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NAUJOS KOVOS NUTERIOTOJE VENGRIJOJE
Okupuotoje Lietuvoje pasirodys 

filmas iš žvejų gyvenimo
OKUP. LIETUVA. — Iki 1957 metų vasario mėnesio numato

ma baigti, filmą iš Lietuvos žvejų gyvenimo, pavadintą „Auksinės 
burės“.

„Auksines bures“ filmuoja Lie 
tuvos kino studija. Tik vyr. ope
ratorius — maskvietis J. Fogel- 
manas. Filmo vyr. režisierius L.
Maciulevičius, režisieriai V. Li- 
mantas ir V. Žalakevičius, kom
pozitorius — B. Dvarionas. Ki
nematografijos instituto auklėti
nis J. Rimševskis stato šį filmą 
kaip savo diplominį darbą, Vai
dina I. Leonavičiūtė, N. Berno
tas, K. Genys, J. Čepaitis ir kt.

Filme yra visa eilė epizodų ir 
įdomių detalių iš Lietuvos žvejų 
gyvenimo, papročių, dainų. Prie 
Tomo Manno namelio, iš kur at
siveria labai gražus reginys į ma 
rias, pastatyta šokių estrada — 
tai vieta filmo herojų pasilinks
minimui. Pats filmas yra kome
dija, kurioj neatrodo, kad būtų 
per apstu bolševikinės propagan
dos.

Komunistų vadas
ašaras lieja

MASKVA, gruodž. 12. — Pa
vergtos Lietuvos komunistų va
das pareiškė, kad Lietuvos pa
triotai, padrąsinti Vengrijos su
kilimo, „kelia savo galvas“.

Antanas Sniečkus, okup. Lie
tuvos komunistų partijos pirmas 
sekretorius, savo kalboje pasa
kė, jog Lietuvos „buržuaziniai 
nacionalistiniai elementai ir jų 
bendrininkai“ puola okup. Lietu
vos komunistų partiją.

Jis pasakė, kad Lietuvos švie
timo įstaigos pateko į buržuazi
nės filosofijos įtaką.

Ruse pabėgo iš

Danijos kareiviai, tarnaujantieji Jungtinių Tantų policijos jėgose, ke
lia JT vėliavą ant stulpo, kuris pažymi buferinę zoną Eueze. (INS)

Reikšminga karikatūra Vengrijoje
I

ant Budapešto miesto sienų
REUTLINGENAS, Vokietija, gruodž. 12. — Molotovą, kadai

se pasirašiusį aktą ąu Hitleriu, remia sovietų maršalas Žukovas, 
be to maršalas Konievas, Varšuvos pakto ginkluotų pajėgų vyr. 
vadas, prie Stalino ėję įvairias atsakingas pareigas Pervucbinas ir 
Saburovas, nekalbant jau apie Suslovą, nepaprastais žiaurumais 
pasižymėjusį po karo ir okupuotoje Lietuvoje.

Molotovas dabar įgavo svar-

J. Dovydaičio parašytas fil
mas „Tiltas“ netrukus bus rodo
mas okup. Lietuvos kino teatruo 
se. Siužetas buvo filmuojamas 
Prienuose ir Jonavoje. Turinys 
— bolševikiškas, vaizduojantis 
taip pat „nacionalinių buržujų“ 
veiklą.

Vilniaus radijo žiniomis, iki 
rugsėjo 1 d. Lietuvoje buvo ro
domi 44 „užsieninūai filmai“. Bet 
jų daugumą sudarė filmai iš R. 
Vokietijos, Lenkijos, Čekoslova
kijos ir kt. satelitinių kraštų.

(E.)

“Gruzija” laivo biausią sovietų vidaus valdžioje 
Jis turi teisę tikrintiSIDNĖJUS, Australija, gruo

džio 12. — Laivo tarnautoja Ni
na Paraniuk pabėgo iš rusų lai
vo Gruzija, kai šis sustojo Mel- 
bourne atvežęs iš už geležinės 
uždangos atletus į olimpiados 
žaidynes.

Laivas Gruzija iš Melboume 
išplaukė namo, bet Nina nepa
sirodė. Ji pasirinko laisvę.

poziciją, 
visas sovietų ministerijas ir net 
suiminėti ir reikalauti, kad būtų 
atleidžiami patys svarbieji parei
gūnai partijoje, kai tuo tarpu bol 
ševikinis saugumo komitetas da
bar tėra priklausomas sovietų 
ministerių tarybos.

Kai pasirodė „garsusis“ 
Sierovas

Kai tik Vengrijoje pasirodė 
.garsusis“ Sierovas, ypač pasi- 

MORRISTOWN, Tenn. — Mo- Įžymėjęs Pabaltijy, po jo vizito 
rristown balsuotojai išrinko Ber- lįr prasidėjo vengrų deportacijos

Jo menuo

nie Christmas į miesto tarybą.

Antanas Sniečkus neturi teises 
kalbėti lietuvių tautos vardu
OKUP. LIETUVA. — Antanas Sniečkus, okup. Lietuvos ko

munistų partijos pirmas sekretorius, visus prakeikimus, kurie iš 
tikrųjų turi būti skirti Kremliaus imperializmui beį kolonializmui, 
kaįp jam įprasta, 1956. XI. 7 apgaulingai nukreipė prieš laisvuo
sius Vakarus.

Neabejojama, kad kolonializ
mo sistema griūva visame pasau
lyje, bet dabar pirmoje eilėje at
sirado grėsmė pačiam žiauriau
siam kolonializmui pasaulyje — 
sovietiniam.

Veltui Sniečkus lietuvių tau
tos vardu, neturėdamas jokios 
teisės už ją šnekėti, siunčia pra
keikimą laisviesiems Vakarams. 
Tikriausiai Sniečkus pats gerai 
jaučia, kad lietuvių tauta, ne tik 
jo paties motina ir namiškiai, 
yra jau seniai prakeikusi jį patį 
ir jo maskvinius duondavius. 
Sniečkus pats gerai žino, ką jau
čia ir ką galvoja pavergtieji lie
tuviai, kaip ir visos kitos Sovietų 
Sąjungos priespaudą velkančios 
tautos, apie Vengrijos darbinin
kus, būtent — kad visi kaip vie
nas linki prieš milžinišką persva
rą kovojantiems vengrams ko 
greičiausiai išsivaduoti iš Krem
liaus jungo. To tikisi ir jos pa
čios. Sniečkus gali sakyti netie
są kiek tinkamas. Vistiek niekas 
juo netiki. Greičiausia ir pats ne
tiki tai propagandinei plokštelei, 
kurią Maskva stengiasi jo vardu 
garsinti.

KALENDORIUS

Gruodžio 13 d.: šv. Liucija; 
lietuviški: Kąstytis ir Dulunė.

Saulė teka 7:09, leidžiasi 4:21.
ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — šal
ta ir sniegas.

75,000 be pastoges
JAKARTA, Indonezija, gruo

džio 12. — 66 asmenys žuvo ir 
daugiau 200 dingo, kai potvyniai 
užplūdo rytinę Javą. Daugiau 
kaip 75,000 asmenų liko be pa
stogės.

Naujas pirmininkas
LONDONAS, gruodž. 12. — 

Charles Wheeler, 64 metų, skulp
torius ir klasikinio meno atsto
vas, išrinktas Britanijos Meno 
akademijos pirmininku.

į Rusijos gilumą ir Imre Nagy 
tariamas gelbėjimas, kad jo, esą, 
nenužudytų kontra-revoliucionie 
riai, kurie faktiškai reikalauja jį 
pastatyti valdžios priešakyje.

Vengrijoje vyksta toliau pasy
vus pasipriešinimas prieš oku
pantą, o kai kur — dar ir akty
vus, ginklu rankoje. Budapešte, 
Vengrijos sostinėje, nuolat pasi
rodo ant sienų karikatūrų: „Jieš 
komas ministeris pirmininkas. 
Tam tikslui reikalingas rusų bau 
ūžiamasis kodeksas ir Sovietų 
Sąjungos pilietybė...“

Egiptiečiai nužudė

britų karininką
PORT SAID, Egiptas, gruodž. 

12. — Egipto pogrindžio vyrai 
antradienį pagrobė britų jauną 
leitenantą ir nužudė. Leitenantas 
su kitais britais pirmadienį Port

Kardinolas grįžo
NEW YORKAS, gruodž. 12.— 

Kardinolas Francis Spellman, 
New Yorko arkivyskupas, grįžo 
namo iš Pacifiko. Jis dalyvavo 
Filipinų Eucharistiniame kon
grese.

*

Uždraudė Straussą
JERUZALE, Izraelis, gruodž. 

12.—Izraelio Philharmonijos or
kestras 'išmetė Richard Strauss 
muziką iš repertuaro, nes, girdi, 
Strauss turėjęs ryšį su Hitleriu.

Haiti vyriausybė
kaltina kitus

PORT AU PRINCE, Haiti, gr. 
12. — Visuotinis streikas vakar 
išsiplėtė Haiti valstybėje.

Haiti vyriausybė kaltina Jung
tinių Amerikos Valstybių vyriau 
sybės organizacijas, kad jos pri
sidėjusios prie politinės krizės, 
kuri išsivystė praėjusią savaitę. 
Prezidentas Paul H. Magloire pa
siliko pareigose, prašant armijai. 
Jis norėjo pasitraukti iš prezi
dento pareigų.

Tik jau ne okupantų
čia nuopelnas

MASKVA, gruodž. 12. — Mas-

Jordano vyriausybė 

neleidžia užsienio

diplomatų į Betliejų
JERUZALĖ, Izraelis, gruodž. 

12. — Jordano vyriausybė už
draudė užsienio diplomatų kor
puso tradicinę kalėdinę kelionę 
iš Izraelio į jordaniečūų Jeruza
lės dalį.

Jordano vyriausybė nepaaiški
no, kodėl uždrausta diplomatų, 
esančių Izraelyje, kalėdinė kelio
nė, bet konsulai, gavę leidimus, 
gali keliauti kaip turistai. Ta
čiau prancūzų pareigūnams už
drausta.

Kiekvienas Kalėdas, nuo Izrae
lio įsteigimo 1948 m., užsienio 
diplomatai, gyveną Izraely, per
žengdavo pasienį ir vykdavo pro 
cesijoje į Betliejų, kur gimė 
Kristus. Toji apylinkė dabar yra 
Jordano teritorijoje.

Didelis klausimas
RANGOON, Burma, gruodž. 

12. — Raudonosios Kinijos prem 
jeras Chou En - lai pasakė Bur
iuos politiniams vadovams, kad 
raud. Kinija ir Burma taikiu bū
du gali išspręsti pasien'io ginčą.

Sovietų kareiviai ir tankai vėl 
puola Vengrijos laisves kovotojus

VIENA, Austrija, gruodž. 12. — Iš Austrijos sostinės prane
šama: žiauri kova trečiadienį išsiveržė Budapešto gatvėse ir Ven
grijos provincijose.

Sovietų armija puola laisvės
kovotojus, kad užgniaužtų visuo
tinį streiką, paskelbtą prieš Ven 
grijos lėlinę vyriausybę, primes
tą Maskvos.

Vengrai bandė dėl savo teisių 
ir pareigų taikiu būdu susitarti 
su Janos Kadar vyriausybe, kad 
išvengtų kito kraujo praliejimo, 
bet nepavyko. Kovos prasidėjo 
trečiadienį.

Budapešto gatvėse pasipylė 
vengrų kraujas, kai lėlinio prem
jero Janos Kadar nauja raudo
noji policija bandė grąžinti strei
kuojančius į darbą.

Bet pranešimai pastebi, kad 
kovos dar nepasiekė augščiausio 
laipsnio. v

Budapeštas nemiegojo antra
dienio naktį, nes artilerijos 
triukšmas ir kulkosvydžių ugnis 
jį ištraukė iš lovos.

Kalnuose į šiaurę sovietų pės
tininkai ir tankai susidūrė su 
10,000 partizanų, kurie pradėjo

kovas net prieš paskelbiant karo 
stovį ir prieš likviduojant regio
nines darbininkų tarybas. Sek
madienį buvo paskelbtas karo 
stovis ir likviduotos darbininkų 
tarybos.

Kulkosvydžių tarškėjimas nuo 
lat girdisi Gelert miškuose, va
karinio Budapešto apylinkėje.

Saide krėtė dentisto apartamen- ikvoj paskelbta: Lietuvos žemės
tą ir areštavo septynis egiptie
čius.

Pagrobto ir nužudyto brito pa
vardė: lt. A. G. Moorehouse.

Kovotojai už visų laisvę „
VIENA, Austrija, gruodž. 12. — Vengrijoje jaučiamas didelis 

nusivylimas Vakarais, kad sukilėliams laiku nebuvo suteikta efek
tyvi pagalba, nors kraštas, apskritai imant, tebėra už Vakarus nu
siteikęs.

Labai piktai atsiliepiama apie šiems „atsiminimui" siunčiami 
sovietų ir kai kurių Vakarų vyrų su savo pavardėmis parkeriai ar 
draugystę, susirašinėjimą laiš- kitokios asmeninės dovanos 
kais, gražių frazių šnekėjimą,
kai tuo tarpu vengrų kraštas ir 
visų laisvųjų Vakarų laisvės gy
nėjai buvo palikti savo likimui.
Sako, dabar nenori Vakarai kaip! „ 
reikiant veiksmingai už juos už-' £ruo^
sistoti, tad vėliau, kai šie visi ko- Sešlol,k1a bomb4 Sianįen 8Pr0’ 
votojai už visų laisvę pačiose pir- an^ų amerikiečių naftos

Naftos šulinys ir 

vamzdžiai bombarduoti

mosiose pozicijose bus išskersti, 
tada ateis ir pačių Vakarų e<ilė.

lauke, esančiame Kuvvaite. Spro
gusios bombos uždegė naftos šu-
linį ir sužalojo vamzdžius.

. x, « x , . Kuwait yra nepriklausoma arapriversti kovot.. Bet tada jie to- bų va,stybė kurią pr|iiOrl br). 
kių draugų jau nebeturės. Tada ui. j, yra Persijos įlankoje. Bri- 
nieko nepadės Žukovams ir pana- tai iš ten gauna 60 proc. naftos.

Tada jie, nors ir nenorėdami, bus

Ūkio akademija pripažinta šva
riausia ir tvarkingiausia iš visų 
„plačiosios tėvynės žemės ūkūo 
augštųjų mokyklų“. Akademija 
apdovanota „garbės raštu“ ir 
pirmąja — 41,800 rublių premi
ja.

Lenkijoje kilo
naujos riaušes

VARŠUVA, gruodž. 12. — An
tradienį lenkai studentai ir jauni 
darbininkai suruošė demonstra
cijas prieš sovietus Stettino mies 
te. Demonstrantai išdaužė sovie
tų konsulato langus. Aštuonias
dešimt aštuoni asmenys areštuo
ti.

„Trybuna Ludu“, oficialus Len 
kijos komunistų partijos laikraš
tis, praneša: trečiadienį minia 
puolė policijos rūmus Olecko 
miestelyje, kuris yra netoli Bal
stogės. Tvarka buvo atstatyta, 
laikraštis rašo, kai atvyko poli
cijos būriai ii Balstogės.

Sovietai turį slaptą planą
įsibrauti j Vidurio Rytus?

BONNA, Vokietija, gruodž. 11. — Vokiečių spaudoje rašoma, 
kad į Jungtinių Amerikos Valstybių vyriausybės rankas pateko 
slaptas sovietų dokumentas, vad. „Pavlovo planu“.

Tai yra 24 puslapių dydžio
slaptas Sovietų Sąjungos planas, 
ką Maskva numato daryti Vidu
rio ir Tolimuose Rytuose. Planą 
paruošęs Pavlovas, Kremliaus 
užsienio reikalų ministerijos Ry
tų skyriaus viršininkas. 

Lemiamieji veiksmai 
Lemiamieji veiksmai numatyti 

1957 m. Tuo planu turėtų Izraelį 
pasidalyti Egiptas ir Sirija. Nas- 
seris pultų Izraelį 1957 m. sausio 
28 d. ir turėtų per tris dienas už
imti. Operacijoms vadovautų So
vietų Sąjungos gen. Zasorinas. 
Kariniai veiksmai turėtų būti 
pradėti iš Sirijos pusės. Paleis
tos į apyvartą būtų ir sovietinės 
atominės bombos. Po Nasserio 
pergalės prie Suezo kanalo tuo
jau įsitaisytų sovietai.

Vokiečių spaudoje nurodoma, 
kad šiuo metu Egipto vyriausy
bėje tarp Nasserio ir galingų jo

j Christian A. Herter, 61 metų, gi
męs Paryžiuje, Masmchusctts gu
bernatorius, numatytas JAV val- 

. stybės sekretoriaus pagelbininku, 
vieton Herbert Hoover jr. Herter 
bus nominuotais Valstybės sekreto
riaus pagelbininku apie 1957 m. lap
kričio 1 d. (IN8)

buvusių revoliucininkų draugų 
eina nepaprastai smarki kova, 
kuri gali baigtis ne tik Nasserio 
galios, bet ir galvos netekimu. 
Prieš Nasserį stojo majoras Ha- 
lid Muchedin, buv. revoliucinės 
tarybos narys, šiandien valstybi
nio laikraščių koncerno viršinin
kas ir įsitikinęs komunistas, be 
to majoras Salach Salem, buv. 
Nasserio propagandos ministe
ris, Egipto „Volksturmo“ vyr. 
vadas, aviacijos visa eilė karinin 
kų ir kt.

Bando išlyginti santykius su 
amerikiečiais

Egipto prezidentas Nasseris, 
kai kurių draugų patariamas, mė 
gina savo santykius išlyginti su 
amerikiečiais. Tam tikslui val
džiai ištikimi žurnalistai gavo 
nurodymų, kad pamažu Egipto 
spaudoje pradėtų vesti proame- 
rikietinę politiką. Tuo tarpu Nas 
šerio priešai spaudoje veda smar 
kią prosovietinę propagandą.

Kai kurie Nasserio priešai tiek 
nekenčia britų ir prancūzų, jog 
yra pasiryžę verčiau susitarti su 
bolševikais ir prie Suezo kanalo 
įsileisti sovietus.

Brentano įspėjo, kad 
karas gali prasidėti

Vokietijoje
PARYŽIUS, gruodž. 12. — Va

karų Vokietijos užsienio reikalų 
ministeris Heinrich von Brenta
no šiandien pasakė š. Atlanto 
Gynybos organizacijos sąjungi
ninkams, kad Vengrijos stiliaus 
revoliucija komunistinėje Rytų 
Vokietijoje galėtų sukelti trečią
jį pasaulinį karą.

Brentano pasakė, kad sovietai 
sutelkė 22 divizijas Rytinėje Vo
kietijoje. Sovietai dar apie 30—- 
40 divizijų turi satelitiniuose 
kraštuose.

Nikitos Chruščevo 

planus apvertė
aukštyn kojomis

BELGRADAS, J u g oslavija, 
gruodž. 12. — Jugoslavijos dik
tatorius Tito per pasitarimus 
Kryme įsitikino, kad Sovietų Są
jungos komunistų bosas yra žy
miai pasikeitęs. „Nustalinimo 
vyksmas“ Rytų Europoje buvo 
numatytas vykdyti dviem eta
pais: paliekant „stalininę zoną*4 
ir įvedant „nustalintą“.

Sušvelnintas režimas turėjęs 
būti pravestas, tam tikra prasme 
praplečiant suverenumo teises 
Vengrijoje, Bulgarijoje ir Rumu
nijoje. Tuo tarpu Lenkijoje, Če
koslovakijoje ir Vokietijos sovie
tinėje zonoje turėjo būti „toliau 
laikomasi griežtai“ ir vykdomos 
senosios direktyvos.

Tačiau paskesni įvykiai tuos 
planus apvertė augštyn kojomis.

• Vokiečių spaudoje rašoma, 
jog garsųjį Sovietų Sąjungos ko
munistų partijos aplinkraštį Ry
tų ir'Vidurio Europos komunis
tinėms partijoms, kad jos nesi- 
žvalgytų į Tito, bet klausytų to
liau Maskvos direktyvų, sustatė 
Suslov.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Likviduota airių armija vakar puolė dvylika vietovių britų 

šiaurės Airijoje. Įsibrovėliai išsprogdino britų radijo stotį, du pa
status ir du tiltus. Nuostoliai siekia iki vieno miliono dolerių. 
Airių partizanai nori šešius Ulsterio apskričius prijungti prie Airi
jos respublikos, bet šiai idėjai nepritaria nei britų, nei airių vy
riausybės. Ulsteris dabar priklauso Britanijai.

