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Pavergtųjų tautų revoliucija nušluos pavergėjus!
Spalio revoliucijos 40 metų 

sukaktis ir okupuota Lietuva
(Elta) Sovietų Sąjunga šiemet nepaprastu mastu ruošiasi 

Spalio revoliucijos sukakties iškilmėms. Okupuotoje Lietuvoje ir 
kitose sovietų Sąjungos respublikose jau kelintas mėnuo vykdoma 
plati masinė propaganda, turinti tikslo iškelti tos revoliucijos 
„laimėjimus".

Tačiau, visiems yra žinoma,
ką atnešė toji revoliucija Rusijai 
Ir visai eilei kitų tautų. Žmonės 
sukilo prieš caro valdžią, nuver
tė ją ir tikėjosi susidaryti demo
kratišką, labiau socialiu teisin
gumu paremtą santvarką. Užten
ka tik atsiminti, ką reikalavo 
Petrapilio sukilę miesto darbinin 
kai dar 1917 m. kovo mėnesį, su
darę savo darbininkų tarybas:

„Visiems, be jokio skirtumo, 
pilnutinė amnestija!

žodžio, spaudos, susirinkimų 
laisvė!

Betarpiais, slaptais, visiems 
prieinamais rinkimais rinktas 
parlamentas!

Vieton policijos organizuoja
ma milicija turi priklausyti sa
vivaldybėms!

Demokratiniu būdu renkamos 
savivaldybės!"

Tokius ir panašius reikalavi
mus kėlė Rusijos darbininkai re
voliucijai prasidėjus. Reikalavo 
duonos ir laisvės. O tautos, ku
rios buvo valdomos caristinio re
žimo, reikalavo laisvo apsispren
dimo ir nepriklausomybės.

Vieton laisvės — .vergija

Tačiau spalio 25 d. (lapkričio 
7 d.) saujelė bolševikų demago
gų, padedama grįžtančių iš fron
to kareivių, jau paėmė revoliuci
jos vairavimą į savo rankas ir 
nuo tos pat pirmos dienos visi 
revoliucijos idealai, dėl kurių 
buvo dirbta ir kovota ir mirta, 
liko sutrypti po kojomis. Tai re
tas istorijoje atsitikimas, kad re 
voliucija taip radikaliai būtų nu
kreipta į visai atvirkščią pusę:
Vieton laisvės įsigalėjo griežtas 
policinis režimas, vietoj parla
mento atsirado siauros grupės ... .. , .
diktatūra, vieton duonos - ba-' “''ietims režimas Rusijoje lai

das. vietoj laukiamo gerbūvio _ ko3‘ Uk glnMo lr teror° pagllba' 
nuolatinis skurdas, ir taip per visus 191? "t vasario - kovo 
keturias deūimtis metų! jmėn- evoliucijos obalsius kojo

mis sutrypęs. Kaip anuomet, taip
Skaudžiai nukentėjo Rusijos į ir šiandien Lietuvos bolševikų vi 

gyventojai, leidę bolševikų sau- ‘ sos viltys ir stiprybė, visa galia 
jei ei pasiglemžti revoliucijos vai i ir valia yra sudėti į Kremliaus 
rą J savo rankas, bet dar skau-1 vairuojamą raudonąją armiją ir 
džiau nukentėjo visa eilė nerusų Maskvos pagelbinį tautų vergijai 
tautų, kurios iš revoliucijos ti- vykdyti aparatą. Bet kaip anuo- 
kėjosi savo gimtiesiems kraš- met, taip ir šiandien rusų bolše- 
tams laisvės, o pateko į didžiau- j vikų pavergtos tautos laukia iš- 
sią pasaulio istorijoje tautų ka- silaisvinimo iš to tautų kalėjimo. 
Įėjimą, vadinamą Sovietų Sąjun- Spalio revoliucija, nebuvo pasku- 
ga. Tiesa, ne taip jau lengvai se
kėsi bolševikams tas tautas iš-
kart pavergti. įsidėmėtina, kad 
Ukraina, Gruzija, Armėnija, Ka- 
zokija, Kazachstanas, Jakutija, 
Baltgudija, tuo labiau Lietuva, 
Latvija, Estija ir keli kiti nerusų 
kraštai spyrėsi prieš rusų bolše
vikų centralizmą ir sudarinėjo 
ne tik atskiras revoliucines tary
bas, bet ir pasiskelbė nepriklau
somomis valstybėmis. Tačiau ne
ilgam. Įsigalėję rusiškieji bolše
vikai, radę talkininkų tarp tų at
skirų tautų, kraujuose paskandi
no jų išsvajotą ir iškovotą nepri
klausomybę ir pateko Maskvos 
vergijon, kurioje ir iki šiandien 
tebėra.

Lietuvių ryžtingumas

Lietuvą taip pat jau tuomet 
buvo norėta padaryti bolševiki
nę. Bet tai nepavyko. Gyventojų 
dauguma, jau ir taip išvarginta 
karo negerovių, kratėsi nusku
rusių rusų, siūlančių žmonėms 
bolševikinį „rojų". Bet pats di
džiausias stabdis bolševikams 
Lietuvoje įsigalėti buvo lietuvių

tautos ryžtingumas siekti savi
stovaus, laisvo gyvenimo. Vinco 
Kudirkos žodžiąi „Lietuva, tėvy
nė mūsų“, giliai buvo šaknis įlei
dę gyventojų sąmonėje. Ir ką ta
da darė Lietuvos bolševikų sau
jelė? Darė tai, ką ji pakartojo ir 
1939-40 metais: Šaukėsi rau
donosios armijos pagalbos.

Štai pačių bolševikų prisipaži
nimas („Priekalas“, Maskva, 
1933 m.):

„Tai vertė taip pat Lietuvos 
darbininkų klasę ir jos reikalų 
gynėją — komunistų partiją, ieš
koti sau sąjungininkų, ir ji rado 
jų Sovietų Rusijos darbininkų ir 
valstiečių raudonosios armijo-3 
asmenyje... Lietuvos sukilusieji 
darbininkai ir vargingieji vals
tiečiai, komunistų partijos vado-' 
vaujami, turėjo pasikviesti sau 
pagalbon raudonąją armiją“.

Neturėdami gyventojų masių 
pritarimo, Lietuvos bolševikai 
Spalio revoliucijos bolševikinių 
padarinių nepajėgė atnešti į Lie
tuvą, tad ir šaukėsi raudonosios 
armijos pagalbos. Bet toji anais 
laikais nebuvo stipri. Tai buvo 
daugiau bandos, kurias iš Lietu
vos pakraščių išvyti nebuvo ypa
tingai sunku. Jas ir išvijo.

Sovietinis imperializmai

1939 - 40 metais pati Maskva, 
vykdydama sovietinių carų im
perializmą, buvo nusprendusi 
Lietuvą ir kitas Pabaltijo nepri
klausomas valstybes pasigrobti 
ir, išnaudodama palankiai susi
dariusias sąlygas (karas, Hitle
rio avantiūros, Vakarų valstybių 
neryžtingumas) planus įvykdė.

Kaip anuomet, taip ir šiandien

tinė. Pavergtųjų tautų revoliu
cija kurią dieną nušluos savo pa
vergėjus.

Maj. David O. Simona, JAV o- 
ro pa.jėpų laboratorijos Hollcman 
oro bazėje, New Mexico, erdvinės 
biologijas skyriaus viršininkas, pa 
siūlė pirmasis skristi j tolimą erd
vę. David G. Simone praėjusią va
sarą pakilo apie 100,000 pėdu su 
balionu į augštumą. (INS)

Gubernatorius Robert
Meyner laimėjo

NEWARK, N. J., lapkr. 6. — 
New Jersey gubernatorius Ro
bert B. Meyner vakar vėl per
rinktas gubernatoriumi, lengvai 
nugalėdamas respublikoną kan
didatą Malcolm S. Forbes. Pre
zidentas Eisenhower ir vicepre
zidentas Nixon palaikė Forbes 
kandidatūrą.

