 
Kalėdas yra: gerai įpakuoti 
siunčiamą daiktą, taisyklingai 
užrašyti adresą ir anksti prieš 
Kalėdas išsiųsti. Paštas nori, 
kad siuntėjai nerizikuotų silp
nai įpakuodami siuntinius. Paš
tas pageidauja, kad visos kor-

Kun. P. Gasiūnas, Šv. Petro ir 
Povilo parapijos klebonas, mirė 
gruodžio 4 d., sulaukęs 54 m. am- 

So. Laramie žiaus, Kūnas bus pašarvotas klebo
nijoje, laidotuvės įvyks gruodžio 10 
d. U vai., po jų bus nulydėtas į Šv. 
Kaz.im.iero kapines.

Rozanos), preciziškai atliktos 
giesmės garsai darė nuostabiai 
gilų įspūdį. Čia mergaičių cho
ras atliko gregorianišku giedo
jimu "Veni, veni Emmanuel” ir 
tris Naujalio giesmes: “Išleiskit 
rasą’, “Iš augšto balsą girdi
me” ir “Tyliąją naktį”. Pasiro
džius gyvajam paveikslui — Ma
donai (Agnės Augius) ir šv. 
Juozapui (Š. Dambrauskas) su 
Kūdikėliu — daugelis iš tūkstan 

! čio žiūrovų net aiktelėjo iš ma
lonaus nustebimo.

Programos vidury 26 merg. 
šokėjos, vadovaujamos mokslei
vės Rūtos Graužinytės, pašoko 
Linelius, Jonkelį, Kepurinę ir 
Malūną. Įvestos naujos figūros 
įnešė daug įvairumo, -o jau Ma
lūną žiūrovai kelis kartus paly
dėjo plojimais. Atrodo, kad ga
lėjo būti kiek platesni paaiškini
mai ir būtų įspūdingiau, jei šo
kiams vietoje plokštelių būtų bu 
vęs akordeonas, tačiau apskri
tai visos programos atlikimas 
buvo puikus. Mergaičių choras 
ir šokėjos darosi meniškai įdo-

veikloje ir nurodė visą 
eilę pavardžių, priklaususių ko
munistams. Jis taipgi papasa
kojo, kad šiomis dienomis ga
vo grasinantį laišką, jog bus 
nužudytas, jeigu liudys prieš 
komunistus. Nepaisydamas to, 
Czarnovvski nurodė, kad be ki- 

: tų — Nathan E. Caldvvell, 27
Per 1955 metų lapkričio ir m’ amžiaus, Užsieny Gimusių 

gruodžio mėnesius ir per š. m., Globos draugijos sekretorius, 
sausio mėnesį Chieagoje buvo yra komunistas. Visa eilė ap-

su tautiniais drabužiais apsiren
gusia moksleive prie jos. J. Dgl.

CHICAGOJE
Pavojai pėstiesiems

gatvių susisiekimo nelaimėse 
užmušta 73 žmonės. Iš jų 59 
asmenys, kas sudaro apie 80%, 
vidutiniškai turėjo 66 m. am
žiaus. Šiuo laikotarpiu mirtinų'

klausinėjamų asmenų, remda
miesi konstitucijos pirmu ir 
penktu paragrafu atsisakė duo
ti parodymus Kongreso pako- 
misija nusprendė, kad Czar-

nelaimių daugiau pasitaiko dėl nowskiui bus suteikta policijos 
šių priežasčių: žmonės dau
giausiai dėvi tamsiais drabu
žiais, eina skersai gatvę vidury 
bloko; senesnieji, patys nevai
ravę automobilio, neturi nujau
timo kaip greit mašina gali 
perbėgti kelio tarpą. Prieš Ka
lėdas anksti sutemsta, dauge
lis pirkėjų yra užsigalvoję 
a^B savo pirkinius, ne tokie 
budrūs. Policija perspėja \vi-

mus vienetas ir gerai, kad dau- sus, kad šiais pavojingesniais
- gelis jo nematę turės progą pa-

X Moksleivių Tautinio an
samblio tradicinė Kalėdų eglai
tė įvyks gruodžio 23 d. 3 vai. 
p. p. Lietuvių auditorijoje. Pir
moje programom dalyje vaidi
nimas “Teismas po obelia”, 
antroje dalyje dainos, tautiniai 
šokiai, kanklių muzika. Po me
ninės dalies Kalėdų senelis vi
sus vaikus apdovanos. •

X Dr. R’-. Beinoris, gyvenąs 
Wood Dale, III., negalėdamas 
dalyvauti Chieagoje įvykusia
me Balfo bankete, atsiuntė

matyti gruodžio 14, 15 ir 16 d. 
7:30 vai. vakaro Marijos augš- 
tesnės mokyklos salėje, kada net 
apie 300 mergaičių chorisčių ir 
orkestras, šiemet švenčiąs sa
vo sidabrinį jubilėjų, pavaizduos 
dešimties tautų šventinius pa
pročius.