— Jungtinės Amerikos Valstybės yra pasiryiusios įsijungti į 
Bagdado sąjungą, kurios tikslas yra pasipriešinti komunistų agre
sijai. Dabar Bagdado paktą sudaro Turkija, Irakas, Iranas, Pa
kistanas ir Britanija. Į Bagdado paktą norima įtraukti Saudi Ara
bija ir Jordanas.

— Jungtinių Tautų Saugumo taryba vakar vienbalsiai reko
mendavo priimti Japoniją į Jungtines Tautas, kaip 80-tą narį. Ja
ponija 195Z m. liepos 16 d. patiekė prašymą įsijungti į JT, bet tame 
laikotarpyje sovietai keturis kartus vetavo, kad Japonija nebūtų 
priimta į Jungtines Tautas. Šį kartą sovietai pritarė japonų įsilei
dimui į JT.

— Japonijos negaluojantis ministeris pirmininkas Ichiro tia- 
toyama rengiasi pasitraukti iš vyriausybės posto, nes jaučiasi pa
vargęs.
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JONAS 6OL1CNAS Ir VACLOVAS KLEIZA 
VACL. KLEIZA, 808 Nevada Str., Urbana, Illinois

DETROITO PADANGĖJE Naujoji valdyba gruodžio 8 
Gruodžio 2 d. studentų at-kų^- Lūšių bute buvo sušaukus: 

susirinkime draugovės pirminin- kuopos susirinkimą paminėti Ne 
kas supažindino narius su nau

gystės sidabrinio jubilėjaus pro
ga. Kartu su moksleiviais su
daryti du Gyvojo Rožančiaus ra

Redaguoja
Medžiagą siųsti:

kalto Marijos Prasidėjimo šven-Į teliai. Nutarta suruošti Ėst. St. 
tę. Susirinkę apie 20 mokslei- Louis ateitininkų šventę 1957 
vių, kurie pasiklausė kun. Vyt. m. vasario mėn. Data bus nu- 
Pikturnos paskaitos. Kalėdų a-j statyta vėliau; į ją bus kvie- 
tostogų metu nutarta padaryti1 čiami visi ateitininkai iš artimų

Gfiao telef. LAfayette 3-82: 0. Jei 
tieatsiitepia, šaukite kl-.dzie 3-2h48

DRt EMSLY V. KRŪKAS
. ‘JYDYTOJA IR CHIRURGE

4116 S. Archer Ava.
VAI* Kasdien popiet nuo 12-2:10 v 
v<s pirm., antr., ketvirt «-8:»» »

iškylą į čiuožyklą. Taip pat yra 
planuojama rotatoriumi išleisti 
kuopos laikraštėlį.

Žiemos

Kalba SAS Centro Valdyba...

Sekdama praėjusių ketverių 
metų tradiciją, Studentų Ateiti
ninkų Sąjunga ir šių metų Ka
lėdų atostogų metu ruošia kele- 
tos dienų sąskrydžius — suva-

stovyklos
megzkime pirštines ir visi daly
vaukime vienoje suminėtų žie
mos stovyklų. Nors dar galuti
nis stovyklos mokestis nėra nu
statytas, tačiau nemanome, kad 
jis prašoks 3 dolerių sumą vie-

_ . X . , - ™ . nai dienai. Tokiu atveju, apy-ziavimus. Vietoj anksčiau Chi- tikrig žiemos stovyklos mokes- 
cagoje ir New Yorke rengtų stu tįg bug 1Q arba 12 dolerįų
dijų dienų, šiemet prie Philadel 
phijos ir Chicagos yra ruošia
mos pirmosios Amerikoje stud. 
at-kų žiemes stovyklos. Šuva

Praneša MAS Centro Valdyba...
Centro valdyba, norėdama 

duoti progą sustikti kuopų at-

ju dvasios vadu kun. Viktoru 
Kriščiūnevičiumi, kuris skaitė 
paskaitą apie rožančiaus maldą.
Prelegentas kalbėjo be galo vaiz 
džiai, turiningai išaiškindamas, 
kas yra malda, kas yra ręžan- 
čiaus malda ir kokią nepakei
čiamą reikšmę rožančiuje turi
tos maldelės, kurias mes kalba- j MISSISSIPPI PAKRANTĖJE 
me. i 1956 m. gruodžio 2 d., po iš-

Paskatinti CV dvasios vado ir, klausytų bendrų šv. mišių nau- 
gal dalinai savos draugovės dva- jojoj East St. Louis lietuvių 
sios vado paskaitos, du nariai bažnyčioje, įvyko draugovės su- 
apsiėmė surinkti žmones ir su- sirinkimaS kartu East St. Louis
daryti po rožančiaus būrelį. 

Tame pačiame susirinkime Ro
mas Bublys skaitė biografinį re
feratą apie ateitininkijos tėvą 
Pr. Dovydaitį, minint jo 70 me
tų sukaktį. P.

TARP NEW YORKO 
DANGORAIŽIŲ

New Yorko Marijos Pečkaus-
žiavę į nuošaliau nuo didmiesčių' stovams ir pasidalinti savo veikĮ moksleivių ateitininkų

'los patirtimi bei pasimokyti,'

moksleiviais ateitininkais.
Kun. J. Gasiūnas skaitė pa

skaitą “Katalikų Bažnyčios is
torija Lietuvoje, jos atsparu
mas ir Kražių skerdynės”. Iš
rinkta nauja draugovės valdy
ba: Regina Savickaitė — pirm. 
(Maryville Collegt, St. Louis 18, 
Mo.), Veronika Stančiūtė — sek 
retorė ir iždininkė. Kun. dr. A. 
Deksnys pasveikintas jo kuni-

ir tolimesnių vietovių.. B. M.

CLEVELANDO VEIKLA

Š. m. gruodžio 2 d. naujoji' 
Clevelando studentų ateitininkų 
draugovės valdyba, susidedanti 
iš E. .Žilionio (pirm.), R. Sta- 
niškytės, O. Grigonytės, N. Bal
čiūnaitės ir R. Bridžiaus. sušau

(Tęsinys 4 pusi.)

Tel. ofiso HE 4-66v«, re*. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

*e6tad*eniai( nuo 1 iki 4 vai p. p 
išskyrus kotvirtad. ir sekmad

DR IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

M.OOIK1V IR VAIKŲ IdGŲ 
SPECIALI 8T9

flM South Weitern Avanse
(MKDICAL BU1LDINO) 

.irmad., antrad., ketv. Ir penkto 
nuo 11 vai. ryto —- 1 v. p. p. ir nu- 
S v. — 8 vai. vakare Trečiad. nu 
U vai. ryto' — 1 v. p. p. Bdtad ’ 
vai ryto Iki 8 vai. poi et

Ofloe te! RE. 7-il68
Hm ei tVAlbroob 6-X7«>

DR. J. J. SIMONAITIS
; GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1 Naujas adresas: 4255 W. 63rd St, 

Oftoo tel. REliance 5-4410
Rezld. telef. GI loveli i 11 0-0617 

valandos: 1—S p. m. 6—8 p. m.
Penktad. tik po pietų. 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso tel. CLlffstde 4-9896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 471 h Street 
(Kampas 47th Ir Hennltagej

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak 
šeštad nuo 2 Iki 8 va,.. lėekyr ee»

l*l. ofiso i* 1-6657. rea RE 7-4M
0R. FRANK C. KWINN

(KVLECINSKAS) 
RYTOJAS m CHIRURGĄ-

t66) Veat 47th Strm
laOONIUfa PRIIMA Kasdien u u u 
ai ;kl 4 v popiet Nuo 7 v ik) 8:1

I .„„A Sl»n» tr

0R. FL TALLAT-KELPsi
Ofisai: 20 NortJU VVarker Drlve 

iCivio Opera House, kanib. 8(81 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 6-2294 
6002 Wcst ltttb Str., Cicero 
Vai kasd. 6—8, šeštad. I- -9 

Tek TOwnl.aU 3-0959 
■ritu (alku ir trečiad. susitarus

tel HEmloek 4-70*0

esančias vietoves, turėsime pro
gą praleisti keletą dienų ateiti- 
ninkiškoje šeimoje, sutvirtinti 
vasaros stovykloje užmegztas 
pažintis, puikių paskaitininkų 
pagalba giliau pažvelgti į mums, 
kaip ateitininkams ir lietuviams, 
aktualias problemas ir šiek tiek 
pailsėti gražioje žiemos gamto
je, pųeš pradedant ruoštis se
mestriniams egzaminams.

Vakaruose gyvenantiems stu
dentams atikams skirta žiemos 
stovykla bus 30 mylių nuo Chi
cagos, Crown Point, Ind., pas 
Tėvus Saleziečius. Stovykla bus 
pradėta gruodžio 27 d. rytą ir 
baigta gruodžio 30 d. vakarą. 
SAS CV prašymu, šios stovyk
los vyriausiu organizatoriumi ir
rengėju būti sutiko energingasis tiems padengti.

kaip mes turėtume veikti, kad į, 
savo eiles pritrauktume ko dau-Į 
giau jaunimo, nutarė ruošti tri
jų dienų organizacinio veikimo 
kursus — stovyklą.

Vieta — pas Tėvus Salezie
čius, Crown Point, Ind.

Laikas — suvažiuojama gruo
džio 26 d. vakare, išsiskirstoma 
gruodžio 30 d. po pietų.

Dalyviai — kiekviena kuopa 
siunčia keturis dalyvius. Pagei
daujama, kad kuopų pirminin
kai būtinai dalyvautų.

Išlaidos — stovyklos mokes
tis bus tarp 5 ir 7 dolerių. Kuo
pų valdybos, kurios savo ižde 
turi bent kiek pinigų, turėtų 
bent dalį šių išlaidų vykstan-

kuopa lapkričio 17 d. išsirinko 
naują kuopos valdybą: Gedimi
nas Naujokaitis — pirm., Dalia 
Minkūnaitė — vicepirm, Vida 
Lūšytė — sekr., Evaldas Reme- 
za — ižd. ir Irena Sandanavičiū- 
tė — socialinių reikalų vedėja. 
Kuopos dvasios vadu yra kvie
čiamas kun. J. Pakalniškis. Kęs
tutis Kudžma pakviestas kuopos 
globėju, Bronė Kulytė globoja 

mergaites, Irenavyresmącias 
Banaitytė — 
fonsas Dzikas sutiko būti berniu ikonoje, 
kų globėju.

KALĖDŲ DOVANOS
e Televizijos
A Radijai: importuoti ir vietiniai, 

AM/KM, nešiojami ir klt.
e Fonografai
• Hi-Fidelity
• J kalbėjimo aparatai
• Dulkiasiurbliai, skutimosi mašinė

lės, plaukų džiovintuvai, kavos 
virduliai, tosteriai, mixmasteriai, 
automatiSkos keptuvės ir kt. na
mų apyvokos reikmenys

• Rašomos mašinėlės
• Elekt. laikrodžiai ir įvairūs kito

kie daiktai.
. Pigiausiai plrksite Ir geriausių pn- jaunesniąsias, 0 Al tarnavimą Kausite inž. A. Romėno

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

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

Ofiso telefonas: PK 8-3229 
Res telef. WAlbrnok 5-5676

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima "ligonis pagal susitarimą. 

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

Res. tel. GRovehill 6-5603

Tei. ofiso PRospect 6-2240
I’Rospeet 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

MPEG. CHIRPRG1JOS LIGG6 
5700 S. W<kmI Stre»*< —

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

06. JULIJA MOHSTAVIČIUS
GYDYTOJA.DB CHIRPSOt 

Office. 10748 South Michigan Avo. 
Buto: 1053 W. 103 St., Beverly 1411U 
Vai : kasdien nuo 6 v. v Iki 9 v. v 
:šskirua trečiad. Šeštadieniais nuo 
*kl 4 vai. popiet

Tel.-. Ofiso — FDIm*. 6-6764 
Buto — BEverly 8-3946

^R. VYT TAUR'
TUPČIAUSKAS

RYTOJAS m CHIRURO* 
BENDRA PRAKTIKA IP

4PEG. MOTERŲ LIOOS 
Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 51st »» 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-567' 

Ofiso vai Pirm. 8-10 v v. Antr 
T'’-*čiad ir Penktad. 6-9 vai vak

dieniais 2-4 -ml porde*

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 6-84*

OR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

3255 South Western Ai

VaK kasdien 2—4 p. p. ir T—t va* 
Trečiadieniais, šeštadieniais ir

sekmadieniais uždaryta

kol. V. Kleiza, kuriam uoliai tal
kininkauja rengimo komitetas, 
sudarytas iš veiklių Chicagos ir 
Urbapos at-kų. Visos vakarinių 
pakraščių draugovės (Clevelan- 
das, Detroitas, Chicaga, Urba
na, St. Louis, Mt. St. Joseph,

Vykstantieji į kursus — sto
vyklą būtinai pasiima maldakny
gę, rožmčių, porą sąsiuvinių ir 
pieštuką, moksleivio at-ko ženk
lelį ir juostelę, porą paklodžių 
(vieną šiltą), šiltą aprangą ir 
tualeto reikmenis. Pageidauja-

Vestu vi h nuotraukos Ir 
aukštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė
Precin Photo Studio

(Licorporated) 

EDVARDAS ULIS, «*v. 

4058 Archer Avenue
Telefonas VIrginią 7-248

los Angeles) bei draugovėms; ma, kad turintieji nepamirštų 
nepriklausą studentai at-kai yra pasiimti pačiūžas. Kuopos, ku- 
prašomi visai vakarinės stovyk- rios dar nesuspėjo pranešti vyks 
los reikalais kreiptis į kol. Vacį. tančiųjų skaičiaus ir pavardžių, 
Kleizą, 808 W. Nevada. St., Ur- prašomos tuoj pat tai atlikti, 
bana, III., ir iki gruodžio 15 d.! _______
pranešti jam į stovyklą vyks-i
tančių narių skaičių. Į PATIKSLINIMAS

Visi vakarinės stovyklos da-l Praėjusio ketvirtadienio atei-
lyviai tuoj po stovyklos užbaigi- tininkų skyriuje MAS Vakarų 
mo vyks į Chicagą ir sutiks Nau Apygardos Valdybos informaci | 
juoąįus Metus Chicagos draugo-i joje, įvardinant apygardai pri
vės rengiamame -Naujųjų Metų klausančias kuopas, per klaidą 
tradiciniame sutikime. praleista vysk. M. Valančiaus

vardo moksleiyių ateitininkų 
kuopa, veikianti Cicero, III.

[ii-DflinA.
PlTCLEVISIOn
(sales - Service)

Snv. Inž. A.^KFMENAb
33*21 S. Halsted — Ci.iffside 4-5663
Atdara: Kasdien 9-9, sekm. 10-5.

TV. DEIMANTAI IR LAI KUODŽIAI 
Pardavimas ir Taisymas 
4077 So. Archer Avė.

Chlcago 32. III. — Tel- LA 3-361. 
jmbbc: ase®.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue
(Kampas 4 7-tos ir Daman Avo.) 
Vai. kasdieų nuo 6—8 vai. vak 

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

Telef. ofiso LAfuyette 3-6048 
Rez.: YYAlbrook 5-3648

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

DR. PETER T, BHAZiS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso HEmloek 4-5815 
Rez. UEml 4-3761

DR. A. NARBUTAS
PIiAUClŲ IR V1DAC8 L!SO» 

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

Priima pafjal susitarimą

Tel. ofiso: D Anų be 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAI

8267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 y. p. p. u- 6—8 y. vai

Šeštadieniais 1- v p. p.

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
4353 S. Whipple StrtoS

(Arti Archer Avė.)
Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7__ 9
Šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfayette 3-4949 
Varnų — CEdarerest 3-7 789

I’eL ofiso PRospect 6-9400
Rezld. PRospect 6-MO4

DR. ONA VASKEVIA1US
(V aškev ičiūtč )

GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-8 p.p. tr nuo 8-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniais 
Ir kitu laiku tik susitarus.

Rytinio pakraščio ateitinin
kams skirtoji žiemos stovykla 
įvyks 15 mylių nuo Philadelphi-( 
jos, Drexelio Technologijos In
stituto vasarvietėje (country 
club. ) Stovykla bus pradėta 
gruodžio 28 d. 1 vai. p. p. ir 
baigta sausio 1 d. popietį. Sto
vyklos progrzmon yra įtrauktas 
šaunus Naujų "Metų sutikimas.
Šias stovyklos organizacinius
darbus atlieka SAS CV nariai. ir gal6slte ran]ial mlegotl nak.
Rytinio pakraščio draugovės ,t| Vartokite Jų tąpgi nuo skau

džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimų, ligos vadinamos PSORIA- 
8IS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimų 
tarppiršėiu. A'ra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios suskilslos odos dedlr- 
vinių, odos išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pa diodo skaudus išbėrimai nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduolė nuo Iš
viršinių odos Ilgų L*
gulo * Ointment jra 
parduodama po 7F 
et., »1.25, Ir »8.B0

NUO UŽSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -
Tie. kurie kenčia nuo SENŲ 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIDU 
nugali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti nes jų užsisenėjusios žaiždos 
niežėjimų ir skaudėjimų senų atvi
ru ir skaudžių žaiždų uždėkite 
DEGUDO Ointment Jos gydymo 
ypaTbyes palengvins Jusu skaudėj!-

(Hartfordas, Bostonas Water- 
buris, Baltimorė, New Yorkas,
PuUnmas ir Fhiladelpbia) yrA 
prašomos visais rytinės stovyk
los reikalais kreiptis i SAS pirm.
A. Gečiauską, 913 W. Ruscomb 
St., Philadelphia 41, Pa., ir jam 
iki gruodžio 20 d. pranešti į sto
vykla vykstančiųjų skaičių.

Apie platesnę stovyklų progra
mą bei visas kita^ informacijas Pirkite yaiBtintaeCh) 
artimoje ateityje jus painfor-j cagroJ ,T *py”ak««e- 
mucs stovyklų rengėjai. Prašo-i 
me atidžiai perskaityti “Drau- j Chig»n arba rUyki 
go” ateitininkų skyriuje bei sc-( t* ir *t*ii»»irtt« Ko 
kančiame “Gaudeamus” nurne- 
ry.le pasiradančias žinutes. Tad 
ruoškimės iš anksto, taupykime 
centus, galąskime pačiūžas.

aey order t

LEGUIZ), Department D.,
5618 W. Eddfr St., Chlcago 34, III.

Sis

Oi*'

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IK 

PELNINGIAUSIA 
taupymo

BE NUROVĖ

4038 Archer Avenue T*l. LA3-dZi» 
AUGUSI SALDUKAS Fraslitomm

Pradeki! Taapyti Siandrcn, Turėsit Ryloj!
Taigi, dabar^pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

jstaigoje — BRIGHTON SAYINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

BRIGHTON SAVINOS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakaius nuo California Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

DR. 2. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGASA

6317 South Western Avenue 
Ghicago 29, 111

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas RF.publie 7-4966

Rezideneia: G Ro icliUl 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. Vlrginbi 7-6030. 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8241

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

DR. J. J. PUKAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St 

Kasdien >—7 vai. vak. Sefttad. ano 
1—5 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimų 
Ofiso tel VIctory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St., tel. RepubUo 7-8818.

rel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. .VIctory 9-6741!

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CinRURGAS 

802 West Sl«t Street
Kamp. Halsted ir Sl-mos gatvlul

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

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3166

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. Ir 
AeAtad. 9 vai. ryto lai 4:14 p.p.

Trečiad. 9 ryto Iki 1S vai.. 
Ketrlrtad. 9 rak Iki t raL rak.

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Avė.