New Yorko mayoras
Wagner perrinktas

NEW YORK, lapkr. 6. — New 
York mayoras Robert F. Wag- 
ner vakar vėl perrinktas mayo- 
ru. Robert F. Wagner gavo re
kordinį balsų skaičių rinkamuo
se.

Virginia gubernatorių
išrinktas J. Lindsay

> RICHM0ND, Va., lapkr. 6. — 
Virginia gubernatoriumi išrink
tas J. Lindsay, kuria nugalėjo 
respublikonų kandidatą Ted Dal- 
ton.

Princesė Margaret
vyks į Kanadą

LONDON, lapkr. 6. — Prince
sė Margaret vizituos Kanadą se
kančiais metais, nors dar ofi
cialiai nepaskelbta. Ji aplankys 
Ottawą, Kanados sostinę, ir ki
tus miestus.

Nėra įrodymų
WASHINGTON, lapkr. 6. — 

JAV oro pajėgų vadovybė nepa
neigia absoliučiai „neatpažintų 
skrajojančių objektų“ buvimą, 
bet ji tik sako, kad nėra įrody
mų.

Macmillan žodis
LONDONAS, lapkr. 6. — Bri

tanijos ministeris pirmininkas 
Harold Macmillan vakar pasakė, 
jog Jungtinės Amerikos Valsty
bės dabar įsitikino, kad jos ne
begali ilgiau vienos stovėti „kri
tiškame istorijos momente".

Naujų laikų reikalavimai
BARCEL0NA, Ispanija. — 

Jau kelinti metai Ispanijoje vei
kla Tarptautinio Tikėjimo Vie
nybės sąjūdžio už persekiojamą
ją Bažnyčią centras. Sąjūdžio 
veikla reiškiasi labai įvairiais bū 
dais, tarp kurių ypač pažymėti
ni:

— Kasdieninė malda už perse
kiojamąją Bažnyčią ir už perse
kiotojų atsivertimą;

— Gilesnis susipažinimas su 
tautomis, kurios yra tapusios 
antireliginių persekiojimų auko
mis;

— Nuolatinis sekimas įvykių 
anapus geležinės uždangos ir ug
dymas krikščioniškojo solidaru
mo tarp laisvųjų tautų, ginant 
persekiojamųjų katalikų teises.

— Organizavimas moralinės 
ir materialinės pagalbos perse
kiojamiems tikėjimo broliams, 
stiprinant jų dvasią per radiją ir 
kitais galimais būdais skelbia
mais atsišaukimais.

— Žadinimas pasitikėjimo Die 
vo Apvaizdos globa, pasiauko- 
jant švenčiausioms Jėzaus ir Ma 
rijos Širdims, kurioms Sv. Tėvas 
yra iškilmingai pavedęs visą 
žmonių giminę.

Neseniai įvykusio tarptautinio 
pasauliečių apaštalavimo kon
greso metu Tikėjimo Vienybės 
sąjūdžio atstovė Isabel de Men
toliu kvietė viso pasaulio kata
likiškas organizacijas bendradar 
biauti su Sąjūdžio centru, kovo

Bombų baimė. Turkams nerūpi kiek pasirodys padangėse 
sputnikų, bet jie rimtai susirūpinę, kad sovietai turi visišką 
orinę pirmenybę virš visos Turkijos, pasakė Avnl Okyav, 
Turkijos pirmos raitelių divizijos vadas. Si divizija stovi prie 
Kais, kuris skaitomas invazijos vartais į Turkiją. Turkija 
yra suspausta sovietų Sąjungos ir sovietų palaikomos Si
rijos. (INS)

Sovietai jieško Šveicarijoje 

pagyrų žemės satelitui
BERN, Šveicarija, lapkr. 6. — Dieną po to, kai buvo paleistas 

sovietų žemės satelitas, apie 40 Sovietų Sąjungos pasiuntinybės 
diplomatų, esančių Berne, išvyko į įvairias miesto įstaigas pajieš- 
koti kontakto su šveicarais, pateikdami jiems tris klausimus.

Iš klausimų ir iš jieškojimo
pritarimo į juos bei skubaus at
sakymo, galima buvo padaryti 
išvadą, kad klausimai yra atsiųs
ti iš Maskvos; o ypač tai spren
džiama iš to, kad diplomatai bu
vo labai aktyvūs.

T
Klausimai ir nemalonūs 

atsakymai

„Ką jūs galvojate apie mūsų 
3ėkmingą satelito paleidimą? 
Jūs galvojate, kad mes taip esa
me pažengę moksle? Kaip jūs 
galvojate dėl reakcijos ir dėl san
tykių su kitais kraštais, ypač su 
JAV?"

Šie gražiai apvilkti žodžiai 
skubiai aplėkė mažą Šveicarijos 
sostinę ir sovietų diplomatai grei 
tai gavo atsakymą, kurio laukė 
Maskva. Atsakymuose teigiama, 
jog tas mokslininkų žygis yra 
tikrai vertas nusistebėjimo ir pa
gyrimo, tačiau nemanoma, kad

jant ui Tylos Bažnyčios išlaisvi
nimą. Tai nauja pasauliečių apaš 
talavimo forma, kuria nuostabiai 
prisitaikoma prie mūsų moder
niųjų laikų reikalavimų.

Naujas Prancūzijos
ministeris pirmininkas
PARIS, lapkr. 6. — Felix Gail- 

lard vakar minėjo savo 38 gim
tadienį ir tapo Prancūzijos 24- 
tas pokarinis ministeris pirminin 
kas. Prancūzijos parlamentas 
338 balsais (prieš 173) patvirti
no Felix Gaillard koalicinį mi- 
nisterių kabinetą.

Gaillard yra jauniausias prem 
jeras prancūzų respublikos isto
rijoje. Gaillard nežadėjo parla
mente stebuklų, bet ragino pran
cūzus sunkiau dirbti ir labiau su 
veržti diržus.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Jungtinės Amerikos Valstybės pažadėjo duoti 12 milionų 
dolerių apmokėti Jungtinių Tautų kariuomenės išlaidas Egipte. 
Reikia 58 milionų dolerių. JAV ir JT pareigūnai bando įtikinti 
81 valstybės narį, kad mokėtų Jungtinių Tautų kariuomenės išlai
kymui. Iki šiol JT surinko 6 milionus dolerių padengti JT kariuo
menės išlaidas. Šiandien Jungtinių Tautų kariuomenė mini viene- 
rių metų sukaktį. 58 milionai dolerių padengtų JT kariuomenės iš
laidas sekančiais metais. Jungtinės Amerikos Valstybės jau davė 
beveik j milionus tr 300 tūkstantių dolerių. JAV dovanojo dar 

j 2 milionus Ir 800 tūkstantių dolerių kariuomenės perkėlimui į Si
najų ir Gazos ruožą ir kitiems reikalams. Kamunistinės, arabų ir 

i kitos valstybės atsisakė mokėti net tą mokestį, kurį JT generali
nė asamblėja paskyrė praėjusiais metais JT kariuomenės išlaiky- 

, mui.I •
— A merikietiai ir laisvojo pasaulio žmonės tikisi, kad prezi

dentas Eisenhoieer atskleis JAV nuveiktus darbus, kai jis šiandien 
„atsakys sputnikui" per televiziją. Šiandien prezidentas Eisenho- 
wer pasakys svarbią kalbą.