Vakare programą atliko taut. 
šokių šokėjai, pašokdami trejetą

mėnesiais visi parodytume dau
giau atsargumo ir budriai sau
gotume savo ir kitų gyvastį.

Kainos Kaune

dol. ir užsakė išsiųsti į Vokie
tiją Vasario 16 d. gimnazijai 
100 CARE paketų. Nors gyve
na toliau nuo lietuviško visuo
meninio gyvenimo, bet' lietu-

... . . „ . viškų reikalų, ypač šalpos, dr.teles ir siuntiniai einą uz Cru.- _ , . . ...5 ..................B., kaip matome, nepamiršta.cagos ribų būtų išsiųsti ligi
gruodžio 9 d., o visą kitą, kas X Dali. A. Rūkšte’.ės parodą

X švento Kazimiero Seserų 
vienuolyno koplyčioje gruodžio 
mėnesio 15 d 7 valandą ryto 
bus šventos mišios paaukotos 

Balfui 10 dol., be to, jis paau- a a j<un Antano Staniuky- 
kojo Studentų šalpos fondui 5 no sįeią minint jojo 38-ių me-

tų mirties sukaktį.
Tą pačią dieną 9:30 valandą

rytą vienuolyno koplyčioje bus 
atnašaujamos šventos mišiois 
už a. a. kun. Stanislovo Valuc- 
kio sielą, minint jojo pirmas

grama apima 16 punktų.
Surinkta daug drabužių
Beveik iš pusės parapijų jau 

suvežti drabužiai, kuriuos Pa 
dėkos dienos savaitėje Chica
gos aukotojai sunešė pasaulio 
varguomenei šelpti. Jau susida
rė 300,000 svarų. Manoma, kad 
šių metų drabužių rinkliava 
bus gausesnė, kaip pernykščių
metų, kada buvo gauta 550,000 . _ .
svaių Chicagos arkidiecezijoje. £n.tiej‘ >l< .darba,ns.bei J®M.° ., \ . 7 . . Kosto dvasiai prašomi gausiai atsi-
Atrodo, kad vengrų nelaimė lankyti. Biletų dar bus galima gau

ti prie įėjimo.
Pobūvio šeimininkės sutiko būti 

M. Pakeltienė, Norvilienė, D. Pan- 
kienė ir Gerlavičiene.

Kun. Antanas Sabaliauskas, SDB

aukotojus paskatino dar gau
siau drabužius sunešti.

Iš ežero ištraukė lavoną
Iš Michigan ežero ties 1500 

N. Lake Shore drv., Chicago- — Sv. Onos draugijos priešmeti- 
je, ištrauktas lavonas Alekso
Bram, 54 m. amžiaus. Sken
duolio galvoje žaizda ir ant pa
krantės akmenų — kraujo žy
mės. Skenduolis buvo baldų 
krautuvės tarnautojas Mer- 
chandise Mart Jo lavoną atpa
žino trolis. Iš vandens ištrau
kė pakrančių sargyba.

Rumunijos princesė
Buvusio Rumunijos kara

liaus Karolio sesuo, princesė 
Heana iš Newton, Mass., atvy
ko į Chicagą laikyti paskaitos. 
Ji pažymėjo, kad Rumunijoje 
šiuo metu gyvenimas yra vir
tęs pragaru. Mažiau apie tai 
girdima, nes Rumunija neturi 
sienų su kuria nors laisvojo 
pasaulio valstybe. Partizanų

nuolatinė apsauga. Jis dabar 
yra 60 m. amžiaus ir gyvena 
Suminite.

Šiandien rinkliava 
vengrams

Chicagos mieste šiandieną 
vykdonia vieša rinkliava nuo 
bolševikų nukentėjusiems ven
grams. Trūksta dar rinkėjų ir išžudžius partizanų vadus, 
savanoriai gali registruotis 
Sherman viešbučio 241 kam
baryje, telefonu Franklin 2- 
2100.