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

Ofiso telefonas — BIshop 7-3696

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

<342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečiad. ir sel|ih'id. tik susitarus

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6669

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

Tel. ofiso CA 6-0257, res. PR 6-66M
Rp’y-idl, 6600 S. ZLjrtcttiaii 

VaL. 11 v. r. iki S D. p.; 8—9 v

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

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

2641 West 7lst Str. (Rampas Tai man Avė.)
TelefPRospect 8-9842, Namų tel. VYAlbrook 5-5934Syadsias n»Ktousrri&
“ 15 TOLI IR ARTI

MAUJ! atoeu TtOMU-NAUJAlJV KffAUSTrMO (fMHK/AI
MjRfĮ Herų PUSUS IR SĄilNIN&AS MTAPMAWHĄS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. VZAlhmck 5-9^09

M0VIMC

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

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street
(kampas Halsted ir 35-t.a gatvė) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Te). WAlbrook 5-2670
Res. Hllltop 5-1560

Dr. Alezander J. Javois
l JUV AiSASj

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vtarųuettfc Medical Centei
6182 South Kedzie Avenue

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SI’EC. CHIRl IlGI.VftS I It 

ORTOVEDINfiS I.IGOS 
2745 West 69tb Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
T<‘l. REpublic 7-2290

▼AL.: Pirm., antr.. Ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:0o — 4:05. Trečiad ir 
kitu laiku susitarus telefonu

CRANE SAVINGS AND LOAN 
ASS9N

2555 WEST 47tb STREET LAfayette 8-1088
B. R. Pietkiewiez, prez.; E. R. Pietldevricz. eekr. Ir edvokata* 

Mokame augalus divhlendua. Kešiuojame čekius. Parduodame Ir 
išperkamo valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE S58KA1T& ŠIANDIEN.-—Apdrausta Ud fl0,300. 
Darbo valandos: pirmad. Ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treė. uždaryta, o iešt. nuo 9 iki vidurdienio.

Tel. ofiso PR. 6-8838, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

roicfunaa UKovehlll S-1D95

OR. ALDCRA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECI.ALIST®

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos. 9—12 ir 7—i v. v. paga 

auaitartrnų išnkyrun trečiadieniu*
2422 Weat Marqnette Rd *

Tel. REliance 5-1811

DR. WAL7ER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
8625 WeHt o9th Street 

VAIx 1—4 popiet. G: 80—8:89 rak
Trečiad. pagal atitarti

T«|. ufiao ir buto Ol.ymplc 9-416e
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS TR CHIRURGAI
4938 W. I5th SU Cicero 

Kuoleli 1—8 v. tr 4—8 y. vakaje 
išakyrua trečiadienius

Bntaa 1526 So. 49tti Ava. 
•eštadleulaaa 13 Iki 4 popi«8

Or. Antanas Rudokus, 0. D.
rikrlna akla-, pritaiko akinio* > 

keičia «tIki ne Ir rėmus.
4455 So. California Avė., OhicMt 

šaukite VAsdb 7-7381 
Priima vakarais 6 iki 9, iefttad 

If -*i ryto iki 4; trečiad ir ■»>mar
_____________ nh nusitari!.

Tw .«■<. VA 7-4787, res. PR «-l»-

OR. STRIKO!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1645 S. Ashland Avė. (kamb. 811;
Vai. nuo 2—4 ir b—8, trečiad., šes 
tad. ir sekmad tik pagal sutarti 

Jeigu aeatsiliepM vlršininėti telefuni>
Šaukite Mldwai 3-6001

V P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopcdas - Protezlatas 

ip&ratai-Protezal, Mad. ban 
lažui. Mp>-c. pagalba kojon

(Areli Supi tortą) Ir 8.4.
Vai., 9-4 ir 6-8 šeštadieniais 9-1 
KTHOPEDIJO8 TECBNIKOH LAP 
8860 U. 63rd St. Chlcagu 29, III 

TeL PRoapeet 6-6084.

0R. G, SERNER
METI Y,8 AMU.! GYDYTOJ*,

Viri 96 metu patyrimo
Tel. YArds 7-1899 
vr’talko aklai** 

K.r«lvaa aki* 
litais*

Ofisas Ir akinių dirbtu- 
756 Wt»t 35tb Street 

nuo 10 Iki 9, nuo I iki I, KtVai
čiad. nuo 10-12, penktadieni 
1eft*-»di<*nlals 19-2 vai ponia*

un. d. VAITUSh, uri.
Palengvinu aklų įtempimų, aulu 

/ra prležastla galvos skaudėjimo ae 
ivaų(imo u- sKuudančių aklų Karščio 
Atibaisau trumparegystę ir tollregy* 
tę. Prirenku teisingai akinius Vis 
egzaminavimai daromi au elektriniai* 
instrumentais, rodančias mažiausiu* 
trūkumus Speciali atyda kreiptam/ 
i mokyklos valkus.

4712 South Ashland A venos 
Tel. YArds 7-1373 

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. šeštad. 10:8* 
Iki 6 vai Hekm 1r treč ntdani.

deinkiie dien. Draujft!
DRAUGAS

THE LITHUANIAN DAILY FKTFVI)
2331 S. Oakley Avė., Chlcago 8, III. Tel. Vli-ginia 7-6641; 7-6619

Entered aa Second-Class Matter March 31, 1916, at Chlcago, 
1'n.der tho Act of March 3, 1879.

Illinois

Metnber of the Cathollc I'ręua Ass’n 
l’ubllshed daily, excpt Sundays,

SimSCRIPTION RATUS 
$8.00 per yeai- outsiile of Chlcago 
$9.00 per ycar in Chlcago & Cicero

Llthuanian Catliolic Picas Soclety $8.00 per year i n Canada
Foreign $11.00 per year.

PRENUMERATA: M-tams % metų 3 mėn. 1 mėn.
Chlcagoj ir CleeroJ $9.00 6.00 - $2.76 $1.25
Kitur JAV ir Kanadoj $8.00 $4.60 $2.50 $1.00

1 Užsienyje $11 no $5 50 $3.00 $1.86

Redakcija KtruipaiiluH taiso navo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne- 
saugo, juos Kiųžina/tik iš anksto husitai uh. Redakcija uz ukelbunų turkių 
ucalsuko. tikuibiuių kainos piUiuuciamos ga\us prašymų.
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MŪSŲ REIKALAI SOSTINĖJE
Sukilimai Vengrijoj ir Lenkijoj, o kituose bolševikų pa* 

vergtuose kraštuose padidėję sąjūdžiai už išsilaisvinimą, sukėlė 
kalbas apie kaikuriuos pasikeitimus Jungtinių Amerikos Vals* 
tybių užsienio reikalų politikoje. Todėl kaikurie išsiaiškintini 
klausimai paskatino Amerikos Lietuvių Tarybos Vykdomojo Ko
miteto narius vykti j sostinę. Prie to dar prisidėjo Alto pirmi
ninko gautas Baltųjų Rūmų pakvietimas dalyvauti įvairių tau
tinių grupių vadų konferencijoj, įvykusioj gruodžio 10 d. Wash- 
ingtone. , , ,

Vykdomojo Komiteto nariai, atsilankę į Valstybės Depar
tamentą pasikalbėti su Rytų Europos ir Pabaltijo valstybių rei
kalų direktoriais, pateikė jiems visą eilę klausimų ryšium su Lie
tuvos išlaisvinimo reikalais. Buvo paliestas savo laiku (prieš 
rinkimus) iškeltas spaudoje taip vadinamos buferinės zonos 
tarp Rytų ir Vakarų klausimas, sukėlęs mūsų visuomenėje daug 
kalbų, nepasitenkinimų, abejonių ir net protestų. Taip pat buvo 
užsiminta, kodėl pastaruoju laiku mažiau tekalbama apie- Pa
baltijo valstybes, užklausiant, ar tai nėra tendencija palikti jas 
Sovietų Sąjungos sferoje.

Atsakymas į šiuos klausimus buvo ne tik raminantis, bet ir, 
sakytume, paskatinantis ir toliau nenuleisti rankų, dirbant Lie
tuvos išlaisvinimo darbus.

Pirmoje eilėje buvo pabrėžta, kad Valstybės Departamento 
nusistatymas Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių atžvilgiu nė
ra pasikeitęs ir jis nepasikeis. Bolševikų agresijos ir smurto 
aktų nepripažins. Kaip yra remiamos kitų pavergtųjų tautų 
išsilaisvinimo pastangos, taip bus remiami ir mūsų tautos iš
laisvinimo darbai. Gandai apie buferinę zoną tarp Rytų ir Va
karų neturi pagrindo. Tokios zonos steigimo Jungtinės Ameri
kos Valstybės savo užsienio politikos programoje neturi.

Užklausus, kodėl ligšiol pabaltiečiams nėra sudaroma gali
mybių naudotis Europos Laisvės Komiteto radiju, kodėl lie
tuviai, latviai ir estai yra išskirti iš taip vadinamų satelitinių 
kraštų, pažadėta tą klausimą naujai pajudinti ten, kur bus rei
kalinga, nors tas komitetas ir įvairūs jo skyriai veikia priva
čios iniciatyvos dėka ir yra finansuojamas visuomenės suauko
tomis aukomis. Nors ir žinota, kad Europos Laisvės Komitetas 
yra privatinė organizacija, tačiau matyta reikalas pasikalbėti 
apie jį ir Valstybės Departamente. Pasikalbėjimas Valstybės 
Departamente užtruko visą valandą.

Naujuoju Senato užsienio reikalų komiteto pirmininku yra 
numatomas šen. Theodore Green (iš Rhode Island). Alto vei
kėjai matė reikalą ir jam padaryti vizitą, juo labiau, kad jis ką 
tik buvo sugrįžęs iš Europos, kur turėjo pasikalbėjimus su di
džiųjų valstybių politikais, jimant, ir Vokietijos kanclerį dr. 
Adenauerį. Šen. Green jau iš seniau buvo žinomas kaip geras 
lietuvių bičiulis, jau ne vieną kartą parėmęs Lietuvos reikalus. 
Jis ir galingojo užsienio reikalų komiteto vadovybėn atsistojęs 
tokiu pasiliks. Tokios išvados pasidarė po konferencijos su 
juo. O tai yra labai svarbu.

Vykdomojo Komiteto nariai lankėsi ir “Amerikos Balso” 
įstaigoje, iš kur pasakė kalbas Lietuvos žmonėms.

Atbukimas ‘pilsto iš tuščio į 
dyką’ juo tolyn, juo labyn nu- 
pratindamas mus nuo galvoji
mo, nuo atsakomybės, nuo sko
nio apsirengime ir elgesy, nuo 
mokėjimo gėrėtis tikrosiomis 
vertybėmis ir nuo grožio...

Trumpai, mes nebemokame 
grožėtis ir tuo skriaudžiame sa
ve, nes grožis duoda daug džiaug 
smo, nusiraminimo ir ne tik fi
zinio, bet ir dvasinio poilsio”.

Skatindama grįžti prie tikro 
jo grožio, autorė savo žodį bai
gia:

“Nesiveržkime žemyn į stan
dartizuotos kasdienybės pilku
mas, kada su mažomis pastan
gomis galime laimėti sau ir sa 
vo tautai turiningą buitį. Grįž
kim prie grožio ir grožėkimės 
atvira širdimi, atviru žodžiu, 
kad niekad mūsų neužvaldytų 
atbukimas, vedąs į dvasinį su
smulkėjimą ir sunykimą”.

PALEISTŲ APIVARŲ 
TAKTIKA

Vienas mano bičiulis poetas 
pasakojo šitokią istoriją apie 
savo dėdę kaimietį. Anot jo, bu 
vo “zakabus” senis: eidamas į 
karčiamą, paleisdavo vyžų api 
varus ir, jeigu tik kas ant jų 
užmindavo, tuojau atsigręžęs ir 
tėkšdavo į ausį.

Šitokios priekabių jieškojimo
taktikos, laikosi “jd” inicialais 
prisidengęs “Tėviškės Žiburių” 
bendradarbis. Jis “T. Ž.” gruo
džio 6 d. numery užpuola “Drau 
gą", kad šis lapkričio 10 d. nu
merio straipsnyje “Naujos ma
sinės deportacijos iš Lenkijos ir 
okup. Lietuvos” Vilnių pripažįs
tąs lenkams ir skelbia, kad ten 
tik lenkai gyvena. Anot jo,

BOLŠEVIKŲ OKUPACIJA LIETUVOJE 

Prisiminimai iš 1940 metų 
PETRAS MARKŪNAS, Clilcago, UI.

Kas šiandien vyksta Vengrijoj Vietoje dieviškosios

su lietuvių tauta, neteisėtai pa
sigrobus jos valdžią.

Kas anuo laika nuo bolševikų 
dogmos gynė savo savo turtą ar gyvu- 

je, tas visas kančias Lietuva'bolševikai garbina gyvus ir ne- liūs, tas buvo vietoje nušautas.
o turtas ir daiktai išplėšti.

Štai paduodu keletą atsitiki
mų apie kruvinus darbus, bol
ševikų įvykdytus Lietuvos oku
pacijos laikotarpyje.

1. 1941 m. vasario 12 d. rau
donosios armijos NKVD leite
nantas Litvinovas suėmė ir iš
vežė į Sibirą Stasį Mackevičių 
(buv. Vilniaus krašte nuov. vir

Pirmoji ir antroji okupacija šininko padėjėjas), iš Degučių 
gerai įrodė bolševikų žiaurumus km., Tauragės apskr. Jo liki-

gyvus savo stabus — Marksą, 
Leniną, Staliną. O dabar nau
juosius stabus — Chruščevą, 
Bulganiną, Šepilovą, Malcnkovą 
ir kitus.

Noriu priminti, kad lietuviš
koji visuomenė spaudoje viešai 
keltų kiekvieną bolševikų įvyk
dytą ar vykdomą Lietuvoje te
rorą ar žmogžudystes.

mas nežinomas.
2. 1941 m. birželio 11 d. bol

ševikai išvežė į Sibirą ūkininkai
tę Stasę Graužinytę su jo 5 mėn. 
sūnelu iš Dranyčių km., Utenos 
apskrities.

1941 m. birželio 39 d. išvežė 
į Sibirą Feliksą Marcinkevičių, 
Jo žmoną Emiliją ir du jų vai
kučius 2 — 5 metų amžiaus iš 
Stangviliškio vienk., Zapyškio 
vaisė., Kauno apskr.

1941 m. vasarą Kauno kalėji
me bolševikai sušaudė 22 m. am-

(Tęsinys 4 pus. )

pergyveno abiejų bolševikinių o- 
kupacijų metu.

Lygiai buvo tas pats — lietu
vius, žudė, grūdo į kalėjimus ir 
gabeno į Sibirą.

Gili užuojauta herojiškai ko
vojančiai vengrų tautai ir lais
vės didvyriams, kovojantiems 
už savo nepriklausomybę.

Norėčiau nors trumpai kalbė
ti į tuos, kas dar bolševikų gerai 
nepažįsta ir nežino jų piktų dar
bų.

Dauguma lietuvių, kurie gimė į 
laisvoje Amerikoje ir Lietuvoje 
negyveno, tų įvykių nematė iri 
daug kas tais įvykiais nenori j 
tikėti.

Tačiau visi mes gerai žinome,! 
kas yra komunizmas ir ko jis j 
siekia. ,

Ypatingai mūsų tremtiniai tu
ri gerą patyrimą apie komunis-! 
tinį “rojų”, nes jie Lietuvoje} 
pergyveno bolševikų smurtą ir j 
terorą.

Komunizmas yra didelė ir bai-; 
si XX amžiaus nelaimė — tiro-' 
nija.

Teisingai šen. William Know- 
land pasakė: “bolševikui skalbti 
šonus, duok per skudurus rau
donus”.

Komunizmas yra baisus šių 
laikų maras; jis įvairiais pavi
dalais skevrbiasi į kiekvienos 
svetimos valstybės vidaus san
tvarką .sukeldamas viduje riau
šes, sukilimus, blokadas, o vie
nintelis komunistų tikslas — tai

,iT, „ x • • «, iv be karo, pasinaudojant sąmy-Draugo ” straipsnyje “kalbama ... f .. . ,, .. .♦su u,.™*-/s. šiais- revoliucija, užvaldyti visą
pasaulį.tik apie buvusias Vilniaus ir 

Lvivo žemes. Be jokių pasta
bų rašoma apie lenkus ir žy
dus, kitaip sakant, pripažįsta
ma, kad tos žemės lenkams pri
klauso ir vien tik lenkų apgy
ventos”.

Reikia turėti daug piktos va-

Bolševikai skelbia, kad nėra 
Dievo, nėra tikėjimo, Jie žmogų 
nužmogina ir paverčia gyvuliu.

Apie Baltųjų Rūmų naująjį sąjūdį “People-to-People Part- 
nership” parašysime atskirai. To sąjūdžio nariu yra pakviestas lios, kad tokią nesąmonę būtų 
Alto pirmininkas, .kuris dalyvavo steigiamajame suvažiavime, galima tvirtinti. Juk “Draugo” 
pasikviesdamas svečiais ir kitus Alto Vykdomojo Komiteto žinelės antraštėje aiškiai įrašy- 
narius. , . i < ta, ka<j deportatacijos vyksta iš

Lenkijos ir iš okupuotos Lietu
vos. Kitos lietuviškosj vietos 
nėra minėta, tik Vilnius, tai 
argi skaitytojui nėra aišku, kad 
Vilnių “Draugas” šiandien laiko 
okupuotos Lietuvos (rusų oku
puotos), o ne Lenkijos dalimi?

Jeigu žinutėje buvo pasaky
ta, kad veža lenkus ir žydus, tai

NEW YORK O VOKIETININ- ( srities Rytprūsiuose nėra be pa- 
KAI IR KLAIPĖDA

Vokiečių laikraštis “New Yor 
ker Staata-Zeitung und Herold” 
1956.XI.30 įsidėjo straipsnelį 
“Ostpreussen soll litauisch wer- 
den?” (Ar Rytprūsiai turi tapti

nacių ir maskolių perkrikštytų, 
i liudija apie tų sričių ryšį su Lie
tuva. šias eilutes rašančiam te
ko sutikti Karaliaučiaus univer-

, . siteto docentą, kuris vokiečiųlietuviški?). Jame primenama, ,aikais
» “ Iri ATI ° kas liudijo, kad net ir nacių

grinda.
Daugelis vietovardžių, dabar j tereiškia, kad turima žinių, jog

kad Illinois atstovas 
T. P. Sheehan iškėlė mintį, jog 
Europą išlaisvinus Lietuvai turi 
grįžti ne tik Klaipėdos kraštas, 
bet Ir Karaliaučiaus sritis. Su-, 
mini, kad lietuvių paskatintas 
Kongreso atstovas Reece išėjo
Kongrese su memorandumu, jog T , .. . , . . , ,
amerikiečiai tartų vokiečiams (a±te.8,e!°^.k* ,dauSells 
žodį dėl Rytprūsių grąžinimo

laikais ten lietuvių kalbos tra
dicijos nebuvo išnykusios.

SAIGOKIMĖS DVASINIO 
ATBUKIMO

Jaunosios kartos rašytoja N.

Lietuvai.
Pažymima, kad tie žingsniai 

buvę padaryti inspiruojant lie
tuviams ir motyvuojant, jog 
Rytprūsiai yra nuo amžių ap
gyventas lietuvių genties kraš
tas, kad jie buvo jėga vokiečių 
ordino prijungti prie vokiečių 
žemių ir kad Hitleris beveik bai
gė naikinti paskutines lietuvių 
liekanas.

Laikraštis pašaipiai nuo sa
vęs prideda, kad tiems pareiš
kimams tebuvę tik tiek rimtu
mo priduota, kiek jo turi ir įš- 
keliami argumentai.