— Izraelio armijas pareigūnas vakar pranešė, kad Sirijos ka-
Oro biuras praneša: Chicagoje* reiviai apšaudė Izraelio darbininkus netoli Beit Katzir. Vienas 

ir jo3 apylinkėje šiandien — da- darbininkas žuvo ir kitas sužeistas. Beit Katzir yra Galilėjos jū- 
linai apsiniaukę. j ros rytuose.

• Sovietų komunistų partijos 
bosas Chrušfev vakar vėl siūlė 
Ryty — Vakarų apžvalginį susi
rinkimą, kad būtų baigtas pašau 
lio įtempimas.

KALENDORIUS
Lapkričio 7 d.: šv. Florenci- 

jus; lietuviški: Girtautas ir Kvie 
tė.

Saulė teka 6:30, leidžiasi 4:40. 
o kas

sovietai jau būtų labai augštai 
moksle pakilę, šveicarai galvoja, 
kad to sputniko paleidime yra 
truputį blefo, nes jie visada gal
vojo, kad sovietai yra dideli ble- 
fininkai. Taip pat šveicarai ne
mano, kad tai pasaulį labai nu
stebintų. Netrukus Amerika vėl 
susirūpins ir atsistos priekyje. 
Sputnikas paleistas truputį per- 
anksti. Jeigu sputnikas būtų pa
leistas metais vėliau, Amerikai 
pasivyti būtų sunkiau.

Sovietų diplomatai gavo to
kius atsakymus tame neutralia
me krašte. Ir, žinoma, jie nėra 
tokie linksmi, kad juos, labai pa
tenkinti, galėtų pasiųsti Mas
kvai.

Sputnikas buvo
matomas virs Chicagos

CHICAGO, III. — Adler plane
tariumo direktorius Albert V. 
Shatzel sako, kad rusų antrasis 
dirbtinis mėnulis trečiadienio ry
tą gerai matėsi. Jis virš Chica
gos buvo 5 vaL 45 min. ir 35 se
kundės. Lėkė 17,800 mylių grei
čiu per valandą 600 mylių augš- 
tyje. Chicagoje yra sudaryta 
dirbtinio mėnulio stebėtojų gru
pė iš 30 asmenų, kurie stebėjo 
sputniką per teleskopą. Ant 
Edgewater viešbučio Įtaisytas 
radijo priimtuvas jau keturios 
minutės prieš pasirodymą to sa
telito pagavo jo radijo signalus.

Kas pagelbėjo sovietams
pakilti į beorinę erdvę

BERLIN, Vokietija. — Chicago Daily Tribūne koresponden
tas Larry Rue to paties dienraščio vakar dienos laidoje rašo, kad 
vienas korespondentas prisimena, kaip raudonajai armijai pateko 
į rankas visa vokiečių ginklo V-2 stotis danų Bomholmo saloje. 

Ten raudonoji armija rado ne
tik šios raketos šaudyklę pilnoje 
tvarkoje, bet ir daug nepanau
dotų šovinių.

V-2 yra tėvas visų tų raketų, 
kurios šiandien yra gaminamos, 
neišskiriant nei JAV.

Paskelbė mokslininkų sąrašą
Vienas Britanijos žvalgybos 

karininkas prieš kelerius metus 
paskelbė sąrašą 72 rytinės Vo
kietijos mokslininkų, kurie pabė
go nuo artėjančios raudonosios 
armijos ir pasisiūlė tarnauti 
Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms ir Britanijai. Mokslininkų 
pasiūlymas buvo atmestas ir bu
vo priversti grįžti į sovietinę zo
ną, kur jie buvo paskirti prie 
augščiausių darbų Rusijoje.

Apie 10,000 vokiečių moksli
ninkų, tame skaičiuje sprausmi- 
nių lėktuvų braižytojų, chemikų 
inžinierių ir kitų 1945 ir 1946 m. 
buvo pasiųsta į Rusiją.

Pasibaigus karui, JAV preky
binių reikalų patarėjas W. Hop- 
kins Londone laikraštininkams 
pareiškė, kad JAV sovietams ati 
davė visus Vokietijos fabrikus, 
automobilių fabrikais pradedant 
ir tekstilės — baigiant. ,.Mes tu
rime jiems atiduoti viską“, — 
kalbėjo tada Hopkins. Šis saki
nys, atrodo, paremia kaltinimą, 
daromą Hopkinsui, kad jis leidęs 
sovietams išvežti vakariniu pa
krančių valyto uranijaus kiekius 
į Rusiją, kai tuo tarpu Ameri
kos atominė bomba dar nebuvo 
išmesta Japonijoje.

Atidavė uranijų
JAV kariuomenė, atsitrauk

dama iš kaikurių užimtos Vokie
tijos sričių, atidavė sovietams pa 
grindines uranijaus kasyklas 
Erzgebirge kalnuose, kurie yra 
prie Čekoslovakijos pasienio. Ei
nant pačių rusų pranešimais, jie 
iš šių kasyklų gavo uranijaus, 
kurio užteko 44 atominėms bom
boms.

JAV atsisakė priimti vokiečių 
mokslininkų pasiūlymą perduoti 
jiems Junkers keturių motorų 
sprausminį lėktuvą, pagamintą 
Dessau mieste. Bet okupacinė 
amerikiečių kariuomenė pasiūly
mo nepriėmė, šio fabriko inžinie
riams buvo neduotas leidimas 
pasitraukti į Vakarus, kai Ame
rikos kariuomenė šią sritį per
davė sovietams 1945 m.

Jeigu prie to pridėsime dar

nuo Hisso laikų sovietams per
duotas amerikiečių paslaptis, tai 
neteks stebėtis, kodėl sovietai su 
šovimais į beorinę erdvę mus 
pralenkė.

Moksleivių maištas
CHICAGO, III. — Chicagos 

priemiestyje Riverside, nakčia į 
trečiadienį, miesto centre, įvyko 
moksleivių muštynės, kuriose da 
lyvavo apie 100 jaunuolių. Greit 
atvykusios policijos mašinos jau 
nūs mušeikas išskleidė. Areštuo
ta 45 nepilnamečiai. Likvidavus 
tą moksleivių susidūrimą, gat
vėse rasta daugybė lazdų, plyt
galių, guminių vamzdžių gaba
lų. Policijos išgąsdinti jaunuo
liai daugelis mašinomis nulėkė į 
Berwyn, bet ir čia juos policija 
surado, kaltesniuosius surinkda
ma. Sunkiai sužeistų nėra. Kovė
si dviejų mokyklų atstovai. At
rodo, kad tai buvo tąsa šeštadie
nį prasidėjusių muštynių.

TRUMPAI IS VISUR
• Maršalas Georgi iukov ne

norėjo pasitraukti iš Sovietų Są
jungos apsaugos ministerio pa
reigų, pranešė London Daily 
Mail. Sakoma, kad Žukov dabar 
saugomas karininkų grupės.

• Britanijos sprausminis ke
leivinis lėktuvas, britų komer
cinės aviacijos pažiba, vakar ban 
dymo metu paskendo liepsnose ir 
nukrito. Penkiolika asmenų žu
vo. Keturių motorų lėktuvas pa
kilo Bristol aviacijos kompani
jos lauke ir nukrito netoli fabri
ko.

OKUP. LIETUVOJ
• Vilniaus profesorius ir stu

dentus švietė visą savaitę. Spalio 
revoliucijos metinėms buvo su
šaukta neva „mokslinė konferen
cija", kurioje, tačiau, pirmoje 
eilėje buvo ryškinami bolševiki
nės revoliucijos ir sovietinio re
žimo tariamieji laimėjimai.

• Klaipėdoje nuleistas į van
denį naujas žvejybos traleris. 
Nuo šiol visi statomieji traleriai 
būsią naujo tipo: galingesniais 
varikliais, ilgesni ir su šaldymo 
įrengimais.