Pragėrė šoferių leidimus
Illinois Valstybės sekreto

riaus įstaigos pranešimu atim-

pasipriešinimas Rumunijoje te- 
besitęsiąs, tik jisai įgijęs at- j 
margesnes formas bolševikams •

nis susirinkimas įvyks gruodžio 9 
d. 1, vai. p. p. Šv. Jurgio parapijos 

‘klebonijos salėj, 32 ir Lituanica gat
vių kampe. — Rast. J. Pukelienė 

— Rėmėjų Šv. Pranciškaus sese
rį} vienuolyno 1 skyr. priešmetinis 
susirinkimas įvyksta gruodžio 9 d. 
3 vai. p. p. Šv. Jurgio parapijos sa
lėj, 32 ir Lituanica gatvių kampe, 
tuoj po Šv. Onos draugijos susirin-

į kimo._________ —Rast. J. Pukelienė
.................................................... .

BOKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

Įstodami į Liet. Knygų Klubų ir 
įmokėdami 5 dol. metinio mokesčio, 
mes įgaliname per vienerius metus 
pasirodyti kelioms naujoms gerai pa
rinktoms liet. knygoms ir tuo pačiu 
uždirbame 2.50 dol., nes knygų pa
sirenkame už 7.50 dol.

Lietuviškos Knygos Klubo na
riais — lietuvybės kalviais gali būti 
visi, pasiuntę 5 dol. šiuo adresu: 

LIET. KNYGOS KLUBAS 
(Lith. Book Club) 7 ■

2334 So. Oakley Avė.,
Chicago 8, Illinois

iinniiniinmininninnmuiiiinnminum

STASYS DŽIUGAS
Kiškučio Vardines

Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu-

... . ,. ta leidimai vairuoti mašiną 263 stracijos šią knygą padarė dau
Vienas Chieagoje gyvenantis guspen(juoti leidimai 20-čiai glausis mėgiama mažųjų įkaity 

lietuvis prekybininkas gavo a3menų už tai> Uad jie buvo..........................
laišką iš Lenkijos. Rašo asmuo, 
kuris neseniai lankėsi Kaune. 
Apie kainas Lietuvoje taip ra
šo: “Vyriškam kostiumui vil
nonės medžiagos metras (be
veik keturios pėdos, truputį il
gesnis, kaip jardas) kainuoja 
apie 5-600 rublių, gi pigesnė 
po 3-400 rublių (taigi — be
veik viso mėnesio alga, o kos
tiumui juk reikia kelių metrų). 
Vilnoniai megstiniai pasitaiko 
retai, jų kaina pasakiška. Ba
tai prasti, negražūs, jų pasirin
kimas mažas, daugumoj gumi
niais padais. Importuota ava
lynė turi nepaprastą pasiseki
mą ir greit išperkama. Visos

sugauti važiuojant įsikaušę.

eina į Chicagą ar priemiesčius, 
būtų išsiųsta ne vėliau gruo
džio 16 d.

X Irena Yelionytė, baigusi 
medicinos seserų .mokyklą (3 
metų kursą), labai sėkmingai 
išlaikiusi valstybinius egzami
nus, gavo registruotos medici
nos sesers (R. N.) teises ir 
pradėjo dirbti Evergreen Park, 
III., ligoninėje medicinos sesers 
pareigose.

Pažymėtina, kad med. sesers 
profesija Leilionų šeimoje tam
pa tradicija. Ne,i Irenos mamy
tė Marija Leilionienė Lietuvoje 
vienos apskrities ligoninėje il
gus metus dirbo vyresniosios 
med. sesers pareigose. Leilio- 
nių šeima yra Draugo skaity
tojai. Kita Marijos sesutė —

aplankė jau netoli 500 žmonių.' vauti.
Parduoti net aštuoni paveiks
lai, jų tarpe Saulei leidžianti?, 
Rugių gubos, Vakaras prie eže
ro, Natiurmortas, Vidudienis, 
Takas per rugius, Viduvasaris, 
Paroda vyksta Lietuvių audi
toriuje (Halsted, netoli 31 gat
vės), veiks visą šią savaitę. At
dara nuo 2 vai. (šeštad. ir sek
madienį nuo 12 vai.) iki 10 v.; 
baigsis sekmadienio vakare.