Visdėlto- vokiečiai neturėtų 
taip lengvai atmesti lietuvių et
nografinius ir istorinius argu
mentus. Jeigu vokiečiai, kaip 
praktiška tauta, šalia to dar 
teikia reikšmės ir ūkiniams ar
gumentams, tai reikia atminti, 
kad Klaipėda yra vienintelis na
tūralus Lietuvos uostas, kad 
Lietuva ir Nemuno baseinas su
daro natūralų Rytprūsių pajū
rio užnugarį, ir kad lietuvių sie
kimas išėjimo prie jūros Mažo
joje Lietuvoje ir Karaliaučiaus

tokių tautybių žmones tremia. 
Informacijų šaltinis, kuris buvo 
nurodytas “Drauge” — “Chica- 
go Tribūne” — apie kitų tauty
bių trėmimą nieko nesako. Jei
gu suminimos mažumos, tai juk 
jų buvo ir Kaune, ir visoj Lie

dalykų, kurie anksčiau buvo as
meniui neginčijamai svarbūs ir 
užėmė jo gyvenime pirmąsias 
vietas, pradeda grimsti triukš
mingos skubos srovėje ir pra
rasti savo spalvas”. Naujausia
me "Mūsų Vytis" numeryje ji 
sako:

“Turbūt nėra nieko skurdes
nio kaip atbukęs žmogus, ypač 
atbukęs jaunuolis,-ė. Jie patys 
nemato savo dvasinio neturto; 
jie vaikšto kaip užsimerkę po
vai, visus peikdami, viską kri
tikuodami ir viską išjuokdami 
Viskas jiems neįdomu, viskas 
nevertinga; kiekvienas rimtes
nis pokalbis, kiekvienas vaizdes- 
nis žodis ar pakilesnė mintis 
jiems kelia žiovulį ir kreivą šyp
seną. Jie nebegali netuščiai kal
bėti ir neskiria rimties nuo

M. KRUPAVIČIUS

tuvoj, bet niekas iš to nedaro 
išvadų, kad 'Lietuvoje tebuvo 
tik to3 mažumos, o nebuvo pa
čių lietuvių. Kiek kartų buvo 
rašyta, kad naciai Lietuvoje žu
dė žydus, ar tai jau taip rašę 
laikraščiai pripažino, kad Lietu
voje tik /žydai tegyveno? i

Minėtas “T. Ž.” koresponden
tas “jd” savo pastabose stebisi, 
“kaip toks rimtas laikraštis”, 
kaip "Draugas”, šitaip parašė. 
Geriau galėtume stebėtis, kaip 
toks rimtas savaitraštis, kaip 
“Tėviškės Žiburiai”, tokius sla
puko “jd” inkriminavimus sa
viems lietuviams galėjo išspaus
dinti. “Draugo” pažiūra į Vil
niaus klausimą labai aiški, ir ją 
visi gerai žino, išskyrus palaidų 
apivarų taktikos slapukus ko
respondentus. Dr. J. Daugailis

BLACK-AND WHITE
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!

COLOR

Big Color TV recelvei ihowi in 
blAck-ond-v/hite, too. It’i likę hav- 
Ing 2 ietį in II

FOR UHFt UHF-VHF tuner 
eptional, extra.

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

teisingumo ministerį Sleževičių V. P. (Vytautas Pet
rulis), buvęs krikščionių demokratų vyriausybės mi- 
nistens ir pasiūlęs jam numarinti iškeltą jam bylą, o 
jis už tai pasakysąs perversmo komiteto narius, ku
riuos galės vyriausybė lengvai surankioti ir tuo bū
du išvengti perversmo. Ir to Grinius daro išvadą, kad 
sąmokslininkai nesislėpę su savo plana s nuo krikščio
nių demokratų veikėju, kurie nėra nekalti tautininkų 

’ organizuotame perversme.
Po pasikalbėjimo su Ladyga man paaiškėjo, kad AS negalėčiau kategoriškai tikrinti, kad Petrulis

1926 METŲ GRUODŽIO 17-TOJI 

Liūdna 30 metų sukaktis

16 tęsinys

gandai apie perversmą nesibaigs tik gandais, kad per
versmas realus pavojus ir jam įgyvendinti jau yra su
daryti net reikalingi organai. Pasiskubinau tas žinias 
tuoj perduoti savo CK. Jis man pavedė apie tai pa
informuoti Papečkį ar Sleževičių. Aš tai tuoj ir at
likau, tik neprisimenu kuriam jų dvejų tas informa
cijas perdaviau neišvardindamas komiteto sąstato. 
Daugiau linkęs esu manyti, kad tas informacijas su
teikiau Papečkiui kaip krašto apsaugos ministeriui 
Mano pranešimas buvo išklausytas- kažkaip abejinga^ 
be susidomėjimo, nesiteiraujant net apie detales. Įga
vau įspūdį, kad liaudininkams tai nenaujiena, ar kari 
jie taip pat stipriai jaučiasi, jog jokie komitetai ir ren
giami pasikėsinimai jiems nebaisūs.

Vėliau jau po perversmo Ladyga man pasakojo, 
kad, kai jis vyko namo patartą dieną į Gulbinėnus, iš 
Kauno jį lydėjo ligi pačių Gulbinėnų keli saugumo 

.agentai, o vėliau buvo paliktas ten pat sekti visiems 
triukšmo susikaupimo nuo ba-1 Ladygos žingsniams. Tai dar vienas įrodymas, kad
nalių juokų. Neretai jau galima 
pastebėti, kaip daugelis privačių 
ar viešų pobūvių pamažu virsta 
kalbėjimo estafetėmis. Turinin- 
gesnis pašnekesys, nesvarbu ko
kia tema, sutinkamas su didžiau 
siu nesidomėjimu, ir tas, kuris 
jį praveda, pasijunta tartum 
koks įsibrovėlis.

koalicinė vyriausybė žinojo visa, ne tik aplie komiteto 
esimą, bet ir apie jo sąstatą, nes jeigu būtų nežinoju
si, tai kuriems galams keli saugumo agentai būtų La- 
dygą lydėję net ligi Gulbinėnų ir net ten paliktas jam 
adjutantas. Nemanau, kad tokiu būdu buvo rodoma 
generolui pagarba ar meilė.

to dąlyko nežinojo. Bet turiu pakankamai pagrindo 
tokia žinia netikėti. Petrulis nebuvo visuomenininkas. 
Bes ministeriavimo kitokios politikos nežinojo. Jis 
krikščioniškajame bloke buvo naujas žmogus. Rusi
joj jis buvo kairiųjų pakraipų. Už tą pasitraukimą jo 
karieji nemėgo. Nemėgo taip pat ir tautininkai. Tad 
sunku būtų jam iš betko tokių žinių gauti. Antra, 
Petrulį pažinau kaip žmogų, kuris iftokėjo vertinti sa
vo garbę. Žinojo jis ir mes visi žinojom, kad jis nu
sikalstamo darbo nepadarė. Jam buvo sufabrikuota 
politinė byla. Jam tai negarbės nesudarė, vien tik ne
mažų nesmagumų. Tokių bylų tuomet buvo dešimti
mis sudarytų. Nuo jų nukentėjo daug nekaltų žmo
nių. daugelis gerų ir pavyzdingų ūkininkų buvo iš
varytų ir ubagais paleistų. Jei Ladygai perversmo ko
mitetas pareiškė nepasitikėjimą tik dėl to, kad jis 
turėjo pažinčių su krikščionimis demokratais ir bi
jojo, kad jis jiems apie rengiamą perversmą nepra
sitartų, tai juo labiau jie negalėjo pasakyti Petru
liui, kuris, nors ir nebuvo krikščionis demokratas, bet 
priklausė kr. demokratų bloko ūkin'nkų sąjungai.

Krikščionys demokratai pirmu kartu apie rengia
mą perversmą ne iš gandų, bet iš autentiško šaltinio 
sužinojo, iš Ladygos, ir tuoj apie tai pranešė kam rei
kėjo, vienam vyriausybės nariui. Jeigu jie nepasinau 
dojo, tai jų kaltė ir tuščias dalykas po perversmo jleš-

K. Grinius kalbėtame pasikalbėjime suteiktame koti kaltės kitur. Tokia skraiste savo kaltės nepas- 
J. Kedainiui yra pasakęs, kad vieną kartą atėjęs paslėpsi. O kas nori ją tokiu būdu slėpti, nevisai garbin-

gą kelią pasirinko. Mokėjai nusidėti, mokėk ir atgai
lėti. Tai gaila, kad šiuo atveju nusidėjo vyriausybė 
ar paskiri jos nariai, o atgailėti už juos turėjo visa 
tauta. Štai kam Pajaujis turėjo pasakyti — jūs “už- 
korėt kraštui Smetoną ir 13 metų diktatūrą”. Kaltas 
yra tas, kas nusikalstamą darbą padaro, bet kaltas ir 
tas, kas gali tą darbą sukliudyti ir nesukliudo.

Vyriausiosios valstybės galvos — prezidentas ir 
ministeris pirmininkas žinojo iš paties Voldemaro, 
kad jie krikščionis demokratus vers, jei jie rinkimus 
laimės, bet apie tai nepainformavo nei krikščionių de
mokratų, nei patys iš to išvados nepadarė rinkimus 
laimėję. Aš nesuklysiu teigdamas, kad tokiu būdu jie 
parėmė tautininkų perversminį užsimojimą, kurio 
jiems neteko garbės pritaikinti pralaimėjusiems krikš
čionims demokratams, bet už tai ją pritaikė laimėto
jams ir savo talkininkams ir globėjams. Sugretinus 
šitą faktą su Griniaus teigimu “jei rinkimų laimėto
jais būtų išėję krikščionys demokratai, perversmui ga
limybių būtų mažiau... ir nė valstiečiams liaudinin
kai, nei socialdemokratai nebūtų morališkai parėmę 
perversmininkų prieš krikščionis demokratus...”, kaž
kaip jis rūgščiai nuskamba ausyse ir sudaro įspū
džio, kad buvo jieškoma lazdos šuniui mušti.

Kad koalicin:nkai nutylėjo tautininkų rengtą per
versmą prieš krikščionis demokratus ir tuo patim 
pasidarė tam tikra prasme jų bendrininkai, stebėtis 
netenka. Juk pats susiblokavimas liaudininkų su tau
tininkais einant į rinkimus turėjo tokio pat tikslo, 
kaip ir perversmas — nušalinti krikščlonik demokra
tus nuo valdžios vairo. Vienas nuo kito skiriasi tik 
savo būdais — vienas demokratinis, kitas antidemok
ratinis, kaip visai gražiai ir vykusiai K. Grinius api
būdino tautininkus, sakydamas, kad “jie demokrati
niais keliais (rinkimais) siekė nedemokratinių tiks
lų”. Bet esmė — sutraškinti priešą.

(Bus daugiau)

i
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A. REPŠIENE, Worcester, Mass.

1$ ATEITININKU 
' GYVENIMO

(Atkelta iš ‘i psl.l 
kė draugovės narių susirinkimą.

KVIEČIA
Chicagos moksleivių ateitinin

kų Marijos kuopa nuoširdžiai 
kviečia visus moksleivius, stu
dentus ir sendraugius ateitinin
kus į savo vėliavos pašventini
mo iškilmes s. m. gruodžio 16
d. Iškilmės bus pradėtos Švč. gė vilties kibirkštėlę, kad jis vėl tų Sąjungos JAV suvažiavimų p Marios Nekalto Prasidėjime 

vra žmoeus? Kad tik iam rei- i Chicagoje ir išdiskutuota visa parapijos bažnyčioje 9:50 vai.
eilė einamųjų reikalų. ryto. Po pamaldų bus užkan-

Atkreipiant dėmesį į Sąjungos džiai ir iškilmingas posėdis su 
dvasios vado tėvo J. Kidyko, SJ menine programa parapijos sa- 
paraginimą, pradėti organizuoti Įėję. Marijos Kuopos Valdyba 
Gyvojo Rožančiaus būreliai.

Geri darbai — tai^gražiausiasi das ir jis savo sieloje yra geres
nis už mus! Gal tavo atsilanky-sielos papuošalas, kuris nemirš

ta, kuris yra nusinešamas į 
amžinybę. Tą brangiausią pa
puošalą nei kandys nesuės, nei 
atominė bomba nesunaikins. Tai 
yra gražiausias žmogaus dva
sinio pasaulio rojaus kampelis.
Jei atimti žmogui tą moralinį
papuošalą — kas iš jo liks? Mes Lietuvoje kat. ..moterys

Tad gi Dievas, tverdamas1 tą ualyką prakti&uodavom di-

mas, tavo.švelnus žodis, atneš-1 Pateikti pranešimai iš draugo- 
tas iš laisvojo pasaulio, užde-l vių valdybų ir Lietuvių Studen-

yra žmogus? Kad tik jam rei 
kia pasiryžti iuo būti ir jis vėl 
gyvens ne išjuokime ir panie
kinime...

žmogų ir apvelka tuo neužmir 
štamu dvasiniu rūbu, duoda- 
mas laisvą valią ir toliau tą rū
bą gražinti ir puošti.

džiųjų švenčių, ypač Kalėdų 
proga.

Susitardavom, prisikepdavom 
pyragų, bandelių ir su krepše
liais eidavom į kalėjimus, neš
damos švenčių ramybės nuo
taiką. Mus lydėdavo pats kalė-^j 
jimo viršininkas. Jis paaiškin
davo, kas mes esam ir ko čia 
atėjom. Ne vienam užkietėju
siam kaliniui riedėdavo ašaros, 
kada jis išskaitydavo iš mūsų

niekas/veidų, ne tik iš išgirstų žodžių 
pasigailėjimą ir užuojautą. Ne 
vienas kalinys, administracijos 
teigimū, pasitaisydavo.

Lankydavom, ir ligonius
Taip pat elgdavomės ir su li

goniais, bei vargšais bedaliais
Suėjusios į būrį, siūdavom 

baltinius, surinktus iš aukų, ar 
ir su “krepšeliais” ar

Kas iš tes praeinančios di
dybės, kad tu nesuskaitai savo 
turtų, kurie gali būti per tavo 
silpnybę, per kelias valandas 
prašvilpti, ar kitu kuriuo būdu 
sunaikinti. Tu gali visko netek
ti, net ir savo kūnui kuo pri
dengti — bet to rūbo, kuriuo 
tave Dievas apvilko
o niekas neišplėš.

Tad kaip mes galim tą “rū
bą” puošti?

Gerais darbais kiekvienoje 
srityje! Geri darbai pirmoj ei
lėj reiškiasi artimo meilėj

Daug yra ligonių, reikalingų 
ne vien tik materialinės, bet ir 
moralinės paramos.

Materialinės paramos dau
giausia yra reikalingos, nuken
tėjusios II pasaulinio karo au- 
|tos vargstančios Europoje. Šia
me laisvame Amerikos t krašte 
mažiau reikalinga. Kadangi 
tvarkingas žmogus, ne tingi
nys, būdamas sveikas, savo dar 
bu išlaikys save ir savo šeimą.
Jam daugiau reikalinga mora
linė parama.

Iš čia savaime kyla klausi
mas: kokia ta moralinė parama j 
ir kuriuo būdu tai atlikti?

Kaliniu lankymas
Tai lankymas ligonių ir kali

nių, ligoninėse ir kalėjimuose.
Daug kam bus nuostabu: kodėl 
lankyti kalėjimus? Jei žmogus 
nusikalto civiliniams įstaty
mams, tai kam dar man su tuo 
užkietėjusiu kalbėti?

Miela sese, broli, — lazdos, 
tarbos ir kalėjimo niekad ne-
atsižadėk! Ir kalėjimuose ken-'momentu reikalingas moralinės
čia daug nekaltų aukų. j Paramos-

As kalbėjau apie tuos žmo-

Didelė draugovės narių dalis SUSIRINKIMAS
žada-dalyvauti žiemos stovykloj Chicagos studentų ateitininkų . , >
prie Chicagos. draugovės informacinis susirin !me Washmgtono centre sale bu-,

Clevebnde paskutiniu laiku kimas įvyks šį šeštadienį, gruo- Y'° pripildyta k ausytoji) urių j. ... .P \ laiku dži 15 d 7 , k uas daugumą sudarė washingtome-
gyvai veikia jaunučiai ateitmin- azl° 10 “•» ' vaL vakare pas nemažai svečiu
kai Šiuo metu vra trvs būre- Tėvus Jėzuitus (5541 So. Pauli- člja1’ o ta!p pat nemažai svečių sai. šiuo metu yra trys nure-, atsilankė iš Baltimores, Phila-
hai. Susirinkimai vyksta regu-J na St.). Programoje - prane-,delphijos ir kitų gretimų mies. 
’ariai kas dvi savaitės. Šimai apie žiemos stovyklą ir Į įų

Lapkričio 15 d. įvyko bendras Naujų Metų sutikimą. Visi na- Į Programą pradėjo solistė Pr. 
Clevelando ateitininkų valdybų riai kviečiami dalyvauti. V-ba , Radzevičiūtė padainuodama 3
posėdis, dalyvaujant sendraugių, 1 ... .. — -....................-- lietuviškas dainas. Po to sekė
studentų, moksleivių ir jaunu KlSIlSVkitC pasirodymas solisto Vokietaičio,
čių valdybų nariams. Pasidalin- ipnTjTTHMTBM Mrvnnrrc .kuris puikiai padainavo kelias 
ta mintimis ir aptarta eilė at j LllnLrAMlAN MELUDiES 
ėities veiklos klausimų.

Kad būtų atsiektas didesnis

Washington, D .C.
Moterų klubo kunoerta«

S. m. gruodžio 1 d. įvyko i gaUsaus Lietuvių Moterų Klubo! puikų paruošima. 
Washingtono Lietuvių Moterų stū bufeto ir šokiai. Wa.j
Klubo koncertas — vakaras, ku J _______ -
ris labai pasisekė. Programą at
likti buvo pakviesta viešnia iš 
Kanados, visų gerai pažįstama 
Lietuvos operos solistė Pranė 
Radzevičiūtė, jaunas, talentin
gas Amerikos lietuvis, kylanti 
televizijos žvaigždė sol. Artu
ras Vokietaitis ir akt. Henrikas 
Kačinskas.

Talpi, jaukiai išpuošta, pačia-

Publika solistus ir aktorių su-į shingtono lietuviai džiaugiasi 
šio koncerto pasisekimu ir yra 
dėkingi VVashiiigtono Lietuvių 
Moterų Klubo vadovybei už taip

tiko labai šiitai.
Po koncerto sekė vaišės iš

VVashingtoniškc

VISKAS KALĖDŲ ŠVENTĖMS!
PorcelunuH, kristalas, lygintuvai (prosai), importuotos kišeninės 

aukso plunksnos, plunksnakoėiai ir kitos dovanoms tinkamos prekės. Be 
to lietuvių gamybos šokoliadiniai saldainiai dėžutėse po 1 ir 2 svaru 
Birute ir ]x> \'2 svai-o Darius-Girėnas. Uunu ir detaliai.
Krautuvė atidaryta iki Kalėdų kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. va

karo ir sekmadieniais nuo 11 vai. ryto iki 5 vai. vakaro.

D. JURJONO B-VES KRAUTUVĖJE

3251 So. Halsted St. Chicago 8, Illinois

Ann Arbor — WPAG 
cycles

1050 kilo

bendradarbiavimas, Clevelando i Sekma(iieniai« 1:00 — 1:30 p. p 
ateitininkų tarpe, panašius vai | Ve?tį“ ~ VALATKA
dybų posėdžius nutarta sušauk 1 56 Le8“re-“ Detr0,t
ti gana dažnai.

ŠV. KRYŽIAUS JMA KUOPA!

Po ilgos pertraukos pagaliautimo meilės persunkta sįr-gruodžfo 9 d vėJ fcuvį
dimi, lankėme net ištisas šei 
mas beveik kas mėnuo. Taip 
pat tems šeimoms kepdavom ir 
net virdavom valgį ir šelpėme 
ligos, bei skurdo prispaustuo
sius.

Labai svarbus dalykas — li
gonių lankymas. Gera nuotai
ka, moralinis pasitikėjimas kar
tais žmoguje stebuklus daro. 
Ligonių ypatingai yra mėgia
mas linksmumas, gyvas, judrus 
ir sTi sąmojum lankytojas. Li
gonis jpragiedrieja, pasiduoda 
lankytojo įtakai, pamiršdamas 
net skausmui. Toks ligonio nu
siteikimas labai teigiamai vei
kia jo ligos atžvilgiu ir gydy
tojai labai džiaugiasi ta ligonio

musų 
Z

Mb-hiean

SOPhlt (ARGUS 
RADIO PROGRAMA

Iš WGES stoties — Banga 1390 
PIKMADIENNIO vade nuo 7—8 v 
NUO PIRRIAD. IKI PENKTAD 

8:45 Iki 9:30 vai. ryte 1
SEŠTAD. 8:30iki 9:30 ryte

SEKMAI). 8:30 ->0:30 v. r. Iš stotie* 
WOPA — 1490 kll.