• Šiaulių dviračių fabrikas 
per metus išleidžiąs 180,000 dvi
račių. Per 9 šių metų mėnesius 
esą išsiųsta į užsienį 15,000 dvi
račių. Jie siunčiami į Kiniją, In
diją, Indoneziją, Afganistaną, 
Urugvajų, Suomiją. Vengriją, 
Rumuniją ir į kitus kraštus.

• Išėjo iš spaudos „Lietuvių 
kalbos žodyno" IV-sis tomas. 
Žodyną parengė Lietuvos mokslų 
akademijos Lietuvių kalbos ir li
teratūros institutas, išleido Vals 
tybinė politinės ir mokslinės lite
ratūros leidykla Vilniuje. Šis to
mas turi 448 puslapius ir apima 
žodžius „i“ ir „j".

• „Lietu :ų tarybinės litera
tūros sekto, ,us". Tai nauja insti 
tuci ja, sudaryta prie Mokslų aka 
dėmi jos. Vadovu paskirtas J. 
Lankutis. Bendradarbių tarpe 
V. Galinis, V. Kubilius, J. Kačiu- 
lis ir kt.

• Plungės liriinių audinių fab
rike esą plečiami gamybiniai plo
tai, pradėjo veikti nauji įrengi
mai. Praplėstas verpimo paruo
šimo cechas. Sumontuotos dvi 
naujos automatinės ataudų per- 
vyniojimo ir špūliavimo mašinos. 
Apie pusę senų mechaninių audi
mo staklių pakeista automatinė
mis.
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Redaguoja redakcinis kolektyvas — INU K F PALKJKAITft, 
JUOZAS K3NCIUS IK DALIA NOREIKAITE.

tvarkėje — dail. P. Augiaus pa
skaita. Valdyba

Keli vartoja

DIRBTINIUS DANTIS
su maža rūpesčių 

Valgo, kalba, juokiasi arba čiaudė
ta be baimės laisvų dantų Iškritimo, 
alyginėjimo arba kllbėjiino. EAH-

ma , - , , i TEETH laiko plokšteles tvirčiau su
Ino laikotarpio tenka tarti atsi- didesniu patogumu, šie malonūs mil-

Marytė Mcškauskaitė kvietė SVpikinimo žodi asmeniui kuris teitai neturl J»k‘o lipšnios košės sko- , . ,„ • e,„x n5ų„ „„ aveiKinimo zoaj asmeniui, KUIIS nlo ne, jUU8n,o Nesukelia koktumo,
visus į Šatrijos korpoiaujos su- įUVo patarimo patarnavimo ir yra aikuiiniai (be-rugstioa). su-

atol\<t/v *‘ wl rvl.- &♦ z»l i i ■ Iz »vn *’ f <1 i n i 11

Noreikaitė, V. Babušis ir modo- 
i ratorius B. Lukoševičius. Po re- 

1 feratų sekė klausimai.
Einamuosiuose reikaluose bu-

1 vo pranešta, jog ateitininkų re
kolekcijos bus gruodžio 8 d, Vie- 

i ta dar nėra tikrai numatyta. 
I Buvo pa kviesti visi važiuoti į

SU KVN. J. BOREV1CIUMI 
ATSISVEIKINANT

Atsisveikinimas būna visuo
met liūdesio persunktas, per jį 
pajuntama nutolimas iš akira
čio ko nors brangaus.

Tenka ir Chi.agos draugovei

Genijus be išsilavinimo tai 
yra kaip sidabras kasyklose.

— Franklinas.

_ _ , pergyventi šį momentą, kada po
New Yorke įvyksiant, suvažiavi- ilgo įr glaudaug bendradarbiavi-

Medžiagą siųsti DALIAI NOREIKAITEI, 6831 So Tabnan Avė., i sirir.kimą, kuris įvyks lapkričio bendradarbiavimo šaltinis, šią
Chieago 29, III. Telef. IVAllbrook 5-3220.

Pristatome naują redakciją

10 d. senuose jėzuitų namuo- atsisveikinimo valandą dėkoja
J se 10 vai. ryto.

Dalia Noreikaitė kvietė visus
j rašyti į ateitininkų skyrių “Draų 
j ge”. Susirinkimą baigėme Atei-

stnbdo "plokštelių kvapų" (dirbtinių 
dantų kvapų). Pirkite FASTEETH penktad 
bet kurioje vaistinėje. /al vak

Ateitininkų Federacijos va- me, o ypač visuomeniniame gy-'tininkų himnu, 
das, dalyvaudamas šiemetinėje venime. Redakcinė komisija 
ASS konferencijoje Chicagoje,
naujai centro valdybai kėlė klau 
simą, kaip sendraugiai galėtų 
daugiau reikštis "Draugo” at-kų

R. Ukrinas

MAS DĖKOJA
STUDENTŲ ATEITININKŲ 

SUSIRINKIMAS
Lapkričio 3 d. giesme “Mari- 

skyriuje ir jo redakcijoje. SAS ja. Marija” pradėjome studentų 
vasaros konferencijoje stude.n- ateitininkų Chicagos draugovės 
tai at-kai taip pat svarstė šias susirinkimą.
problemas. Prieš kelias savai- Pirmininkavo Feliksas Palu
tes, At-kų Fed. gen. sekretoriui binskas, o sekretore buvo Rūta 
būvojant Chicagoje, tartasi "Iš IJrbutvtė. Praėjusio susirinki- 
At-kų Gyvenimo” skyriaus klau; mo protokolą skaitė Indrė Palie
simais ir prieita išvada, kad at-, kaitė. Paskui sekė \žyduolio Lit- pastangos yra vertinarąos ir ran 
skirų sąjungų centro valdybos, vino pranešimas, jog tėvas J. da atgarsį, žodžiu, nuoširdus 

Chicagoje, šį reikalą Borevičius, SJ, apleidžia Chica- agjQ visiems, bet kuo prisidėju- 
gą. V. Litvinas kalbėjo:

“Turiu apgailėtiną žinią. Mū
sų globėjas ir dvasios vadas ap
leidžia mus. Apleidžia dėl išvy-1 
kimo j Montrealį, kur perima va
dovauti jėzuitų skyrių. Mums,!

Moksleivių Ateit/ninkų Sąjun
ga nuoširdžiai dėkoja mūsų jau
niesiems programos atlikėjams; 
visiems aukojusiems valgių bu
fetui ir šia savo auka parimu
siems mūsų pastangas tęsti sa-t^į 
vo tradiciją, ruošiant jaunųjų “ 
talentų vakarus. Taip pat nuo- » 
širdi padėka visiems atsilankiu- || 
siems, parodant, jog šios mūsų U

me gerb. kun. J. Borevičiui, SJ, 
už kiekvieną mintį,: žingsnį ir 
veiksmą, skirtą Chicagos at-kų 
draugovės gerovei, linkėdami 
Augščiausiojo palaimos, sėkmės 
ir darnumo sekančiuose pareigos 
žingsniuose ir žygiuose.

— o —
— Šatrijos korporacijos susi- Talp pat Cla raslte didelį paslrin.

rinkimas įvyks lapkričio 10 d. kinių elektr. namų apyvokos relkin..
, n , __ k. a. virdulių, prosų, tosterių, plau-10 vai. senuose Lvų jėzuitų na- dil-ovintuvų, dulkiasiurbliu ir kt.
muose. Šv. mišių nebus. Darbo, — viskas garantuojama —
____________________ _________________— l Pirkite visados šioje moderniškoje

parduotuvfije.