X Alfonsas Sindaugas šiuo

mirties metines. Giminės, drau
gai, pažįstami kviečiami daly- kainos, palyginus su Lenkijos

kainomis, 3-4 kartus žemesnės,
X Sol. St. Baranauskas iž ° aūyg>n.maS - P«- P-aę ma- 

Romos, vienam redakcijos na- zesnK; Daonoa ™gl tenka pa' 
riui, rašo; "Čia be galo gražu atovėtl, «“*• Matuose gyve- 
ir miela ka, skaisti saulutė S:l- nlmaa >*'«'’”"«• kalme' '
do visu karštuma, šiuo metu
labai lietingas ir drėgnas oras.
Čia krosnių niekas nekuria, tai 
drėgmė taip ir eina per kau
lelius. Kiekvienam naujai atvy
kusiam tenka persirgti pado
riom slogom. Aš jau tą nema
lonią stadiją išgyvenau ir ant

laiku gyvenąs Belgijoje ir da- ra savaM kaiP dainuoiu-
romėnų nepamiršta ir aplanko 
daug svečų. Neseniai išlydė-bar besigydąs Sana Bruyeres,

Mareinelle sanatorijoje yra at- 
sidūręs labai sunkioje mate- iom St; Piež’ ir dr' V- Vilia-
rialinėje padėtyje. Sunku ligo
niui vienant tarp svetimųjų.

mą. Dabar vieši prof, Pakštas, 
kuris nekaip jaučiasi, nes ne-

kun. J. Dėdino rekomendacija, 
Rita — lanko paskutiniuosius i Town of Lake Balfo skyrius
metus Marijos Augšt. mokyk
la.

LIETUVIŠKŲ KORTELIŲ
KALĖDŲ SVEIKINIMAMS

GALIMA GAUTI “DRAUGE*
16 kortelių už $1.00

(su persiuntimu)
Jau laikas užsisakyti Kalėdines 

sveikinimų korteles. D R A U G A b 
tuojau Jums pristatys gražiausias 
kalėdines korteles su atatinkamais 
lietuviškais sveikinimais.

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

Sveikinkite savo mietelius lietu
viškomis kortelėmis ir jas pirkite 
DRAUGE.

Užsakymus su pinigais siųskite 
šiuo adresu:

“DR A U G A S ”
2334 So. Oakley Avė.

tojų tarpe. Kaina $1.50.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite.

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. DL

Jei turite parduoti ar iftnuomo 
d, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduot 
alefonu: Ylrglnla 7-6640.

MALDOS Kt r/rritA — SIELOS 
KULTŪRA!

ftlą tiesą, gyvenimiškai, trumpai Ir 
išsamiai nušviečia vienintele šios rt 
šles mūsų kalboje studija —

TOMO ŽIŪRAIČIO, O.P.,

Nevystančios Rožes
Šv. Rožančius ir Gyvenimas.

U laida
“Sąmoninga, kultūringa malda yra 

galingi kiekvienos asmenybes dvasios 
sparnai } žydriąsias gyvenimo viršū
nes’’ (Autorius).

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

T6vų Domininkonų leidinys, 87 
pusi., kaina tik 50 centų. Užsakymus 
iir pinigus siųskite —
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue

Chicago, Illinois

CHICAGO 8, ILL.
Runkite dien. Draugi!

inui vienam taip svetimųjų. , - .
Belgijos Lietuvių Kapeliono «al“°Ja del k,,mlt° Pake>11'

______ . ... mo.

Pradekit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!

t»lgl, dabar pradiktta taupyti ilo|a lietuvižka|a 
fataigaja — BRIGHTON StVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti Iki $10,000,00

BRIGHTON SAVINGS AND 10AN ASS’N
<071 Archer Avė., į vakarus nuo California Avė

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

išsiuntė ligoniui 20 dol. pinigi
nę auką.

X J. Samoškai, gyv. Chiea
goje, yra laiškas nuo giminių. 
Kreiptis į Draugo administra- 

(ciją.

OFISO VALANDOS:
etrmad.. antrai. panktad tr 
•"•»ad • ral ryto Iki p.p

Tračias • ryto Iki lt ral. 
Katvlrtad • ral Iki • «aL rak

KAS BUS NAUJAS “DRAUGO” 

ROMANO KONKURSO

LAUREATAS?

1957 m. sausio 12 d., šeštadienį,

7:30 vai. vakaro

SOKOL SALEJE 
2345 South Kedzie Avenue,

Chicago, Illinois
Amerikos visuomenė bus supažindinta 

su nauju laureatu.

’ Lietuvių visuomenei tai yra svarbi diena, šiais metais 
7 rašytojai atsiuntė kūrinius norėdami laimėti $1,000, 
kuriuos kiekvienais metais parūpina dienraščio Draugo 
Bendradarbių klubas.

Paskelbus laureatą, įvyks koncertinė dalis. Dainuo
ja ALDONA STEMPUŽIENR, garsi Clevelando daini
ninkė.

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