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

tė, vicepirm. Romas Peterys,i 
sekr. Kristina Burbaitė, ižd. Dan 
guolė Prišmantaitė ir aoė reik. I 
ved. Romas Žė3as; kan3i?late li- 

nuotaika. Niekad nereikia ligo- ko Ligija Jakavičiūtg. I
nį blogai nuteikti, vengti tokių Kuopos ir mergaičių būrelio i 
pasakojimų, kuriuos jis turi globėja - stud. Marytė Meš- 
nergyventi, kada ir jis pats šiuo kauskaite; berniukų būrelio glo 1 ’ bėjas — Algis Ignatonis. Dva

sios vadas — kun. K. Juršėnas. 
Po susirinkimo kuopos globė-

kuopos susirinkimas. f 
'Naujoji mūsų kuopos globė

ja stud. M. Moškauskaitė su
pažindino mus su šių mokslo me 
tų veiklos planais.

MAS JAV Vakarų Apygardos! 
pirm. Al. Šatas parodė mums,
net kelis įdomius filmus: Šven- Viena kultūringiausių ir gra-1 
tuosius Metus Romoje, ateitinin dovanų V. Jonuškaitės
.... iii plokštelių albumas, kuriame tel-ikų šventes ir. vasaros stovyklas. į pa 15 ^airių dainų. Reįkalaukite 
liliputų miestą^, ir bėgimo rung-, visuose knygynuose ir pas J. Kar-'
tvnes / velj. 3322 S. Halsted St., Chicago

, 4 , iz,.. i «- TU. Telef YA 7-0677.Buvo išrinkti kuopos valdy-!--------------------------------------------------
ba, kuri pasiskirstė pareigomis
sekančiai: pirm. Regina Cesai-j Telef. REpublie 7-68u3

lietuviškas liaudies dainas. Po 
to Radzevičiūtė padainavo ke-i 
lias operų arijas. Radzevičiūtės 
balsas sakmbėjo puikiai, dainos 
buvo atliktos giliu įsijautimu. 
Solistas Vokietaitis — puikus 1 
bartionas — dar padainavo ke
lias operų arijas.

Dramos aktorius H. Kačins
kas paskaitė V. Krėvės “Arą” ir 
Šekspyro “Septyni žmogaus am
žiai”.

PIGLU IR SAUGI AI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE Ui Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį tjunavežinų 

ir apdraudaa
«318 W. Kist St. Chicago, U. 

Tel. FRescott 9-2781

Paimkim tik Sov. Rusiją ir 
jos užgrobtus kraštus. Ten vio- .. .
ną kitą ras.m kriminalini nu- .. .. . 4. , . , 4 • - .
sikaltėlį ir tai gal būt iš bado tUrttlnguose' laisvuose kra tais gėrimais.
_____ *.__-j„ __ Į stuose, kur žmogus nejauti nei

auunuii w«». ouv. ivu^ijcj, 111 neS| kurįe reikalingi daugiausia' ja dar pavaišino mus pvraeai- 
uzgrobtus kraštus. Ten vie-- naranlns trvvpnan.Ibiais n dva.in, „adas — minkš-

Regina Cfsaitė

ADOMAS VAITKFVTCIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS
Vhų rūšių namų apšildym< 

Įvedimas, perdirbi 
mas ir pataisymas

Greitas, sąžiningas ir pigu* 
patarnavimas

ATLAS FUEL CO
Atstovas

4919 So. Paulina St 
PRospeci 6-7ft6P

....... .
1 PERKRAUSTYMAI — MOVING

tPigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 
tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 S. LITUAN1CA AVĖ.. CHICAGO. HJL.

Telefonas — FRnntler (L18Ri •
...................................................................................... ........ ■■■■»■■>

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

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

pavogusį grūdų saują, o milio-hj n(. alRio žinorna,
na, žmonių kenčia m aukoja vi yra. Bet ką kai-
vo gyvybę nekaltai. 1 'bėti apie tuos, kurie ypatingaiTaip pat ir čia. Ar jūs .manot . reikalin , dva8inės „ materia. 
kad ir c a Amerikoj nereikalln-1 Iinės lbūs kiekv;enu m0. 
ga moralinė parama? Gal kitas mentu
skaudžiai atgailojo savo klai- Gerų darbų vykdyme turėtų
-------- --- 7— ---------------—----- - aktyviai dalyvauti visos kata-

Bolsevikų okupacija Ūkiškos organizacijos.
(Tęsinys iš 3 psl.) Kiekviena tauta pirmoje ei-

žiaus Algirdų Tulauską (buv. /cf rod° s.rd, savo
Pagėgių muitinės valdininką) įg | ^au įeciarns.
Kauno miesto. ,, °crų darb,i,,r artl.m0 mcllcs

Kas tais įvykiais dar netiki, kebas -era sukurtas žmogaus. |
vėliau jiems atsidarys akys ir ^gaires nurodytos paties

, , - Kristaus Jam dar tebegyvenantiip nrarrp'ps kam hnlspvikai zn- žemėje.
Tad pucškimė: tuo rūbu, nu-

ALUMINUM
STORM WINDOWS

$15.95
Combination Aluminum

STORM DOORS
$39.95

Instalation Extra
NO MONEY DOWN

KRIDE COMPANY
2719 W. 71stSt„ HE. 4-91P

OPEN SUNBAY
Lietuviai Savininkai 

bĮJSB-gl-BSrSl.

NARIAI LIETUVIŲ TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSB

Kiekvieno Sentsupcs Apdraustos Iki 810,008.00 
IR

Paskolos Duodamos Namu Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINOS R LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, DI

CHAME SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W 47th St. t Chicago 32, UI

OISTHIC? SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, UI

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

UNimSAL SAV’UGS A LOAN LSSR,
1300 S Halsted Si • Chicago 3. 10

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

•FRANK S TV & RADIO, INC.
3240 So. Halsted St. CAIumet 5-7252

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldų perkraustymas as

meny turinčių ilga patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 Su. Hoyne Avė.,Telef. Vlrgžnia 7-7097

jie praregės, kaip bolševikai žu 
dė ir naikino nieku nekaltus mū
sų tėvus, brolius ir sese lietu
vius.

Anuos praėjusius laikus mes 
su pasibaisėjimu galįmc prisi
minti, kada 1940 m. po mūsų 
mielą tėviškę siautėjo bolševikų 
raudonasis maras.

Ta3 baisus raudonasis kolo
sas — komun:zmas — buvo už
liejęs mūsų visą graliai žydintį j 
kraštą — Lietuvą.

Jis naikino kiekvieną mūsų 
kiek buvo kitokių pažiūrų, negu 
komunistai.
brolį, sesę ir giminę, kuris bent

Per du okupacijų laikotaųiius į 
tūkstančius geriausio Lietuvos i 
e’ito, mūsų kraujo brolių ir se
sių bolševikai nekaltai išžudė, | 
•kitus sugrūdo į kalėjimus, o li
kusius ištrėmė "sunkiems prie
vartos darbams ir lėtai mirčiai 
į Sibirą.

Daug kas negali net įsivaiz-l 
duoti, kad taip tikrai galėjo bū
ti mūsų kultūringame XX am
žiuje

sagstytu gerų darbų žvaigždė- 
i mis, kuris lydės mus į amži
nybę!

Teisingumas — tikro charak
terio požymis. Atvirumas ir 
tiesos žodis — dvasios galiūnų 
ypatybė. O. š. Marden

iiHiilliiiiiiiiiMiiKiiiKHIlllllIlIlIlinuii  h

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
/boldų RAilų 
MEDŽIAGA

C AR R MOODY 
LUMBER CO

STASYS UTWuMAS, Pre*.
3039 So. Halsted St.

TeL VIctory 2-1278 
Iplminavlma ir Prekių Prlutaty 

mą Teikiame Nemokamai
Dabar me. matome, kad tie i “f“,. „

palva stalininiai raudonieji “viršį
žmvgiai siautėja po Vengriją aIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIUIIIIUIUIIIUIUIIIII
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Sy L .
FEOERRL
SAVINGS
AND LOAN ASS’N

CliarUreil * 
by lli» II. H.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...

• Įsteigta Chicrgoje 1905 metais.

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

• Augštus dividendus išmokėjo visada be per
sto jimo.

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

• Pinigams padėti nereikia važinėti.

Juos galite pasiųsti paštu.
Mes apmokėsime pašto išlaidas.

PBADKK1TE TAUPYTI ŠIANDIEN 1

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

JOHN J. KAZANAUSKAB, Pra

CharUied ir 8np«rri*«d by th« United Sumi (toTernmnt
_ -7. . —---- JALAM»()8: Knadtei nuo 9-to» ryto iki 6 vai. po pietų. Ketvirtadicniaifl ano 9-toa valandos
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro. Ni'yt® »*• H »*l. vakaro. 6«*tadieniaia noo S vai. ryto iki 1 vai. po piatų. Trečiadieniai* visai aeatidaroma

J

J. G. TELEVLSION OOMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

TV APARATAI: paprasti Ir Hpalvoti, automatlAki, valdomi nuo tolo. n - 
ftiojami, jungiami prie automobilio. PATEFONAI: vietiniai ir užsieniniai, 
paprasti, neftiojatni, automatiftki. HI-FI, baterijiniai. RADIJAI: vietiniai 
ir vokiški, AM, FM. trumpos buniros, keliKarsiakuiliiui, stalhtiui, kaliine- 
tiniul, ni'ftiojami. tranzistoriniai, kišeniniai — viskas

ŠVENČIŲ DOVANOMS

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 ketvlrt 9—9, sek m, 9—2

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

SS

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

Universal Savtngs and Loan Assoclatlon užtikrina Baugu
mą ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentfira Ud 
110,000 90 kiekvienam Indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąJolngų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, IUnois

i
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DLOC SUSIRINKIMAS

Detroito Lietuvių Organizaci-

chester, Mich., buvo nuvykusi tuvos atvažiuos baltabarzdis Ka

Pagerbsime veikėjus
Ateinantį sekmadienį, gruo

džio 16 d., 4 vai. p. p. Shores 
Cafe patalpose, 13200 W. War- 
ren, įvyks ALRKF veikėjų, pa
gerbimas, kurį ruošia ALRKF mų, bus aptarta ir Vasario 16 
4 skyrius. minėjimo reikalai.

Kaip jau anksčiau skaitėme 
spaudoje, ALRKF jubilėjiniame 
kongrese, įvykusiame šiais me-, 
tais Bostone, Federacijos gar- pradėjo transliuoti tėvo Tomo 
bės nariais buvo pakelti Elzbie- žiūraičio, OP, advento laikotar- 
ta Paurazienė, Petras Medonis pįuį pritaikytus trumpus pa- 
ir Matas Šimonis. Jiems ir kun. rnokslėlius 
dr. I. Boreišiui, Anelei Ambrosie gįų transliacijų sposoriumi y- 
nei ir Marijai Kasevičienei už ii- ra A. L. R. K. Moterų Sąjungos 
gametę veiklą F ederacijoje yra 51 kuopa, veikianti šv. Antano 
prisiųsti pagerb mo aktai, kurie parapijos ribose, 
bus įteikti šio pagerbimo metu.
Minėti asmenys Detroito visuo
menei labai gerai pažįstami. Pra 
sidėjus naujųjų ateivių imigra

statybos komisija — inž Jurgis 
Mikaila, inž. Bajorūnas, inž. 
Dunča ir Jonas Valukonis — pri 
imti stovykloje pastatytos sa
lės ir valgyklos atliktų darbų. 
Pastatas jau turi stogą, duris 
ir langus. Šiuo metu reikia ran
govui sumokėti 4,000 dolerių, 
kurių pusės dar trūksta. Gera-

lėdų senelis, kuris po progra-1 
mos visiems geriems vaikams da j 
lins dovanas. Apie gerus vai
kučius tėveliai iš anksto prane
ša senelio žaislų ir kitokių do-

(Nukelta į 7 psl.)

jų Centras gruodžio 16 d. 12:30 j dariai, pasižadėję aukoti, ir vi- 
val. buv. lietuvių svetainės pa-1 suomenė prašoma padėti suda-
talpose šaukia susirinkimą, ku
riame, be įvairių svarbių proble-

DETROITO’O BIZNIERIŲ 
IR PROFESIJONALAI

ryti reikalingą pinigų sumą.
St. G-kas Jeiifu norite pirkti arba parduoti 

, namus, sklypus, Biergardenus — 
! alines, ūkius ar vasarvietes, kreip- 

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS, kitės į
Rengiamu 1957 metų sutiki- ELSEA REALTY * INVEST-ADVENTOIPROGRAMA mu Tuller viešbutyje susidomė- 

Baltic Melodies” valandėlė jimas kyla kasdien. Be detroi 
'tiečių, drauge sutikti Naujuo
sius Metus jau pasižadėjo eilė
Windsoro, Toledo ir net Hamil
tono bei Clevelando lietuvių. Be
likus tik dviems savaitėms lai
ko, dar kartą visiems maloniai 
primename nedelsiant rezervuo
ti vietas. Skubus rezervavimas 
yra būtinas, nes tikras dalyvau
jančiųjų skaičius turi būti žino
mas iš anksto.

PAS WINDSORO LIETUVIUS

LRKSA 265 kuopos veiklusis
Kartu papildomai pranešame, 

jog salėje veiks atskiras viešbu
čio bufetas, kuriame už prieina
mą kainą bus galima pirkti jvai

cijai į šį kraštą, jie labai daug organizatorius Matas Šimonis š. 
padėjo pabėgėliams įsikurti, ne m- gruodžio 9 d. buvo nuvykęs 
tik surasdami darbą ir butą,’bet J Windsorą. Vietos parapijos 
taip pat kovodami su raudonųjų.’ klebonui kun. Rudzinskui leidus 
šmeižtais, kurie norėjo įtikinti Pasinaudoti prie bažnyčios esan-) rių gėrimų. Taip pat vietoje 
visuomenę, kad atvykusieji yra i čia parapijos sale, buvo sušauk- bus galima įsigyti įvairiaspalvių 
fašistai ir nusikaltėliai. Ne vie- tas windsoriečių susirinkimas, kepuraičių, balonėlių ir t.tį. 
nas dalyvavo ir atsimena, kaip KUrio metu Matas Šimonis atsi-, Visais Naujųjų Metų sutiki- 
Mato Šimonio pastangomis bu- lankiusius supažindino su aP- mo reikalais malonėkite kreiptis 
vo suruoštas naujųjų ateivių pri ^raudos taisyklėmis ir paragino į Kostą Zalnieraitį, 2321 Casper, 
ėmimo ir pagerbimo vakaras. Be aP3idrauąti. šiame darbe jam 1 Detroit 9, Mich. Telef. VI 1- 
to minėtieji pagerbiamieji as- talkininkauti pažadėjo Urbonas. 7127. Patogumo dėliai vietas re 
menys yra žinomi ne tik kata- *^am paliktos draudimo reikalu zervuoti galima ir Neringos knv 
Ūkiškoje veikloje, bet taip pat ; smulkios informacijos, su kurio-1 gyne> 1906 25th St., telef. TA*- 
ir visuomenėje. Argi ne jie yra j m's galės susipažinti kiekvienas 6-7134. Detroito LSK Kovas 

sukūrę Balfą, Detroito Lietuvių susidomėjęs windsorietis. Ma-
Organizacijų Centrą, pagaliau ir tas Šimonis jau išplatino 10 bi- KALĖDŲ EGLUTĖ
vietinį Federacijos skyrių. Vi-. Iet4 knygučių Windsoro lietu- Detroite jau tapo tradicija,
suomenė be abejo jų darbų ne- 7^ parapijos nau ai. Jis ti<i, , kjekivenais meais Kalėdų
pamiršo ir dėl to kvKČ.ama da- Į sidės bendradarVavi- | Ulk0'1
lyvauti mūsų veikėjų pagerbi- mas (tadiemne mokykla ruošia Kalė-
me. Rengėjai'kviečia organiza-' ' dų vakarą, šiemet vakaras į-
ei jų atstovus su savo bendra- PRIIMTI STATYBOS DARBAI
minčiais ko gausiausiai atsilan-

MENT COMPANY
atstovą

VLADA BARAUSKĄ
Telefonai: Įstaigos VA 2-9790, 

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

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RAY
393 Wnt Grand Boulevard 

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

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

Telef. TA 6-0686

VINCAS KIRŠINĄS 
11420 Steel Avenue
Detroit 27, Michigan 

Tel. WE. 4-8165 
GENERAL OONTRACTOR

Atlieka Į vairi'm statybos, pataisy
mo Ir pertaisymo darbus — stalinln- 
IrystSs cemento, mūrijimo, elektros, 
plumbingo, dažymo ir dekoravimo 
Atskirų kambarių bei butų Įrengimas 
oaetogfise Ir skiepuose.

Š. m. gruodžio 9 d. į ALRKF 
kyti į šį pagerbimo vakarą. Jaunimo stovyklą prie Man-

vyks gruodžio 30 d. Hispanos 
Unidos salėje. Abiejų mokyklų 
tėvų komitetai bendromis jėgo
mis jau seniai šiam vakarui ruo 
šiasi.

Visi tėveliai kviečiami atsi-

Dėmesio, Detroito lietuviai! 
ArtSjančių Švenčių dovanomis apsi
rūpinkite pas VITA H ZUBRICK4,

5#tt<5 W. Fort Str. Tel. VI 32236
VITO JEWELER

deimantų, laikrodžių ir visokių bran
genybių krautuvėje.

Praktiški dalykai sau, dovanos 
artimiesiems, čia arba ijetuvoje pa- 
silikuslems.

Taisomi laikrodžiai. Valymo kai
na — 4.80 doi. Nauji laikrodžiai ga
rantuojami 5 metams.

Atneškite senų. laikrodį ir primo
kėję gausite naujų;

Visiems lietuviams duodamos nuo
laidos. ' '

J " ' I'1 ' '...............=

Lietuvių Prekybos Namai

PIRKITE DABAR, MOKĖKITE SEKANČIAIS METAIS! 

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

metams - be Finansų Kompanijų.

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

7 dalių valgomojo setas su nedegamu Formica viršum, garsiausių Amerikos

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

8 dalių valgomojo setas, 57 metų etiliaus, ypatingai puošnus 13 asmenų, tiktai $299-00

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 00

Sauletoji Florida kviečia Jus į naująjį lietuvišką
THE NEW BOLIVAR HOTEL

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

Skoningai įtaisytas, naujas pasta
tas, prie pat okeano.

Liuksusiniai kambariai. pagal 
kiekvieno pajamas, ideali vieto
ve arti krautuvių, teatrų ii' pa
sauly garsios l.ineoln Koail.

Žemos kainos, \ isi kambariai turi 
privačias vonias, dušus ir tele
fonus, keletas minučių atstume 
nuo restoranų, naujos auditori
jos Ir meškeriojimo brantinčs.

1 įveikimas iš okeano ateina tiesiai 
j JOsų kambarį.

Kotelis turi centrinę šaldymo bei 
šildymo sistemų. Atidalyta aps
kritus metus.

Yra pilnai įtaisytas soliaiiuimis 
(sun deck) moterims ir vyrams 
atskirai.

Visų kamharių langui išeina į lau
kų. Yra liftas (elevator), kortų 
kambarys.

Maudymasis okeane tiesiai iš Jūsų 
kiunba rio.

Pilnas jiutarnuvimas paplūdimyje. 
Lietuviai savininkai.

DANTŲ GYDYTOJA
BRONE GRUZDIENE, D.D.S,

15807 W. Waren
vesti savo vaikučius, kurie turės , (3 bl. į \ ak. nuo Greenficld kelio)
progą pamatyti Kalėdoms pri-1 Detr 8’ c g .

Priėmimo vai. pagal susitarimą, 
programą. «-pejef Kabineto. LUzon 4 5121taikintą lietuvišką

Dar programai vykstant, iš L:e- Nanm — LUzon 4-8961

A. f A-

ELVYROS ŽEMELIENĖS 
tragiškos ifiirties vienerių metų sukaktį minint, Šv. 
Mišios bus atnašautos Šv. Antano bažnyčioje, gruo
džio 16 d., 11 valandą ryto.

Visų prašome prisiminti savo maldose musų a. 
a. Mamytę.

Duktė ir žentas Ražauskai
Detroit, Mich.

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

MgZb Va » •’

UmnkSĮs Ir Munka aakitssnlus dividendui

Chicago Savings and Loan Association naujai 

statomas namas, kuris bus baigtas šių metų gale.

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti Į 
mūsų naujojo namo šannn atidarymą (Grand 
Opening, įvykstantį 1957 m. sausio mėnesi.