Teisingumas yra šventas žmo 
nių giminės ryšys. —Bossuet

Tol. REhance ft-18\
<|R WALTER 1. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8I»- rabi, .suoet

Vai. Ptrrnad., aulrad.. ketvlrtad U 
nuo 1-—4 p .p 6:80—8:S<> 
Trečiai’ ’r šeštad 1—4 v

n t>

P. ŠILEIKIS, 0. P.
OrthopedM - Protosslstaa

M “tralai t romiai. Med. bau 
dažai. Rpec. pagalba kojini 

. Arub euppurts) Ir U k 
at »■« (r 6-4. Šeštadieniais 8-1 

»KTMOPEI>M<JH TEOHMJkOH LAb
*850 W. 63 r d St, Chlcago 29, Ui 

Te| PKnnpert S-SOHt

«?

DR. J. j. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Nauju adreau: 4299 W. u3rd »i 
Ofiso teL KElIanue 6-4410 

Kestd. telef. Gltovehlli . 0-Otti i 
Valandos: 1-8 p. m., tt-h p. m 

Feubtad. Uk po pietų.
ITečlad Ir teštad pagal sutarti

esančios 
turi išspręstu

ASS, SAS ir MAS centro val
dybos, suradusios kandidatus,
juos patvirtino ir šiuo pristato 
“Iš Ateitininkų Gyvenimo” nau
ją redakcijos sąstatą: Juozas

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 80. TROY 8T. 

Telef. tYAlbrook 5-7670 ii 
Glhaon 8-4938

• Ueneralip kontraktorius nau
jų namų statybai, įvairiems re 
montams Ir namų pertvarky- 

, , mama • Turime didelĮ patyrl- 
MAS Centro V-ba b mų namų statyboje. • Patys 

• itltekame cemento Ir medžio
_________ $ darbus. • Apkalnavlmal nemo-

, , kum ai

siems, kad šis vakaras gerai pa
vyktų.

SKELBKITES "DRAUGE”

NELAUKITE PASKUTINIO 
MOMENTO!

Jau dabar Įsigykite SventšmB:
• Moderniškų televizijų
• H1 EI fonografų
• Nuostabius importuotus radijus
• Stebuklingus translBtorinius 

radijukus
• Patogius radljo-laikrodžius
• Gražius elektr. laikrodžius
• Naujausių patefonų plokštelių.

lel ofiso ir buto OLymplc 8-416*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4838 W. 15th Cicero
Kasdien 1-8 vai Ir R 8 vai vak 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 ’kl 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8 '!86»

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ

4146 S. Archer Avė.

VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80

Ofiso tel. CLdffslde 4-28*6 
Beddcndjos: LAfayette 3-Uit

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 We»t 47th Street 
(Kampas 47tta Ir HermiiMg*)

Vai.; nuo 2 Iki 4 ir 6 Iki 9 v. vau 
leštau. nuo iki 6 vai., lšskyr. sek

Končius, Dalia Noreikaitė ir In-’ ateitininkams, tėvas Borevičius 
drė Paliokaitė. j yra, gilime sakyti, specialus pa-

Maloniai dėkojame “Draugo” | tuarchas. Mums jis yra padėjęs 
leidėjams, sudarantiems galimy be galo daug. Tiktai jo netekę 
bę turėti šį skyrių, nuoširdžiaiį jausime, ką ėmėme ‘for gran- 
dėkojame skyrių redagavusiam , įo į’
kol. V. Kleizai ir su pasitikėjimu , TįP, kurie mėgo gilesnę mintį, 
prašome visus at-kus daugiau į gražų išsirei škimą arba judrų 
bendradarbiauti savame skyrių- humorą -- mėjo tėvą Borevičių. 
je. Jo nuoširdumui gal būti tik

MAS, SAS ir ASS; motyvai. Tėvas mus labai 
centro valdybos mėgo, arba — aukojosi.

. Visos draugovės narių vardu 
REDAKCINES KOMISIJOS j tartu ačiū už tą eilę metų bend- 

PASISAKYMAS į radarbiavimo, linkėdamas viso
Mes ateiname tęsti darbo, ku- geriausio tęsiant darbą toliau su 

ris jau eilę metų buvo dirbamas, Montrealio jaunimu, 
kiekvieno “Draugo” ateitininkų Atsisveikindami nesakykime 
skyriaus skiltyse. sudiev! Tikimės, jog po metų,

Afeitininkiškasis v e i kimas,, ]<jtų ir susijungsime ateitininkiš 
kaip ir pats gyvenimas, nestovi j darbe Chicagoje”. 
vietoje, bet juda ir eina pirmyn. Vida Kriaučiūnaitė įteikė tė- 
Protafpiais vienur kitur jis su-i vuį Borevičiui lietuvišką koply- 
švyti jaunatviškais, pilnais en-1 tėlę. Visi daina palinkėjo ilgiau-

__________ ,ANPin*N acsJ’N L

Jei reikia paskolos
pirkimui namo 

ateik į
O s V

Mutual FedcraI Savings
gausi greitą patarnavimą
2202 W. CERMAK ROAD,

CHICAGO ILL.

Vlrgtaiia 7-7747

JOHN J. KAZANAUSKAS, 
President

Domo

TCLCVISIOn
Isales - Service)

Sav. lnž. A. SEMfiNAS 
3321 S. Halsted — CLiffs de 4-5tM15 
Atdara kasdien 9—6, p rmadlenlals

Ir ketvirtadieniais 9—9 
Q<HX><XXŽ<>OOOOOOOtX><K>0<>0<X><><)

OR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGĄ*

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarime 
*1 valandos skambinti telefonu

HEmlock 4-1562 nuo 2 Iki 9 vai. 
r;> p. kasdlan išskvrus trečiai! ’i
'eštad

Re* tel. flRovehlll 6-6609

Vak pirm antr. ketvlrt 6-8:80 
Trečlad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurge) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGI
SPECIALISTU

lifto South Weatern Avenue
(MEDICA1. Bt’ILDING) 

Plrmad.. antrad., ketv. Ir penktad 
auo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.— 8 vai vakare Trečlad. nuo 
11 vai. ryto 1 v. p. p. fteštad 11 
vai. ryto Iki 8 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
»el W Ąlbroolt 6-3766

DR. FL TAU.AT-KELPŠA
Ofisai 20 North ttacker Drlve 
(Clvtc Opera House, kąwb. 858 >

Vai. kasd 12—4 
TeL OEntral 6-22*4

6002 We*t lHth Str., Cicero 
Vai kasdien 6-8, Seštad. 1-2 vaL 

TeL TOwnliaU 8-0*5*
Kitu laiku ir trečlad. susitarus 

R«Hd tel. HEmlock 4-7080

OI. ofiso WA 5-3010, rea. PR 6-7383
DR. ANTANAS ALEKNA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1601 W. Garfield Blvd.

Vai. — Pirmad., antr.. ketv., penkt 
1—4 ir 6—8; šeštad. 1—4; trečlad 
uždaryta

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-9700. Namų — PR 6-4732

D R. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2454 W. 71 St. (71 ir Campbell av.)
Valandos: pirmad.. ketvlrtad., šešt. 
nuo 1 Iki 4 vai. p.p., antrad. ir 

penktad. nuo 5 iki 8 vai vak.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR GSIRUROAS

(Bendra praktika Ir moterų ligosi
Ofisas k res.: 5100 8. Westeni Avė 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-557" 
Ofiso vai. Pirm. 8-11) v. v., Antr., 
Creč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., Seštad 
4-4 vaL popiet Ir sulig susitarimu 

reL ofiso HE 4-2128, rea. GIb. 8-61*5
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS
2454 West 71st Street
(71st Ir Campbell Avė.)