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 šitokius ap

draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 

valdžios įstaigų prižiūrimos ir visos turi atidėti 

vienodai reikalaujamų snmu atsargas, bet dau

gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir- 
i

tnmas yra tik toks: kai kurios bendrovė* yra patogesnės taupytojai,
Ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patarimas. , , . ■

Chicago Savings nuo pat savo Įsikūrimo 1924 m. per dauginu, segu 82 metus, visada Išmokėdavo taupytojams visas teapy- 
mol Įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savings yra viena Ii nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, tšfceičlant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 
kias pinigines operacijas.

Chicago Savings b-vė, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusių liet tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu iki $18,000,000 

Kviečiame visas pas mus Į mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiikais — atsiklauskite

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

CURRENTLY — AUK8CIAU81A8 DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMUfiNTŲ SKYRIAU*-

8 dalių svečių kambario baldai, naujausio stiliaus, Nylon ar vilnos viršumi,
parduodami už $400, pas Aus šiais me tais tik .......................................... $249-^

Kilimai įvairiausių dydžių, geriausių Amerikos fabrikų, 9X12, tik ................ $59-00

Televizijos aparatai — Zenith, Dumont, RCA, Motorola, Wcstinghov.sc, Syl-
vania, Admiral ir kiti, nuo .................................................................. $99 $250

Šaldytuvai 57 nietų modelio, 8 kub. pėdų, 5—6 asmenų šeimai, garantuoti 5
metams, Westinghouse, Admiral, General Electric ir kitų, tiktai ........... $|75°°

Dulkių siurbliai, parduodami virš $100, prieš šventes tiktai nuo .. . -',39-®^ iki $59®^
5 dalių virtuvėms stalai su Formica viršais, visų spalvų, tiktai..................... . $39-00

Linolcum 9x12, gražiausių spalvų, tik...........i.................................. ’........... $g.00
Stiklinėm durim knygų spintos, tik ................ ............ ....................................$29 00

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

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

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

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

Įmonės vedėjas JUSTAS LIEPOMS 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 !0-tos dienos krautuvė atidaryta kas vakaras iki 9:30.
1957 metų kalendorius siunčiamas dovanai visiems — pašaukus telefonu.
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NAUJAS ŽODYNAS
virš 20,000 žodžių

ANGLŲ-LIETUVIŲ kalbos žodynas, tokio žodyno Amerikoje 
dar nebuvo, kaina tik $4-.

Greit pasirodys ir LIET.-ANGL. žodynas. Užsisakykite iš anks
to, nes prieš šventes bus daugybė užsakymų.
Dovanoms gauta iš Europos RADIO aparatai su kuriais girdi
ma VILNIUS ir kiti miestai.
RAŠOMOS MAŠINĖLĖS su lietuvių ir kitų kalbų raidynais kai
nos nuo $55.
LAIKRODŽIAI šveicarų ir kitų firmų reto gražumo ir gerumo. 
FOTO aparatų nuo pigiausio iki brangiausio.
GINTARO KRISTALO įvairiausių dirbinių didelis, didelis pa- 
sirinkmas.
Devynios galybės LIETUVIŠKŲ plokštelių. KNYGŲ, ALBUMŲ 
ir kitokių prekių dovanoms, viską išvardinti neįmanoma, reik 
pamatyti. Katalogus ir prekes siunčiame į visas pasaulio ša
lis. O kalėdinių sveikinimų marios.
J. Karvelis, 3322 S. Halsted St, Chicago, UI., tol. YArds 7-0677. 
P. S. Vaikams vežimėlių iŠ Europos įvairių rūšių kaina nuo $30.

% ............................................................................................... ...................... .

STEPHENS L1QUORS
X

4134-36 Archer Avenue
(Kampos Francisoo gatvės)

Pirkite pas savo tautietį, kur 
rasite didžiausį pasirinkimą už

sieninių vynų, konjakų
Choro vedėjas • 1*1 •

K. Steponavičius, 1F 1IK6FIŲ.
savininkas c

________ ______________________________________________________

ITALIŠKAS KONJAKAS (10 m. senumo . ,5th $2-88

MAKTEL-COUVOISIER COGNAC 5th . .$g.O9

Portugališkas BRANDY (10 m. senumo . ,5th. $2-88

DEMOUNIE COGNAC (Prancūziškas) 5th . .$3.88

NAPOLEON BRANDY (Prancūziškas) 5th . .$3.88

GRAIN ALCOHOL 190 Prool .............. 5th . .$4.85

KRUPNIKAS (pagal lietuvišką repecfą) 5th • $3.4S

ZUBROWKA (su importuota žole) ... 5th -$3.79

SKAIDRIOJI.......................................................5th-$3.29

MIDUOLIS................................................5th .$3.79

Importuotas — MUNCHNER HOFBRAU —
alus. Dėžė 24 b.......................................... 5th . $g.79
(paprastai parduodama už $8.39).

FREE PARKING LOT FOR CUTOMERS

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 ųž nebrangias kalnas.

DUODAME KREDITAN 
BE ATSKIRO 

PRIMOKftJIMO.

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

Apsilankykite pas mus šian
dien!

H. SEIG A \
RCBAI, SKRYBĖLĖS, BATAI IR KITI REIKMTNYS VYRAMS

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

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

P AJ IEŠKOJIMAI
Jieškomas Antanas Jasaitis, s. 

Kazio, gira. 1912 m., gyvenęs 1946-7 
m. Škotijoj. Prašo atsiliepti motina:
Julė Jasaitienė, čeraachiovskio g. 
22, šakių miestas, Lithuania.

Jieškomi: ALBINĄS ir ALPON-. Jieškau savo sesers ZOSĖS BRIA- 
SAS SMAILIAI, s. Juozo. Yra ži- UKAITES-PRANAITIENES, ki
nių nuo giminių. Jieškomieji pra- lusios iš Vilkaviškio miesto. Karo 
šomi kreiptis šiuo adresu: A. šuo- metu dingusi be žinios. Žinantie- 
pys, 3347 Š. Lituanica Avė., Chi- ji apie jos likimą prašomi praneš- 
vagti b, UI. ti šiuo adresu: Jonas Briauka,

---------«-------  • Karolio Požėlos g-vė N r. 8, Ky-
Jieškomi: ANDRIUS KAZLAUS- bart’» miestas, IJtuhanla.

----- ------- kais, Marijona žerskaite- ------ •---------
Vlnslovlenė (Dailiūnų kaimo) iš KAZLAUSKIENE, ELENA KAZ- Jieškomas JUOZAS CIUPIS (Chu- 

Sibiro, prašo atsiliepti joe seserį LAUSKAITE IR ONA KAZLAUS- pis), gyv. Virginia, Vermont ar- 
Žemaitienę Frantą Ir Pifckevičių KAITĖ. Jieško iš Lietuvos duktė ba VVoreester, Mass. Atsiliepti šiuo 
Henriką. Jei kas žinote jieškomųjų Agota. Paskutinis jų adresas bu-' adresu: M. A. Petrušaitis, 5108 S. 
_j-------- —v- j-----•—.. — r,—. —.... --v. Carpenter St., Chicago 9, III.adresus, arba juo* pačius, prašau vo Brockline. Jie patys arba apie 
rašyti šiuo adresu: P. Balčiūnas, juos žinantys prašomi atsiliepti 
4101 So. Map|ewood Avė., Chica- šiuo adresu: P. Buika, 926 Pre- 
go 82, UI., arba skambinti iki 3 fontaine Avė., Ville Jacąues Car-
val. popiet: FRontier 6-3395. Jieš 
komieji gyvena Amerikoje ar Ka
nadoje.

Blržinys Kazys,Pa jieškomas:
Liudviko;

Karpis Petras, Justino; o-,- o r, ,
Melnikas Jonas, kilęs iš Zub- į S* Rwk

riškių km., Salako valšč., Zarasų "el ^L, Chicago 29, UI. 
apskr.;

Strazdaitė Nelė, Alberto Straz-I Antanas Rubikas, buvęs Vilniaus 
do sesuo, ištekėjusi už antro vy-( Universiteto docentas, pajieško 
ro Antano ( pavardė nežinoma), savo brolio kunigo AUGUSTINO
1947 m. dirbusi sąskaitybos sky
riuje American Telephone-Tele- 
graph Co. Juos pačius atsiliepti 
arba, kas žino, prašom jų adre
są pranešti: P. Leonas, 2735 W. 
71st St., Chicago 29, III.

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butą.

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo $28.00 
pas
Roosevelt Fumiture

Company 
(LIETUVIŲ KRAUTUVE) 
2310 YVest Roosevelt Road

Tel. SEeley 8-4711 
N ellie Bertulis Ir Peili Raudonis,

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

l1^

TRANSFORMER ENGINEERS
WORK WHERE

ADVANCEMENT OPPORTUNITIES 
MULTIPLY FAST

New developments, broadening businegs and far-reaching plans are oontri- 
buting to a steady expansion at the Specialty Transformer Department of 
G. E. ... a department which G. E. management anticipates will grow to 
doujile its size in the nert 10 yeara.

Such progrese plūs the diveraity of specialty projects provide the engineer- 
ing staff here with:

• CREATIVE ASSIGNMENTS 
/ • PROFESSIONAL RECOGNITION-

• RAPID ADVANCEMENT
Right now additional top-flight openings exi«t for Creative Electrical and 
Mechanical Engineers well grounded in fundamentais to solve the continuous- 
ly unique design problema that oome to General Electric’a 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 chance to start uaing all of your engineering knowl- 
edge and intelligence. Your reply will be held in confidence.

(Apply in perartn, ivrite or wlre)

Mr. C. 0. FERGUSON — Specialty Transformer Dept. 
GENERAL ELECTRIC COMPANY

1635 Broadway, Fort Waynej Indiana

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. tLLTNOlŠ==========±-t— ■■■■■?■■ T:

REAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
ir pai duodami uždirb
site per šių Įstaigų. 
AL. BUDRECKAS

B BALTY 
*081 Archer Avė. (prie 

Californijos g-vės)
IjAfayette 8-3384

ter, P. Q., Canada.

Barbora Juogintaite, d. Kazimie-
rj°iioSS;foroNd(įdžsji)SJwiS. ssSf'oSSS? Mosp“a1'
NES ir PETRO MEŠKAUSKIO. Ell«ene’Orv^>n-

RUBIKO ir savo buvusių bendra
darbių bei pažįstamų, šiuo metu 
gyvenančių Amerikoje. Adresas: 
Antanas Rubikas, USSR, Krasno- 
jarakij Kraj, Manskij Rajon, Pos
tą Oresnoj®. Taip pat, jei kas ži
notų kun. Augustino Rubriko gy
venamąją vietą-adresą prašau pra
nešti: Emma Strelches, 3931 So. 
Talman Avė., Chicago 32, UI. Tel. 
YArds 7-0055.

DIDELES NAUJIENOS
TERROJE!

naujausi terros leidiniai
Anglų-lietuvių kalbų žodynas, apie 20,000 žodžių, su iš

tarimu, nurodytais sutrumpinimais, koki vartojami JAV ir 
Anglijoje, geografiniais vardais ir vardų sąrašais, rūpes
tingai paruoštas, patogiame formate, tvirtais viršeliais, 
kaina — tik 4.00 dol.

Jurgio Savickio Žemė dega, antrojo pasaulinio karo atsi
minimų ir užrašų antrasis tomas, kritikų pripažinimu, ge
riausia ir įdomiausia šių mėty knyga, apie 416 psl., tvirtais 
viršeliais, kaina — 4.50 dol.

Šitos knygos platinimui atiduodamos prieš pat Kalėdas. 
Visi Terros Knygos Klubo nariai ir visi Prof. J. Balčikonio 
Lietuvių kalbos žodyno prenumeratoriai šį žodyną gauna už 
3.00 dol., o abu Žemė dega tomus už 6.00 dol. vietoj kata
loginės 9.00 dol. kainis. Persiuntimui išlaidos tik 12 centų 
už knygą. Užsisakantys knygas didesniais kiekiais taip pat 
gauna žymią nuolaidą.

Terros knygyne gaunamos visos lietuviškos knygos, visa 
lietuviškoji spauda, o parduotuvėje didelis pasirinkimas 
kristalo, kerą arnikos, tautodailės, gintaro dirbinių, chinos 
(porcelano), odos dirbinių, patefonams plokštelių, lietuviškų 
ir klasikinės muzikos, Hummel figūrų ir d. kt. Dovaninių 
prekių kainos labai prieinamos. ,

Užeikit ar rašykite:
TERRA

3333 S. Halsted St., Chicago 8, III

Jieškomas PRANAS STEPONAI
TIS, s. Prano, turėjo dukterį AL
DONĄ. J JAV atvyko prieš 42 
metus ir apsigyveno Racine, Wis- 
consin. J ieško giminės Lietuvoje. 

Atsiliepti adresu: Rev. P. Bra-

MALDAKNYGE

“JAUNIIOUV MALDOS"
Kurią paruošė 

Kun. P. Kirvelaitis 
Kaina: $1.50 ir $2.50

Užsakymus adresuokite
DRAUGAS 

2334 South Oakley Avenue 
CHICAGO 8, DLL.

fcetvirtadienia, gruodz. 13, 19Ž6

CLASSIflED AM) “HELP H’ANTED" ADS
HELP WANTED MOTERYS

Šioje nejudomo turto pardavimo 
Įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAt, ESTATE SALES 

2600 W. 5»th St. Tjpl. Proepect 8-5454

Pulkus 6 butų (2x5 ir 4x4) mfir. 
pajamų namas arti liet. bažnyčios ir 
mokyki. Geras susisiekimą1). $18,000. 
K. Juknis.

Dar prieA šventes nepraleiskite 
progos Įsigyti ŠĮ puikų, prie parko 
stovinti, 5 butų apartm. mūro na
mų. Plieno konstrukcija. 3 karų ga
ražas. Namas labai gerame stovyje. 
$417 mSn. pajamų. Skambinkit A. 
Linui.

Kaip modern. piramidės — mūr. 
ekstra 6 kninb. namas arti Maria 
High. School. Puikūs kambariai ir 
moderniški Įrengimai. Gazif karšto 
vandens šildymas. Rūsyj irgi galima 
gyventi. Yra vietos kitam butui vir
šuje. 2 puikios vonios. 2 karų mūr. 
garažas. Pažiūrėkite! $25,000. Volod- 
kevičius.

Gražus mūr. namas (2 po 4) Mar- 
ųueette Parke. Aut. šildymas karštu 
vandeniu. Dvigubas 'garažas. $28.500. 
A. Rėklaitis.

Geltonų plytų puikus 2 butų po 5 
kamb. namas Brighton Parke. Rū
sys. Garažas. Tik $22.000. A. Sirutis.

P LEONAS
REAL ESTATB

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

Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 
bei valdymas. Paskolų parūpinimas. 
automobilių^ leidimų patarnavimas.

VISŲ RCSIŲ APDRAUDIMAIJ. BACEVIČIUS 
“Varpas” Real Estate 

General Insurance, Notary Public 
5916 S. VVestern Avė.

REp. 7-6886 arba HEm. 4-708S

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-ENSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
WAIbrook 5-5030 

PRnaoect 8-8579 (vak. b- sekmad.)

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

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400

$2,800 ĮMOKĖDAMI pirksite mo
dernišką 2-jų butų namą. 5 ir 5 
kamb. Rūsys. Garažas. Tuojau gali
ma užimti. 2 blokai nuo Western 
Electric. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St. LAwndale 1-7038.

BEVERLY SHORES parduodami 
2 sklypai 60x150 pėdų, arba vila. 
Interesuojantiems kreiptis—K. čiu- 
rinskas, 4222 Euclid Avė., East Chi
cago, Ind.

MARQUETTE PARKE:
Mūr. 4 kamb., du mleg., pečiais 

šild., geroje vietoje, tik $10,500.
GAGE PARKE:

Med. 2 po 5, centr. šild., garažas, 
tik $16,000.

Naujas mūr. 2 po 5, ant didelio 
sklypo, modern. Įrengtas, tuoj gali
ma kraustytis.

BRIGHTON PARKE:
Med. 5 ir skiepe 3 kamb., gara

žas, centr. šildymas karštu vandeniu 
alyva. $11,650.

Turime daug Ir Įvairių namų. pa
dedame gauti paskolas, esame lietu
vių apylinkių centre Brighton Parke.

SIMAIČIAI
Realty, Bullders. Insuranoe 

2737 West 48 St 
CUffgide 4-2890

ĮSIGYKITE DABAR

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI
IAV PILIETYBEI

Pagal šią knygelę daugelis tapo 
JAV-vtų piliečiais. Siūlome kiek
vienam ateivių ją įsigyti, kas pa
lengvins išlaikyti egzaminus.

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Wells. Kaina 
60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvin* 
Lsigyti JAV pilietybę.

Pinigua su užsakymala siunti:

DRAUGAS”, 2884 S. Oakley avė 
Chicago 8, III.

LARGE BAKING CO.
NEEDS A

Statistical Typist

Who is capable of handling 
light dietation.

• Permanent position
• Excellent group insurance 

and pension plan
• Luncheon — Free Coffee
Ideal working conditions in 

informal office.
Call

BOulevard 8-0170

BCILDLNG & REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS
General Contractor

Stato rezldęnclnlus Ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-422Ū 
arba res. tel. BI 7-33 40. Kreiptis —

SIMAIČIAI 
Realty - Bullders - Insuranos 

2737 West 4Srd 8tnwt

ttiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiig 
= LIETUVIU STATYBOS 
= BENDROVĖ

| MŪRAS
S Bullders, Gen. Oontractors =
~ Atlieka planavimo ir staty- S 
S bos darbus gydytojų ofisų, gy- S 
S venamųjų Ir viešųjų pastatų. “ 
S Namų Įkainavimas ir Įvairūs S 
S patarimai nemokamai. z
S Kreiptis šiuo adresu: £
ŠIOMASSTANKUS Į
S Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki S 
S 6 vai. p. p. Kitu taiku susitarus S
S TeL PRoeoect 8-2013 =
| 8800 SO. CAMPBELL ĄV1L. = 
= Chicago 29, Illinois =

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY

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

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

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

vakaro Iki 11 vai vakaro

Statome
NAIVIUS IR
GARAŽUS

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

MASTER BUILDF^S
General Contractlng Co.

(8av. V. Sodeika Ir J. Skorrbskas) 
1600 S. 48TH CT., CICERO 50, ILL. 
Tel. OLymplo 2-7381: TO 8-4236

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

UET. APDRAUDĘ! AGENTŪRA
Visų rflšlų apdraudoa. intomotol- 

tlų finansavimas. Notarlataa. Valsty
bes patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitai 
oasltelraukite pas mus.

ŠONAS KIRVAITIS. 
WAlbTOOk 5-5671

INTERSTATE INSURANOE AGENOY 
6108 8. Ashland Avė- Chicago 36, TU

ŠILDYMAS
A. Stančlauskas instoliuoja vl- 

eų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dvdžitj oro vėsintu
vus (Air conditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 S 49th COURT, CICERO 
TeL OLymplc 6-0775 nno 8 vaL 

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

OLymplc 2-6752

P L U M B I N G
Lieensed. bonded plumbers

Joks darbas nėra didelis ar mažas. 
Raukite dabar. Kalbame lietuviškai 

Tel. REpublic 7-0844
WA1hrook K-8451

ACTOMORIUEK — TRICKI 
Antomobtllal — Hnnkveilmlal

VISTO RO KOŽIOOS 
UetnvUka gaanltnn stotis Ir auto 

taisymas
Ktllsksml motoro remontai, lyginimo, 
datymo darbai # Ir keičiamos dalys

CALL-ME-MOTORS C0.
6750 8. WENTERN AVĖ. PR 8-0531

IŠNUOMUOJAMA

IŠNUOM. 4 kamb. butas 2-me 
augšte. Telefonas — ROckwell 
2-7502.

PROGOS — OPPORTUNITIES

PARDUODAMA MESINA — BUTCH- 
F.R 8HOP. Geroje vietoje Prieinama 
kaina. 4342 Archer Avė. Tol. 
LAfayette 3-2015.
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PAS BUDRI KĄ
ATVAŽIUOKITE

Jūsų laukia graži dovanėlė

Dykai

BULOVĄ
watch time!
| See Ihe JACKIE GLEASON , 

ShoVv— GBS-TV every 
Saturday Jį. niqht!