Vai.: pirmad. Ir ketvlrtad. 5—4 v. v 
Antrad. ir penk. 1—6; Seštad. 2—« 
TreČ. uždaryta

Telefonas GRovehill 6-2823
i DR. A. VALIS-LABOKAS
! GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
i Specialybė: AK LAKI UJA Ir MOTERT) 

LIGOS
2524 West 69th Street

■ (09-os ir Mnplcvvood Avė kampas)
Valandos: nuo 1—4 ir 6—8 vak

■ Šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

tuziazmo prasiveržimais, kuriuo
se atsispindi gilūs mūsų ateiti- 
ninkiškieji principai. Tai yra ir 
gražu, nes gyvenamasis metas 
ir sąlygos to iš mūsų reikalauja. 

Redakcinė komisija tik vieno

šių bei laimingų metų. Po to 
žodį tarė tėvas J. Borevičius, S J.

Mes neatsisveikinome, tik pa
sakėm--. iki pasimatymo. Kole
ga Liulevičius dėkojo tėvui Bo
revičiui SAS vardu, prašydamas

>■
APSIRŪPINKITE ŠILDYMU

Gražiai atremontuotose Rosevelt 
Furniture patalpose pasirinkite 
jums tinkamiausią pečių.

OR. ANNA BALIONAS
*-KIŲ, AUSŲ, NOSIES ŪR 

GERKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius -

6S22 South Western Avenue 
ai. kasdien ±0-12 vai. h- 7-8 vai 

vak. šeštadieniais 10 . vai Trečia 
dieniais uždaryta Kt laiku susitarus

Ofiso ’elefonas: PR 8-322*
Res telef VVAJbrook 5-5076

DR. VL BLAŽYS
LAUCIŲ IR VIDAUS LIGOS
4701 South Damen Avenor

Kampas 47-tos Ir Daman Avė
7a) kasdien nuo 6—8 vai. vak 

Seštad. 2—4 vai. vak. 
rrečlad. Ir kitu laiku pagal sutari 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rn.: W 4lbrooU 5-3018

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-9700 
Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas)
Vai.: kasdien 9—11 ryto Ir 4—8 v. v. ^ek ofiso PRospect 6-0400
šeštadieniais 9—11 ryto Ir 2—4 p. p 
Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIOIUS
GYDYTOJA TR CHIRURGE 

Office: 10748 .-vouth Mlcblgan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hlils

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Ikt 9 v. vt., 
Vai,; kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 

išsklrus trečiad. šeštadieniais nuo I 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUIIman 6-676* 
Buto — BEverly 8-8946

Kexkl. PRospect 6-9400
OR. ONA VAŠKEVIČIUS

(Vaškevlčlfitė)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-8 p p. ir nuo 6-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
Ir kitu laiku tik m^tarn.

iš jūsų prašo — tiek valdybų.! perduoti linkėjimus Montrealio 
tiek ir paskirų narių — neužsi- i ateitininkams, 
darykime su savo darbais ir pla- Referatuose buvo paliesta te- 
nais tik savo ratelyje, bet infor- ,7ia “Dievas, Jo buvimas, esmė 
muokime ir kitus per ateitinin- ir savybės”. Buvo apvalaus ata
kų skyrių “Drauge” kiekvieną lo diskusijos, kuriose dalyvavo 
savaitę. Redakcinė komisija j Katelytė, E. Mickevičiūtė, D..
lauks iš jūsų žinučių apie veik-_______________________
lą, o taip pat nevenkite ir trum-
pų rašinėlių — pasidalinti min- ę‘ . . D A R p II «
timis bei rūpesčiais, liečiančiais' oUrlIlC D H n u U c 
ateitininkišką veikimą šiose kas
kart sunkėjančiose sąlygose. Jū
sų skyrius “Drauge” bus toks, 
kokį jūs padarysite.

Mes dėkojame mūsų pirmta-
kūnui kol. Vacį. Kleizai už pa-|^3o iki 9:3o ryte.

Tel. HEmlock 4-2413ramą pirmuose žingsniuose ir 7159 so. Mnpicwond Avė., chieago 2* 
linkime jam sėkmės asmeninia-

Patys geriausieji SIEGLER, 
MOORE ir kitų firmų pečiai, šildo
mi aliejumi ir gazu.

i ofiso HE 4-5849 rez HE -1 442‘
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street

Vai Pirm ketvlr . p»nKT 1-4 Ir 7 »
Antr. 1-6, treč. Ir šešt. pagal sutartį, 

• ‘U rn »|7<Ih rvta

Ofiso HEmlock 4-6816 
Rez. HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 Weat 69th Street

(priešais šv Kryžiaus ligonine' 
Priims nsvnl susltnrlms

I'el. oriau Vlctor; z-i5s
Rez. Vlctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR ČHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted ir 81-mos gatvii. 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
Ir nuo 6-8 v v šeštini 1 4 vai popiet

RRDIJO VRLRNDR
Iš stoties WGES 1390 k. kasdieną 
nuo pirmadienio iki šeštadienio nuo 
8:30 iki 9:15 v. ryte. Ir kas pirma
dienį nuo 7 Iki 8 vakare.

SEKMADIENĮ iš radijo stoties 
WOPA 1490 k. ir FM 102-3 MC.

Taip pat didelis pasirinkimas 
naujausių ir moderniškiausių ra
kandų, TV ir radijo aparatų, veid
rodžių, lotų ir kita.

F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS, sav. ‘

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30

OR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South VVmtern Avenue 
ChhagO 2*. 111 

telefoną* REpiihlie 7-4*00 
Rezidencija: GRovchUl 6-8101

Pasimatymai pagal sutartį

• DANTISTAS
DR. i. A. PAUKŠTYS
4253 So. Whipple Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 Iki 12: 8—6; 7-9 

’eštad 10—12. Trečlad. uždaryta
LAfayette 8-4*4*.

Namų — CEdarcrent 8-7766

I'el. ofiso PR. d-6446, rez. HE.4-816<

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųnette Rd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 v 

Trečlad Ir šeštad pagal sutarti

Ii

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archei Avenue 
>flao vai auo 1-4 Ir nuo 6-8:80 v 

vak šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet
Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrgtnla 7-0086.

Recidenei Jos tel. BEverty 8-8241

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8250 South Halsted Street

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

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarime 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. Resubllc 7-8818.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Iki. ofiso CA 6-0267, rez. PR. 6-^66. 

Rczld. 6600 8. ArtCftlan Av©,
VALa. 11 V. p. iki 8 D> 6—7 v v

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namu įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų 

ir tolimų distancijų. Saukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontier 6 1882

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-8700 
Rea RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija ir moterų ligų 

2454 West 7lst Street
71-08 ir Campbell Avė. kampas)

Vai.: kasdien 1—S ir 6—8 vai. vak 
šešadlenials 1—4 p. p. Trečiadieniais 
itždsrvta

Ofiso Udefonas — Blnhop 7-8686
DR. AL RA6KUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenue

(Kampas Kedzie Ir Archer) 
VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 0:00 « 
Trečlad Ir sekmad tik susitarus

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Western Avė., Chicaqo 36. III

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN. 
4559 So. Paulina St., Chicaon 9, UI., YArds 7-0145

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St., Chieago 32, III

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.

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

1 ■
Universal Savings and Loan Assoetatton užtikrina saugumą 

Ir gražų pelną.