MISS AMERICA
17 jewels, 

anbrMkabl* 
oulnsprlng, 

aptntion brictM. Į 
43575

PRESIDENT
17 jewels, 

unbreakable malnsprinc, 
abock rasistai 

14950
(rišo available wtB 

charcoal Olai)

AMERICAN GIRI
Bracelet and watcll 

, combinad in ona 
<tamore«s ensemblo,

17 )ewels,
unbreakable mainspring. 

$4950

| prtan lad. lad. tos į

PAY AS 
UTTLE 

AS tono
Geriausia vieta pirkti Kalėdų dova
nas. Pas Budrika Deimantai. Brili- 
jantai, Žiedai, Auksinės Plunksnos, 
nianieure Setai, Sidabro Kryželiai, 
Kankinės Perlai, lavalierai, Auks- 
karai, Gintaro išdirbystės, Armoni
kos, Rašomos mašinėlės, Blanketai, 
Kaldros Servyzai. Toasteriai, Kadios 
!•*. AT., A. M., Hi-Fi. Automatiški 
Patefonai, gražus mažutis Kadio už 
£19.95.

Detroit Mich.
(Atkelta iš 5 to pal.)

vanų dirbtuvių viršininkui šiuo 
adresu: “Neringa, 1906 25th St., 
telef. TA-6-7134. Jei atsirastų 
vaikučių, kurie seneliui norėtų 
padeklamuoti eilėraščius, tai jų 
tėveliai turi kreiptis į šeštadie
ninės mokyklos vedėją Albertą 
Misiūno, 1985 Scotten Avė. te
lef. TA-5-0303.

Po dovanų išdalinimo prie iš
puoštos Kalėdų eglutės bus šo
kiai ir žaidimai. Į vakarą kvie
čiami atsilankyti ir jaunimas1 
bei vyresnieji, nes tai bus pir
mas vakaras po advento. Šo-| 
kiams gros mūsų visų mėgsta
mas ukrainiečių orkestras. Visi 
galės smagiai pašokti. Tėveliai, 
pptys eikite ir atsiveskite savo 
vaikučius praleisti vakarą lie
tuviškoje aplinkoje su lietuviš
ka mokykla.

Vakaro metu veiks turtingas 
bufetas.

Visas vakaro pelnas skiria
mas mūsų lietuviškumo palai
kymo židiniams — Detroito šeš
tadieninei ir lituanistinei mo
kykloms. V, Kutkir

— Birutė Šaulytė, Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto signa 
taro dr. Jurgio Šaulio duktė, at
vyksta j JAV iš Šveicarijos ir 
apsigyvens pas savo vyrą inž 
P. Čeekų, 15709 Sorrento, Det
roit 27, Mich.

Chicagoje
Chicagos Liet. Tarybos darbai

Š. m. gruodžio 5 d. įvykusia
me Chicagos Lietuvių Tarybos 
susirinkime buvo išrinktos ko
misijos Vasario 16 minėjimui pa 
rengti. Aukų rinkimo komisija:

1 P. Grybienė. A. Repšys, M. Šim- 
I kus ir V. Monkus. Parengimo 
mokesčio ir salės tvarkos prie
žiūra: B. Tūbelis, J. Kuzas, St. 
Rauckinas, J. Pakalka, A. Valo- 
nis, V. Žemaitis, M. Pranevičius 
ir V. Uznys. Programos komi
sija: T. Blinstrubas, St. Rauc- 
kinas ir VI. Vijeikis.

Visi pritarė dr. K. Drangelio 
minčiai, kad minėjimas būtų 
trumpas, ko mažiau varginančių 
kalbų, bet daugiau susikaupimo 
ir šventiškai nuteikiančios dva
sinės nuotaikos. Šia prasme ir 
ketinama šį busimąjį minėjimą 
pravesti.

Taip pat susirinkime buvo iš
rinktos ir kitos komisijos. Chi
cagos amerikietiška jai spaudai 
sekti komisija, kurios uždavinys 
bus sekti amerikietiškus laikraš
čius ir reikalui esant reaguoti. 
Ton komisijon įeina dr. K. Dran

f

I
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gelis, dr. A. Rudokas, A. Rep
šys ir K. Mačiukas.

Išrinkta spaudos ir rezoliuci
jų komisija, kuriai pavesta rū
pintis lietuviškųjų laikraščių in
formacija. Joje yra VI. Vijei
kis, M. Pranevičius, St. Rauc- 
kinas ir K. Petrauskao.

Tarybos pirm. T. Blinstrubas 
perskaitė LB Chicagos apygar
dos pirm. dr. Bajerčiaus raštą, 
kurio prašoma tarybą prisidėti 
prie De Paul universiteto stei
giamos lietuvių kalbos katedros 
studentų stipendijų fondo. t

Taip pat buvo svarstytas ga
limumas surengti Vasario 16 mi 
nėjimą specialiai jaunimui. Šis 
klausimas paliktas ištyrimui at
eityje. V. V,

Mirtingieji yra visi lygūs. E- 
santį tarp jų skirtumą padaro 
ne gimimas, bet jų turimosios 
dorybės. Goethe

Aš nekeisčiau savo nenugali
mos skaitymo meilės už visus 
Indijos turtus. E. Gibbor,

KAS KĄ IR KUR
BUDIilKO RADIJO PROGRAMA

Dainuoja Algirdas Brazis
Pasiklausykite šį vakarą Budriko 

radijo programos it- stoties \V11FC, 
1450 kil., nuo G iki 7 vai. Girdėsite 
žinomą operos solistą Algirdą Bra
zį su gražiomis dainomis, taipgi 
Budriko valandos radio orkestrą su 
naujais muzikos kūriniais. Bus ir 
naujų mįslių konkursas, šias pro
gramas duoda savo lėšomis Juozo 
Budriko mimų rakandų, televizijų ir 
auksinių daiktų krautuvė Cliieago- 
,je, 3241 S. Ilalsted St., kurioje da
bar eina didelis prieškalėdinis iš
pardavimas. Čia randasi tūkstančiai 
įvairiausių Kalėdoms dovanų suau
gusiems ir vaikučiams. — P.

— Lietuvių Studentų sąjungos
Chicagos skyr. susirinkimas įvyksta 
ne Vyčių salėje, bet Hollywood Inn 
salėje, 43 st. ir Westėm, gruodžio 
14 d. 7 vai. vakaro. — Valdyba

— ALRK Federacijos eilinis su
sirinkimas, kuriame paskaitą skai
tys gerb. kun. P. Patlaba, įvyks šį 
ketvirtadienio vakarą S vai. (gruo
džio 13 d.), Lietuvos Vyčių salėje. 
Prašomo visų delegatų ir svečių 
gausiai dalyvauti.

VIENI MELUOJA, kiti tiesą sa
ko. Ir vienus ir kitus visam pašau-1 
ly gali girdėti geru vokišku apara- 
tu. Trumpos bangos, AM, FM, keli 
garsiakalbiai. Gradinskas, ,J. G. 
Telovision Co., 2512 47th Str., FR 
6-1998. Aitdara ir sekniad. 11:00— 
3:00.

■SB-KLeSTSUesB- r-J

BOKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

Įstodami į Liet. Knygų Klubą 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 —r lietuvybės kalviais gali būti 
visi, pasiuntę 5 dol. šiuo adresu:

LIET. KNYGOS KLUBAS 
(Lith. Book Club)

2334 So. Oakley Avė., 
Chicago 8, Illinois

Duoną ir įvairias skoningas 
bulkutee kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanica Ava. 

TeL Oliffside 4-6378
Pristatome į visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat Iš
siunčia | visus artimuosius 

miestus.

------- r   F   v — —
būdo jėga yra eikvojama tik sa
vo silpnybėms pataikauti.

Pirožnihovas
MIELA PONIA

O. 2IŪPSNIENĘ
IR ŠEIMA, JOS BRANGIAI MAMYTEI LIETUVOJE MIRUS, 

REIŠKIAME GILIA UŽUOJAUTA IR KARTU LIŪDIME

' A. A.

VIKTORIJA JESILONIS 
Šukytė

Gyveno 1006 S. 4 9th Avė. 
Cicero, 111. Tel. Auatin 7-9223

Mirė gruodžio 11 d., 195C, 
2:30 vai. popiety sulaukus se
natvės. Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Panevėžio apskr., Naumiesčio 
parap., švaininkų km.

Amerikoje išgyveno 50 m.
l’asiliko dideliame nuliūdi

me brolis. Kazimieras Šukys 
su šeima, 2 seserys: Ona Laiš- 
konis ir Petronėlė Guokienė 
ir jų šeimos. švogeris Juozas 
Jesiilonis, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami. Lietuvoje liko 
brolis Mykolas ir 2 seserys: 
Uršula Urbonienė ir Elena Ur
bonienė ir jų šeimos.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje, 1410 S. 50th Avė., 
Cicero, 111.

.Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
gruodžio 15 d., iš koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėta į šv. An
tano parapijos bažnyčią, ku
rioje Įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Brolis, seserys ir ki
ti giminės.

Laidotuvių direktorius An
tanas Petkus. Tel. TOvvnhall 3- 
2 109.

O. Banevičienė 
S. Baltakevičienė 
E. Jazbutienė 
V. Masaitienė

E. Šimkienė 
A. Venclovienė 
M. VVallace 
J. Žemaitienė

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kalinių.

Didžiausias Paminklams Planų 
P ttyi rinkimas mieste I

Telef — CEdarcrest 3-6335

LIŪDĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA s EVANS
z LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Condltioned koplyčia 
BEpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tlertis, kurie gyvena kltOM miesto dalyse; gausim* 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

HHHHHHBHHBEBR

GUŽAUSKŲ
iEVKRLY HTLLS GFE1NYČL 
Jena aslos gelto dėl vestuvių, ba.nkt 
4, laidotuvių ir kitų p&ouošlmų.

Z44S VVUST #SBI> sTKUKl 
te*. FRoapect S-umss ir l’K S-USSs

19 ARTI IR TOLI BAI.BU
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
drausta. Pigus Ir sąžiningas 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
464A 8. Wood St., Chicago *,
Illinois, tel. VI 7-2972

A_ A.

AMBROZIEJUS CHASOKAS
Gyveno 1406 S. 49th Avė.
Mirė gruod. 10"d., 1956, 1 1:40 

vai. vak., sulaukęs 61 m. amž.
Gimė Lietuvoje.. Kilo iš Vil

niaus rėd., Kanavos valsč., No- 
čias parap., Strelžūnų kaimo.

Amerikoje išgyveno 4 4 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

giminaičiai MariJbna Kroulai- 
dis su šeima. Jonas Kroulaidis, 
jo žmona Catheiine, Stella Nar- 
ducy, jos vyras Jliles su šeima 
ir Simonas Kroulaidis, kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Kūnas parašvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3 307 S. 
Lituanica Avė.

Iaiidotuvės įvyks gruod. 15 
d., iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas į šv. Antano pa
rapijos bažnyčią,, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nius sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse

Nuliūdę: Giminės.
Laidotuvių direktorius An

tanas M. Phillips. Tel. YArds 
7-3401.

VINCENTAS W1TKUS
Gyveno 4610 So. Wood St. 

irė gruodžio 11 d., 1956,
3:45 vai. po pietų, sulaukęs 63 
m. amžiaus. Gimė Lietuvoje. 
Kilo iš Telšių apskr., Plungės 
par. Amerikoje išgyveno 15 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
giminės: Mary Koks ir jos šei
ma, Sam Wilkus ir jo šeima, 
Charlotte Wright ir šeima ir 
daug kt. giminių ir pažįstamų.

Priklausė--Chicagos Lietuvių 
Draugijai.

Kūnas pašarvotas John P. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitago Avė. 1

1-aidotuviųs įvyks penktad., 
gruod. 14 d., iš koplyčios S; 30. 
vai. ryto bus atlydėtas Į Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielą. l’o 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Giminės: Mary Kurs. 
Sam Mitkus, Cliarlotto \Vright, 
ir jų šeimos.

Laldotuviu direktorius John 
E. Eudeikis. Tel. YArds 7-1741

1

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0 WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 
T0wnhall 3-2109

Gražus Automatiškas Patefonas ir 
Kadio vertes 69.00, už ............  49.00.

DYKAI — DOVANĖLĖS
VAIKUČIAMS 

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

TĖVELIAMS 
Dykai dėžė 21 gražių Kalėdinių pasveikinimo 

atviručių su kiekviena pradėta ”1957 
Christmas Club" sąskaita.

Mūcų brangiems giminėms Juzei Augaitytei ir Kazei Plius- 
■kenienei, Kęstučiui ir Sauliui Pliuškonianis, jų mylimai ma
mytei ir senelei

A. f A.

AGOTAI ONAI AUGAITIENEI
mirus Philadclphijoje, gilią užuojautą reiškia

Kun. J. šeštokas ir jo brolis Jenas,
Juozas ir Ona šeštokai ir Laimute šcštokaitė-Fliuškonienė

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYCIOfc
4605-07 South Hermitage Avenu*

TeL Yfl 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330 34 South California Aveniu 

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBUDANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

1 Ambulansų patama- Mes turime koplyčias'
visose Chicagos ir 
Roselando dalyse ir 

i tuojau patarnaujame

' vimas dieną ir naK- 
I tį, Reikale šaukite 
(mus.

Gražus l’ortablc Televizija — 89.00 
Ii- augščliiti. Zenitli. l’hlleo, General 
Klectrlc, Admlral, K. C. A. Victor, 
Travli-r, lluilrik Lapei T.V.

Pirkėjai T* levizijų gaus ,1> kai laik
rodėli Dėl Televizijų Palaisvino ua- 
tclefonuoklto CAluinet 6-7237.

Nauji Laikrodėliai 17 akmenų ver- I 
tto $119.00, už $14.30.

I

BUDRiK'S.
3241 So. Halsied St.

11.1 kalėdų krautuvė atdara klekvic- j 
ną dieną nuo 9 v. r. iki 9;30 v. v., j 
sekmadieniais nuo 10 vai. ryto Iki į 
f, vai. po pietų. Budriko Kadio ’ 
Valanda ik Stoties W.H.T’.C. 1450 | 
Ketvirtadieniais nuo 6 Iki 7 vai. va- | 
kare. Su gyvais Talentais Ir dideliu 
nauju Orkestru.

Pas mus sąskaitos yra Kederaliniai apdraustas jūsų saugumuiii sau
Dabar yra mokamas aukščiausias 

dividendas Chicagoje.

Pranešame, kad š. m. gruodžio 8 d. 6:10 vai. vakare, po ilgos 
ir sunkios ligos, .mirė mūsų mylima mamytė ir senelė. . PETRAS BIELIŪNAS

4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

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

iki $10,000.00

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 South 49th Court. Cicero 50, Illinois
Telefonai: TOvvnhall 3-8131 ir Blsliop 2-1397

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

-------a - - -

AGOTA ONA AUGAITIENĖ,
gimusi 1873 m. bj landžia 27 d. Dauglaukyje, Lietuvoje. 

Gyveno 1038 Vankirk St., Philadelphia, Pa.
z • . ,

Giliame nuliūdime paliko dukteris Juzę Augaitytę ir Ka
zimierą Pliuški nienę, sūnų Aleksą su šeima Sibire, anūkus 
Pliuškcnius: Saulių ir Kęstutį su žmona Laimute, giminaitį 
Joną švedą l’hiladelphijoje, anūkus ir proanūkius Lietuvoje.

Kūnas pašarvotas Michael BigenL laidojimo įstaigos ko
plyčioje, 311 Wharton Street, Philadelphia, Pa. Gedulingos 
pamaldos už mirusios vėlę bus št'štadmnj, gruodžio 15 d., 
9:30 v:l. ryte šv. Kazimiero par. bažnyčioje. Po pamaldų 
bus nulydėta j šv. Kryžiaus kapus.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti pamaldose ir laidotuvėse.

Nuliūdę: dukterys ir anūkai.

PETRAS P. GURSKIS
659 Weat 18th STREEET Tel. SEeley 3-5711

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

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

VhSAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III. Tel. OLj mpic 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69tli STREET REpuhlic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE VIrginia 7-6672
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X Lietuviškų Studijų insti

tutas, išlaikomas Mokslinių 
Studijų klubo, rengia paskaitų 
ciklą: moderniškų kultūros ap
raiškų vertinimas. Semestrui 
vadovauja kun. V. Bagdanavi- 
čius. Akademinis jaunimas 
kviečiamas dalyvauti, nes ak
tyviai sutikdami kultūros reiš
kinius, būsime pastebėję nau
jumų, kurie prašosi išsiaiški
nami. Toki naujumai yra: mu
zikos kelias nuo simfonijos iki 
džazo; literatūros ir gyvenimo 
klausimas; poezijos dingimas 
iš literatūros; esmės neradi- 
mas filosofijoje; sielos neradi- 
mas psichologijoje; auklėjimo 
pasiliovimas pedagogikoje; dva 
bingumo išnykimas religijoje;

Standard Federal Savings 
pakėlė dividendus 

iki 3lA%

CHICAGOS ŽINIOS

Vengrams $288,000
Chicagos Raudonasis Kry-

X šv. Petro ir Povilo švento 
vardo draugija, 12259 S. Erne- 
raki avė., išrinko pirmininku 
Jotseph Wershing. Kiti valdy
bos nariai yra John Urban ir Justinas Mackevičius, Stand- 
Charles Venckus. Peter Chap- ai'd Federal Saviogs bendrovės, j žius pradėjo vajų - surinkti
kin yra organizacijos iždiniu-1 Archer ir Sacramento, pirmi-,$288,000 vengiu šalpai. Iš viso 
kas. Zig Gedvilas pavadavo ninkaa. praneša, kad, pradedant Amerikos Raudonasis Kryžius 
Leo Konstant, sergantį ko- m' suas*° 1 d., dividendai, 
miteto pirmininką. Naujai įš.! mokami taupytojams, bus pa
rinktieji bus įvesti sekančiam1 kelti..iki 3' Įsajam atei- 
mėnesiniam susirinkime. Anks-, ^U8n^_?.U,1
čiau valdyboj buvo Edward
Pasco, Stanley Waitkevich, 
Davė Meskauskas ir ChapkinJ 
Klubas planuoja sekantį mėn. 
turėti šv. valandą ir vakarą 
nariams ir šeimoms 
23 d.

gruodžio

X Duodamos dovanos su 
kiekvienu prieškalėdiniu pirki-j 
niu atsilankiusiems į Dainos 
TV krautuvę (3321 S. Halsted 
str.), kur gaunama elektrinių 
namų apyvokos reikmenų, laik
rodžių, rašomųjų mašinėlių, fo
nografų, įkalbėjimo aparatų, 
HI-FI, radijo-televizijoG apara-

formos pasibaigimas mene; tų, vietinių ir importuotų; dir- 
mokslo prapuolimas išradimuo- bančiųjų patogumui iki Kalėdų 

parduotuvė atdara kasdien va
karais iki 9 vai., o sekmadie
niais nuo 10 t ai. iki 5 vai.

se; humanizmo išnykimas tau
tiškume; asmens žlugimas po
litiniame gyvenime ir kit.

Mokslinių Studijų Klubas 
kartu su lietuviška studentija 
nori šias problemas apsvarsty
ti penktadienio vakarais 7 vai. 
30 min. Vilniaus Aušros Var-

X LEVUO, siuntiniams siųs
ti lietuvių kontora, iš savo pir
mųjų pajamų suskubo paauko
ti pinigų šimtui svarų maisto 
produktų vargo mokyklos mo

tų mokykloje, 2329 W. 23rd PI. kiniams Vokietijoje. Tai graži

Šiuo metu bendrovė moka 3 
procentus.

pradžia. Kontora be eilės iš
siunčia į visus kraštus atneš
tus savo siuntinius, be to ji 
turi labai vertingų maisto pro
duktų ir kombinuotų standar
tinių siuntinių. Be siutinių ji 
persiunčia ir pinigus labai pa
lankiomis sąlygomis į visas ša
lis.

X Marijos Augštesniosios
mokyklos orkestras švenčia 25 
m. jubilėjų. Ta proga, padeda
mas mokyklos choro, rengia 
koncertą gruodžio 16 d. 7:30

Semestras turės 12 paskaitų, 
kurias skaitys prityrę kultūri
ninkai. Po kiekvienos paskai
tos bus diskusijos, Viskas už
truks ne ilgiau vieną valandą.

Pirmoji paskaita bus P. Mal- 
deikio šį penktadienį, 7:30 va
karo, tema: Pedagoginių prin
cipų įvairybės.

X Marųuette Parko apylin
kės Lietuvių Bendruomenės 
gruodžio mėn. 2 d. įvykusiame 
susirinkime, kuriam pirminin
kavo adv. R. Skipitis, buvo iš
rinkta nauja valdyba, kuri pa-1 v&b vakaro Marijos Augšt. mo- 
reigomis pasiskirstė taip: pir-kyklos auditorijoj. Califomi- 
mininku ir kultūros vadovu — i j°s ir Marųuette gatvių kam- 
S. Endrijūnienė, vicepirm. J. Pe- Programoje bus išpildyta 
Vepštas, ižd. V. Indrulėnas, fi- dešimties tautų dainų ir gies- 
nansų reikalams nariai — J.l-mių. Vadovauja sesuo Bernar- 
Bliudžius, K. Račiūnas, sekre-Į da ir Alice Stephens. 
toriu Aug. Orentas, spaudos ir X Už a. a. Marijos Skardžiu- 
propagandos vadovu .— St. i vienės sielą gedulingos pamal- 
Šiaučiūnas, parengimų vadovu dos įvyks gruod. mėn. 15 d.,
— A. Ūselis ir valdybos nariu 8:45 vai. rytą švenč. Panelės
— J. Vilkas. Marijos Gimimo parap. bažn.

Į Marųuette Parke. A. a. Marija
Skardžiuviene tragiškai žuvoX Genovaitės Aleksunaitės

vestuvių mišiose, gruod. 29 d., 
1956 m., Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje, bus tikras koncer
tas, . nes Alice Stephens an
samblis gieda Rossini Kalėdi
nes mišias, Šimkaus, Veni

Clevelande 1955 metais, gruod. 
mėn. 13 d. rytą eidama į dar
bą.

X Kun. P. Patlaba skaitys
paskaitą šiandieniniai lietuvių

. . katalikų rūpesčiai bei uždavi- 
Creator, Genovaite Macyte g,e-. niai Chicagoję ALRK Federa.
da In Te Speravi, Eleanor Za-
polienė Moos Avė Maria, Al
girdas Brazis giedos solo Pa

rijas Chicagos apskrities susi
rinkime šį ketvirtadienio vaka-

.... ... ... , rą, gruodžio 13 d., 8 vai., Lie-ms Angelicus. Alefcsunaite perĮ tuvog Vyčjų 
ilgU3 metus akompanavo an
sambliui koncertuose ir repeti- x Jonas J. Kazanauskas, 

Mutual Savings & Loan Assn. 
pirmininkas, sugrįžęs iš Lygos

cijoje.
X Kun. Ant. Bunga, atvyko 

iš Vokietijos, atlydėdamas ke
leivinį laivą, amerikiečių lėšo
mis ir ta proga susipažins su 
Amerikos lietuvių gyvenimu. 
Amerikoj pasiliks ligi Kalėdų. 
Apsistojęs pas prel. I. Albavi- 
čių. Kun. Bunga yra kilęs nuo 
Šiaulių, kunigu įšventintas 
1951 m. Bamberge. Iš Chicagos 
planuoja vykti į Kanadą, o apie 
sausio 15 d. atgal į Vokietiją, 
kur yra Memmingeno lietuvių 
klebonu.

X Moterų Sąjungos 20-ta 
kuopa Brighton Park minės 40 
m. sukaktį ir ta proga gruodžio 
30 d. rengia šaunų banketą 
Vyčių salėje, 6 vai. vakaro. 
Bus gera vakarienė ir gera pro
grama. Kviečiamos ir kitų 
kuopų sąjungietės.

X Keymen’s Klubas, kuria
me gruodžio 31 d. 9 vai. vaka
re vyks studentų ateitininkų 
rengiamas Naujų Metų sutiki
mo balius, randasi 4711-21 W. 
Madison St.

yra nusistatęs vengrų šalpai 
surinkti aukų $5,000,000. Au
kas siųsti adrosu: Red Cross 
Hungarian Emergency Relief,

< 529 S. Wabash avė., Chicago 5, 
III. Reikalas labai svarbus, nes 
numatoma, kad iki šių metų 
pabaigos Austrijoje prisirinks 
tiek pabėgėlių, kad kasdien rei
kės maitinti apie 200,000 žmo
nių. Austrijos vyriausybė jau 
dabar prašė Raudonąjį Kryžių 
perimti pabėgėlių priežiūrą. 
Raud. Kryžius taipgi įvedė spe
cialią vengrų šeimų susižinoji
mo tarnybą, Jungt. Tautų pa
galba vengrams taipgi bus pa
skirstoma per Raud. Kryžių.

Antri trynukai
Jackson Park ligoninėje, 

Chicagoje, anglei, ištekėjusiai 
už buvusio kario amerikiečio, 
gimė antri trynukai. Motina 
turi 37 m., tėvas — 35 m. Nau
jagimių svoris tarp G svarų 13 
uncijų ir 5 svarų 15 uncijų. Tė
vų pavardė VVilliam ir Frances 
Blankenship; jie gyvena 7016 
S. St. Lavvrence. JAV Medici
nos draugija sako, kad jų do
kumentuose težinomas dar tik 
vienas atsitikimas, kad šeima 
antru kartu susilaukė trynukų. 
Tai nepaprastai retas atvejis. 
Pirmieji Blankenshipų trynu
kai buvo gimę 1952 m. Vienas 
mirė tuoj po gimimo, o du te
begyvena. Motina sveria 135 
svarus. Dabar ji rengiasi gauti 
naktinį darbą, kad galėtų taip 
padidėjusią šeimą išlaikyti.

Griebia gengsterį
Chicagoje pradėti slapti ty

rinėjimai vieno iš pirmaujan
čių miesto gengsterių Paul Ric- 
ca; norima prikibti prie jo mo
kesčių. Panašūs tyrimai nuve-

JRetvirtadienis, gruodi 13, 1956■ I 'III I a

Miesto taryba priėmė 
biudžetą

Chicagos Miesto taryba pri
ėmė naują biudžetą, kuris sie
kia $615,892,693. Buvo tuo tar
pu galutinai atmestas planas

dė Riccos ankstyvesnį “bosą" pakelti atlyginimą policinin- 
A1 Capone į kalėjimą. Vyriau- kams ir ugniagesiams. Biudže-
sybė taipgi planuoja atimti jo 
pilietybę ir deportuoti į Italiją, 
iš kur jis atvyko į JAV prieš 
1910 m. Ricca jau 1944 m. bu
vo nuteistas 10 .m. kalėjimo už 
pastangas išreikalauti didelę 
sumą pinigų iš filmų gaminto
jų. Be kitų dalykų, bus tiria
ma, kur Ricca gavo šimtinių

tas priimtas 36 balsais prieš 
13. Numatoma, kad truputį 
bus pakelti mokesčiai už na
mus, taip maždaug po $1.75 už 
kiekvienus $10,000 namų įver
tinimo.

Pakliuvo banditas
Chicagos detektyvai sugavo

Visos šalys reikalą supranta,
lir net pvz. Norvegija, kur tė- Piktosios ligos tarp 
ra tik 3,300,000 gyventojų, pa- jaunuolių
siryžo vengrų pabėgėliams su- JAV Dermatologų ir Sifilogų 
rinkti milioną dolerių, kas su- akademijos suvažiavime Chica 
darys — po 33% cento nuo

kiekvieno gyventojo.

Simfoniniai koncertai
Chicagos simfoniniai koncer-

Justinas Mackevičius

J. Mackevičius konstatavo, 
jog nauji dividendai pakelti dė
ka to, kad padidėjo bendrovės 
pelnas, antra, kad Standard Fe
deral bendrovė atlieka operaci
jas nepaprastai ekonomiškai.

Operacijų išlaidos Standar Fe tai gruodžio mėnesį vyks Ope- 
deral bendrovėje yra daug že-, ros rūmuose. Programa tokia 
mesnės, negu kitose panašiose! — gruodžio 13 d. 8 vai. 15 min. 
įstaigose, o tai leidžia mokėti v. ir 14 2 vai. p. p. koncertas 
augštesnius dividendus, nors in- su smuikininku solistu N. Mil- 
vestavimas mažesniais nuošim-1 stein; gruodžio 15 d. 8 v. 15 
čiais duoda mažiau pajamų.

Nauji 3V4% dividendai yra 
vieni augščiausių, kuriuos mo
ka federalinį čarterį turinčios

min., smuikininkas Ivry Gitlis, 
dirigentas John Weicher; gruo
džio 18 d. 3 v. p. p. — jaunųjų 
koncertas, dalyvaujant solistei 

bendrovės Chicagos apylinkėje, Maxine Patrini, sopranui, ir
sako Mackevičius. Į The Gadys šokėjams; gruodžio

Šie dividendai mokanti vi-' 20 d. 8 vai. 15 m. ir gruodžio
siems taupytojams. N. P.

Mutual Federal Savings 
Bendrovė pakelia 

dividendus iki 3 Vą %
John J. Kazanauskas, Mutual 

Federal Savings bendrovės pir
mininkas, praneša, kad, prade-

21 d. 2 vai. p. p. — išpildomi 
Weberio, Haydn, Brahmso vei
kalai.

i t:.

Gabųjį studentas — 
plėšikas

dybų banketą $13,324.

Automobilių darbininkų 
algos

Chicagoje vykstančiame Au
tomobilių Darbininkų unijos 
suvažiavime jų prezidentas 
Walter P. Reuther iškėlė min
tį, kad jų nario mokestis turi 
būti pakeltas nuo $2.50 mėne
siui iki $3 mėnesiui, kad būtų 
sutelkta lėšų streikui, kuris nu-

““7 „ —.....- ; matomas vedant kietą kovą dėlgoję tos draugijos socialines .. . . .... " **f*. . . . . v. . . atlyginimo padidinimo 1958higienos skyriaus virsminkas' .. .. / „, T , ...... metais. Nonma susilaukti di-dr. J. Wandow pareiškė, kad ... , .. ,. ... .. . džiausio algų pakėlimo visoj 21jaučiamas didelis paaugimas , .. . . ; .. . ...... ,metų unijos gyvenimo įston-susirgimų venerinėmis ligomis . . ; , .. , Tjr ® . joj. Pagrindas tam algų pake-tarp nepilnamečių. Kasmet to-. limui yra technikine pažanga,mis ligomis JAV-se suserga .... • j x- 7 , ®.° - o *una tun pasinadoti ir darbi-

užmokėti už savo dukters ve-1 Michael Polcyn, 26 m. amžiaus

apie 200,000 nepilnamečių. Pa 
stebėta, kad tarp nepilnamečių 
nusikaltėlių tomis ligomis su
sergančių būna apie 10 kartų' 
daugiau, kaip tarp kitų. Ameri-| ^5

ninku šeimos.

banditą, dviejų vaikų tėvą 
(kurio žmona laukia trečio), 
prisipažinus}, jog įvykdė apie 
30 apiplėšimų. Jisai daugiau
siai užpuldinėdavo tavernas, 
vaistines, svaigalų parduotu
ves ir per paskutinius 7 mėne
sius sugrobė apie $10,000. Pini
gus pralošdavęs.

Padidės pašalpa
Invalidams, akliems ir sene

liams teikiama mėnesinė para
ma nuo sausio mėn. 1 d. nu
matoma pakelti iš $75 iki $77 
mėnesiui. Tai daroma ryšium 
su pabrangusiu pragyvenimu. 
Nebus padidinta pašalpa tiems, 
kuriems pragyvenimas mažiau 
kainuoja.

11 mokyklų už $9,000,000
Chicagos švietimo taryba 

numato į 1957 m. biudžetą 
[įtraukti statybą 11 naujų mo- 

apie

Nutroško kunigas
Pankracijaus parapijos,

___ S. Sacramento, garaže,., ,, , . .kos Socialinės Higienos Hjun-|CU rastas neg/a3 ku. kykltį, kanos kamuotu
ga sudarė specialų komitetą nigaa Ed„ Nlkliborc 40 m į *9,000.000.____________
studijuoti venerinių ligų pro
blemą tarp nepilnamečių.

žiaus. Jis nutroško nuo auto
mobilio išmetamų dujų bedėda
mas saugumo diržus savo ma
šinoje, paleidęs motorą ir už-Už koįą — $88,000

Geruoju susitarta, kad Piper 
Baking Co„ esanti 1610 N.l“^3 a«d“7ti We<i 
Wells, Chicagoje, sumokės in
validui Alfred Birglechner, 44 
m. amžiaus, $88,000. Teisme 
jis buvo reikalavęs $175,000 už

Chicagoje j, iškelta byla 18 j tai, kad jam tvarkant nuleistą 
~ padangą tos bendrovės sunkve

žimis pervažiavo koją, kurią
metų studentui John Robert 
Wagner, kuris Richmonde, UI., 

dant 1957 m. sausio 1 d., divi- šią vasarą iš banko, naudoda-į reikėjo nupjauti. Minėtoji ben- 
dendai taupytojams bus pakelti mas ginklą, pagrobė $19,960. j drovė pereitais metais užsida- 

Jam gresia 25 m. kalėjimo ir rė.iki 3)4 G pirmajam ateinančiam 
pusmečiui.

John J. Kazanauskas prane
ša, kad bendrovės pelnas padi
dėjo, ir didesni nuošimčiai yra

John J. Kazanauskas

imami už duodamas paskolas. 
Pasikalbėjus su Mutual Federai 
Savings bendrovės pirmininku

suvažiavimo, praneša taupyto- J°hn J. Kazanausku, jis prane 
jams linksmą žinią, kad nuo1 šė> kad Unted States League
1957 m. sausio 1 d. bus moka
mas didesnis dividendas.

LIETUVIŠKŲ KORTELIŲ
KALĖDŲ SVEIKINIMAMS

GALIMA GAUTI “DRAUGE*
16 korteliu už $1.00

(su persiuntimu)
Jau laikas užsisakyti i Kalėdines 

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

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

Sveikinkite savo prietelins lietu 
viškomis kortelėmis ir jas pirkite 
DRAUGE.

Užsakymus su pinigais siųskit. 
Šiuo adresu:

“DRAUGAS”
2834 8o. Oakley Avė. 

CHICAGO 8. ILL.

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
INSTITUTAS

$10,000 pabaudos. Mokykloje 
jis pasižymėjo kaip ypatingai 
gabus, tačiau, negavęs reikia
mo išauklėjimo, pateko į nusi
kaltėlių tarpą.

vo daugiau kaip 4,00 delegatų 
ir svečių.

Po konvencijos John J. Kaza
nauskas su žmona buvo pasi
bengę važiuoti į Pietų Ameriką 
ir jau buvo laive, bet tuo pačiu 
laiku pradėtas streikas, ir lai
vas negalėjo išplaukti. Uoste iš
buvo net keturias dienas. Po 
keturių dienų kompanijos val
dyba grąžino keliautojams visus

Indėnų vaikams
Chicagos dienraščiai skelbia, 

kad Čikagietis Joseph Seton 
renka dovanas indėnų našlai
čiams. Jisai pats yra buvęs 
našlaityne ir žino, ką šventėse 
dovanos reiškia. Dovanas in
dėnų vaikams prašo siųsti ad- 
seru: St. Joseph’s Indian
School, Chamberlain, S. D.

oihkhxhwkhhkhkkwhxhwkh>o<h>
Los Angeles lietuvių parapijos 

klebonijoje Veikalinga šeimininkė ir 
janitorius. Pageidaujama vedusi po-

korfvencijja Philadelphijoj buvo sėjo. 
labai sėkminga ir joje dalyva-

X Joana ir Kazys Prišman- 
tai. Juostos audyklos savinin 
kai, audžia juodas, juosteles, 
takelius, staltiesėles, pagalvė
les, tautinius drabužius, įvai
rias užuolaidas, užtiesalus ir 
kitokius dalykėlius, reikalingus 
butą lietuvišku stiliumi įrengti 
bei papuošti. Dabar jų audyk
loje galima pirkti ir įvairiau
sių gintaro, medžio ir kristalo 
išdirbinių Kalėdų šventėms do 
vanoms. Taip pat galima pirk
ti ir Alice Stephens ansamblio 
plokštelių albumus. Audyklos 
Juosta adresas yra: lSt)5 West 
46 St., Chicago 9 III., telef. 
LAfayette 3-3085.

lel turite parduoti ar Unuom 
*1 oudskelbkite smulkių skelbtam 
’kvrlule Skelbime galite perdno* 
eieTnnu Vlrglnla 7-ŪMŪ.

ra arba ir pavieniai asmenys. At-
° 7 .. Z”T i lyginimas ir darbo sąlygos geros,pinigus ir pranešė, kad laivas ^llbiai ražyti: Rev y \ Kučin. 

negalės išplaukti, kol nebus
baigtas streikas.

John J. Kazanauskas. pagal
vojęs, kur geriau galėtų pra
leisti atostogas, nutarė skristi 
į Bermudų salas. Ten linksmai 
praleido 11 dienų ir gerai pail-

rašyti
gis, 2716 St. George St., Los An
geles 27, Califomia. 
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Skelbtis "DRAUGE" apsimoka, 
aee ji* yra plačiausiai akaitomae 
lietuvių dienrattia, o akelUmt 
kaina yra prieinama visiems.

H55

J. I* GIEDRAITIS,

KALĖDOMS GERIAUSIA DOVANA 
Įvairiausi modeliai' nuo $69.95 iki 
$139.95. Kam rašyta rankai Ji rašo 
greičiau, gražiau ii 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:k

1632 Broad Sreet, Hartford 6, Conn.
— kuris “Draugui” žinomas kaip sąžininga* asmuo.

3S

MARQUETTE
RADIO & TV SERVICE

2419 West 67th Street
Kasdien ir sekmad. nuo 9 iki 9 valandos vakaro

JUOZAS RAMTYS Tel. Ptopect MZI6

— Išlaikomas — 

MOKSLINIŲ STUDIJŲ KLUBO

— ★ —

SEMESTRO TEMA:

MODERNIŠKŲ KULTŪROS AP
RAIŠKŲ VERTINIMAS

Penktadieny, gruodžio 14 d. 
prasideda paskaitos Vilniaus 
Aušros Vartų mokykloje (virš 
bažnyčios) , 2329 W. 23rd PI. 
(šalia “Draugo”. Pirmąją pas
kaita skaito Petras Maldelkis, 
tema: Pedagoginių principų

įvairybės.

Paskaitos piadžia 7 vai. 30 
min., nesivėlinant.

Visi, besidv mintieji dvasinių 
mokslų pažanga, kviečiami da 
lyvauti.

STASYS DŽIUGAS
Kiškučio Vardinės

mi gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meili 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 

.dali. VI. Stančikaitčs gražios iliu- 
1 stracijos Šią knygą padarė dau> 
giausia mėgiama mažųjų skaity 
tojų tarpe. Kaina $1.50.
''♦sakymus kanu au pinigais siųskite:

‘DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. ŪL

-5s-tg_BS3f&9SfaJsraJS-3-S
MALDOS KULTŪRA — SIELOS 

KULTŪRAI
ftią tiesą gyvenlmiSkai, trumpa.1 Ir 

Išsamiai nufivlečta vlenintelS šios r® 
Sies mūsų kalboje studija -1—

TOMO ŽIŪRAIČIO, O.P.,

Nevystančios Rožes
Sv. Rožančius Ir Gyvenimas.

U laida
“Sąmoninga, kultūringa malda yra 

galingi kiekvienos asmenybes dvasios 
sparnai Į žydriąsias gyvenimo viršū
nes” (Autorius).

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

T6vų Domininkonų leidinys, 87 
pusi., kaina tik 60 centų. Užsakymus 
iir pinigus siųskite —
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:
“DRAUGAS” 

2334 So. Oakley Avenue
Chicago, Illinois

KAS BUS NAUJAS “DRAUGO” 
ROMANO KONKURSO

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

7:30 vai. vakaro
SOKOL SALEJE 

2345 South Kedzle Avenue,
Chicago, Illinois

Amerikos visuomene bus supažindinta 
su nauju laureatu.

Lietuvių visuomenei tai yra svarbi diena. Šiais metais 
7 rašytojai atsiuntė kūrinius norėdami laimėti $1,009. 
kuriuos kiekvienais metais parūpina dienraščio Draugo 
Bendradarbių klubas.

Paskelbus laureatą, įvyks koncertinė dalis. Dainuo
ja ALDONA STEMPUMEN®, 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.
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