Santimu užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentfira Iki 
810,000.00 kiekvienam indėliui Ir įeikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų Ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

Ofiso telef. V Arda 7—1160 
Resldencljos — HTewart 8-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Mest 35tb Street
(kampas Halsted Ir 16-ta gatvS)

VAL. 1—4 Ir 6:80—8:80 p p. kas 
Men Išskyrus trečiadienius Atldar. i

•^š.ndlenlftte t 4 vai

DR. ZIGMAS RUDAITIS
KPEG. OHIRURaiNES IR 

ORTOPEDINftS LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais Sv Kryžiaus llgonln* 
Telef. REpublte 7-88*0

VAL: Pirm., antr.. Kert., penkt. 
įuo 9 Iki 11 ryte Ir nuo 8:00—8:00 
šešt. nuo 8:00—4:00. Trečlad. Ii 
’iltn te lirų susitariu, telefonu

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 86 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akiniu. 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 West 35th Street 

Vai. nuo 10 iki 2, nuo t Iki 8, tre 
čia d. nuo 10-12, penktad. 10-2 ir 
'eštadlenlsle nuo 1“ Iki S vai p.p

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų įtempimų, kurte 

yra priežastis galvos gkaudšjtmo bei 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio 
Atitaisau trumparegystę Ir toltrngya 
t*. Prirenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniai. 

' instrumentais, rodančiais mažiausiu* 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 

i į mokyklos vaikus
4712 South Anhland Avė.

Tel. YArd* 7-1373
Vai. 10:80 iki 7 v. vak. Šeštad. 10:8* 
llrl S vai Sekmnd- Ir *r»S ufdnre

3430 S. Halsted St.. Chieago 8. III

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct., Cicero 50. Ui., tel. TO 3-8131-3?

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN AŠŠi

1800 S. Haisted St., Chieago 8, III.

UNIVERSAL SAVTNGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chieago 8, Illinois
-f

DK. ANT. RUDOKAS 
Tikrina akis Ir pritaiko

keičia stiklus Ir

Opi

rei. ofiso PK «-888(t, rez. ke 1-919. : 1466 S. Oalifornla Av*. .YA 7-7381
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

» AL 
Vi n

LUt!/n V lo GYDYTOJAM J
2500 VVest flSrd Street
kasdien nuo 8—4 p p Ir 7:8 

vnl Trn^lRfl Ir AoAt lljMarvtft

Telefonas ORovehilį 0-1596
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTt 
— PRITAIKO AKINIUS -

Valandos: 9—12 ir 7—9 v. ▼. pagal 
usltarlma Išskyrus trečiadienius.

2422 W. Marųnette Road

Mflm> lt buto lel i»l.*m|M, S-I&ai

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Coart, Cicero 
Kasdien 10—12 Ir 4—7 vaL Trečlad

b 4sštad Uk 10—11 vai.

VaL: 10 ryto Iki 8 rak. (trečlad ui 
tarvta t A*6tarl. 10 ryto Iki • y O D

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

4546 West. 63rd St., Ohicago 29, Illinois Tel. LUdlow 5-9500

Entered as Hecond-Class Matter March 31, 1916. at Chlcago, Illinois 
Under the Act of March S, 1879

Member of the Cathollc Prei 
PubllHhed d a 11 y. exept 

by the
Lithuanian Catholic Press

Ass’n 8EBSCRIPTION RATE8

! PRENUMERATA:
1 Chlcagoj Ir Cicero!
] Kitur JAV Ir Kanadoj

(’žslenyje

Sundays, 810.00 per year outstrle 0f Chlcago
812.00 per year In Chlcago & Cicero

Society 810.00 per year in Cnnnda
Eorelgn 812.00 per yearMetams H meto 8 mčn 1 tnšn

S 12.00 86.50 8-3.60 81.60
810.00 85.50 83.00 .81.25
812.00 86.60 83.50 81.60

Redakcija straipsnius taiso savo nuoltūra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo, Juos gražina Uk U anksto susltarua Redakcija ui skelbimų turini 
neatsako Skelbimų kalnas prtalnndUunos gavus prašymą.
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40 METŲ VERGIJOS
Prieš pat pradedant rašyti šį straipsnį, labai laiku gautas 

laiškas iš vieno mūsų skaitytojo, kuris rašo:
“Man gyvenant Rusijoje, netoli Petrapilio, 1917 ir 1918 me

tais kilo didžioji rusų revoliucija. Atsimenu, kaip bolševikų va
dai, kurstydami sukilimą prieš laikinai sudarytąją Kerenskio vy
riausybę, viliojo darbininkus, žadėdami jiems laisvę, gerovę ir 
tiesiog rojų žemėje. Jie tada sakė, kad prie bolševikų valdžios 
darbininkai viską turės: jų bus žemė, namai, fabrikai, krautu
vės, visokios įmonės ir mokyklos. Tada ragino darbininkus sek
ti komunistų vadus, kurie nugalės visą pasaulį ir jį paves dar
bininkų gerovei. Mitingai visur: gatvėse, dirbtuvėse, salėse ir 
visur buvo kalama žmonėms ta pati pasaka, tie patys žemiškojo 
rojaus pažadai kartojami. Kas išdrįso pasipriešinti, tas vietoje 
žuvo arba be žinios dingo.

Tačiau vietoje žemiškojo rojaus, Rusijos darbininkai su
silaukė pragaro. Darbininkai pirmieji pajuto, kaip jie buvo pri
gauti, nes jie buvo paversti totalitarinės arba policinės valstybės 
vergais. Jie neteko ir tų teisių, kokias dar prie caro turėjo. Kas 
išdrįso protestuoti, geresnių darbo sąlygų reikalauti, kas drįso 
net pasiskųsti, tas savo gyvybe surizikavo. Ir netrukus visa 
Rusija kaip grybais buvo apsėta koncentracijos arba vergų dar
bo stovyklomis, visi kalėjimai perpildyti. Iš ūkininkų atimta 
žemė, jų ūkiai paversti valstybiniais dvarais, o patys ūkių sa
vininkai baudžiauninkais (kolchozininkais) arba į kalėjimus 
sugrūsti ir Sibiran ištremti. Atsimindamas tuos laikus, negaliu 
užmigti. Jie baisūs”.

To laiško autorius teisingai sako, kad toji žiaurioji darbinin
kų ir visų žmonių būklė Rusijoje' tęsiasi jau 40 metų. Siautėjo 
Leninas, Trockis ir Stalinas, o dabar Chruščevas, eidamas savo 
kruvinų pirmtakūnų pėdomis, kankina darbininkus ir kitus, nė 
nemanydamas vykdyti prieš 40 padarytų pažadų. Bolševikiškas 
žemiškasis pragaras iš Rusijos yra praplėstas ir į kitus kraš
tus. Šiandien jau šimtai milionų žmonių vergauja bolševizmui. 
Vergauja jam ir Lietuvos žmonės, kurių laisvę bolševikai pa
smaugė 1940 metais, panaudodami savo karines, policines ir 
kitas jėgas, taip pat smurtą ir apgavystes.

Laiško autorius, bolševikų revoliucijos Rusijoje liudininkas, 
apgailestauja, kad ir po 40 metų baisios vergijos Rusijoje ir ki
tur, vis dar atsiranda žmonių, kurie ir dabar dar susižavi ko
munistų pažadais, jiems patiki ir dažnai vienu ar kitu būdu 
jiems patalkina. Jie vis dar lyg nežino, kokiu būdu įsigalėjo bol
ševikai Rusijoje, kaip engė ir skerdė darbininkus, ūkininkus, in
teligentus ir kt. Koks buvo bolševikas prieš 40 metų, toks jis bu
vo visą laiką, toks dabar tebėra ir tokiu visada pasiliks. Jis vi
sada nėrė ir ners vergijos pančius tautoms ir paskiriem žmonėm. 
"Nuo bado, karo, ugnies ir bolševizmo bei komunizmo apsaugok 
mus, Viešpatie!!’, šaukia mums laišką parašęs žmogus ir tu
rėjęs pakankamai progos pagyventi tame “rojuje”, kokį bol
ševizmas sukūrė.

Šią bolševikų revoliucijos Rusijoje 40 metų sukakties dieną 
tą patį gali pasakyti, pasako ir dar pasakys daugelis tų, kurie 
yra ištrūkę iš Sovietų Rusijos, satelitinių ir iš kitų komunistų 
pavergtų kraštų. Tą patį, ir dar daugiau, pasakytų, jei jam 
būtų leista, kiekvienas Sovietų Sąjungos ir pavergtųjų tautų 
žmogaus, nešąs sunkų, kruviną komunizmo sukurtos vergijos 
jungą. Laisvasis pasaulis turėtų apjungti visas savo jėgas, kad 
greičiau išlaisvintų tautas iš anapus geležinės uždangos ir ken
čiančius pačios Rusijos gyventojus.

KOMPARTIJOS DIKTATŪRA
GEDIMINAS GALVA

KILTI IR KELTI
“Tėviškės Žiburių” savaitraš

tis (Nr. 43) savo vedamajame 
straipsnyje rašo apie lietuvių re
liginį gyvenimą istorijos eigoje. 
Ptisiminęs religinį atbudimą lais 
voje Lietuvoje ir krikščionybės 
naikinimą pavergtoje tėvynėje, 
laikraštis rašo:

“Mūsų uždavinys šiuo metu — 
išlaikyti pakankamą krikščioniš
kų jėgų rezervą laisvajame pa
saulyje. Nemanykime, kad jis 
išliks savaime. Jeigu Lietuvoje 
jis yra naikinamas atviro ir 
maskuoto persekiojimo, tai čia 
jis gali sumažėti nejučiomis lais 
ve besidžiaugiant. Mes gyvena
me sąlygose, kur mūsų krikščio
niškam rezervui gresia ištiži
mas bei nieko neveikimas, šū
kis kilti ir kelti darosi nebesu
prantamas bei svetimas. Atrody 
tų, kad Čia nebėra nei kur, nei 
ko bekelti. O tuo tarpu ir mū
sų sąlygose veiklos barai yra 
pakankamai platūs. Jų visų pa
skirtis — išsaugoti savo krikš
čioniškąjį jėgų rezervą papil
dant jį naujai priaugančiomis 
jėgomis”.

LIETUVOS JĖZUITAI

Tokiu vardu tėvai jėzuitai iš
leido 80 psl. turintį leidinį, ku
riame skaitytojai yra supažindi
nami su jėzuitais, jų įsteigėju, 
vienuolijos dvasia ir Lietuvos jė 
zuitų provincija.

Leidinio turinyje yra užtinka- 
kami šie straipsniai:* “Šventas 
Ignacas Loyola”, “Jėzaus drau
gija”, “Jėzuitai Lietuvoje”, “Lai 
avės metai", “Lietuviai jėzuitai 
Amerikoje”, “Pas Kanados lie
tuvius”, Pietų Amerikos rpisio- 
nlerial”, "Plačiame pasaulyje”, 
“Plati darbo dirva”.

Šiam leidiniui straipsniais tal
kininkavo Jonas Bružikas, SJ, 
Jonas Kidykas, SJ, Bronius Kris 
tanavičius, SJ, Antanas Liui- 
ma, SJt, ir Bruno Markaitis, SJ, 
kuris taip pat buvo šio leidinio 
redaktoriumi.

Įvadiniame leidinio žodyje B. 
Krištanavičius, SJ, trumpai api
būdina lietuvius jėzuitus, saky
damas:

“Tris kartus Lietuvos jėzuitų 
provincijai teko kurtis iš naujo. 
Pirmą kartą tėvai jėzuitai į Lie
tuvą atvyko 1569 metais ir ap
sigyveno Vilniuje. Padedami Lie 
tuvos kunigaikščių, vyskupų ir 
didikų, jie buvo nutiesę platų 
švietimo tinklą, apėmusį Lietu
vą, Latviją, Prūsiją, Gudiją, Uk 
rainą ir Lenkijos žemių dalį. ša
lia kolegijų tėvai jėzuitai buvo 
įsteigę daug mažesnių namų, iš 
kurių misionieriai galėjo leng
viau pasiekti plačius liaudies 
sluogsnius ir prabilti į juos lie
tuvių kalba, kurios didikai ir kil 
mingieji jau nebevartojo. Tas 
sėkmingas apaštalavimo laiko
tarpis tęsėsi iki pirmojo Lietu
vos ir Lenkijos padalinimo.

Antrą kartą tėvai jėzuitai pra 
dėjo kūrimosi darbą Lietuvoje 
1923 metais. Kaune — senuose 
brolių Kojalavičių namuose — 
jie buvo atidarę gimnaziją, kuri 
netrukus susilaukė valdžios ir 
visuomenės palankumo. Padidė
jus kunigų ir brolių skaičiui, jie 
įsikūrė Šiauliuose ir Pagryžuvy
je. Ordino vadovybė, matydama 
tą spartų augimą, 1930 metais 
įsteigė Lietuvos jėzuitų provin
ciją, gyvavusią iki tremties me
tų.

Užplūdus Lietuvą komunis
tams, lietuviai jėzuitai trečią 
kartą kūrėsi 1948 m. Chicago- 
Je. Iš čia jie Išėjo į platoką dar
bo dirvą Jungtinėse Amerikos

Maršalas Žukovas buvo vie
nas žinomiausių ir mėgstamiau
sių karių Rusijoje. Pastarieji jo 
vieši pasirodymai buvo sutikti 
plojimų audros, pvz. Leningra
de. Jis ne kartą išgelbėjo Nikitą 
S. Chruščevą nuo bedugnės kran 
to, centro komiteto prezidiume 
dauguma reikalavo jį atsistaty-J 
dinti. Tačiau tas pats maršalas 
vis tvirčiau jautėsi savo ministe
rijoje ir labiau pasitikėjo sa
vuoju garsu. Jaunieji generolai 
nebuvo vieningi, nes jje laukia 
savo eilės pakilti, kaip ir pats 
Žukovas anais laikais, kai marš. 
Tuchačevskis ir daugybė karinin 
kų buvo sunaikinti. Valandos 
sprendėjais buvo maršalai. Ar
mijos inspektoriui Ivan Bagra- 
mianui buvo pavesta patirti, ką 
maršalai galvoja apie Žukovą. 
Generalinio štabo viršininkas 
marš. Aleksandr Vasilevskis, 
Maskvos įgulos viršininkas mar
šalas Kiril Maskolenko ir armi
jos politinis komisaras gen. And 
rej Žoltovas, įskaitant ir marš. 
Rodion Malinovskj, nebuvo Žu
kovui ištikimi. Tuomet Maskvos 
įguloms uždraudė kurį metą ap
leisti kareivines. Jo ištikimasis 
maršalas Konstantin Rokosovs- 
kis buvo iškeltas “naujoms pa
reigoms” Turkijos pasienyje, o 
marš. Vasilij Sokolovskis — “pa 
žabotas”. Šluos paruošiamuo
sius žygius padarius, ir prezi
diumui jį atstatydinus, veik pa
rai praslinkus, labai atsargiai 
buvo paskelbta, jog Žukovas at
statydintas. Ištisą savaitę buvo 
leista spėlioti apie jo ateitį. Tik 
lapkričio 1 d. Maskvoje buvo iš
vystytas nepaprastas Žukovo 
puolimas, kad jis prasilenkęs su 
Lenino pradu — armija turi pa
klusti partijai, sukūręs asme
ninį kultą ir nuvertinęs kompar
tijos vaidmenį karo metu.

Ypatingai aštrų Žukovo pakai 
tinimą “Pravdoje” išdėstė senas 
jo priešas maršalas Konevas. Jis 
tebuvo vienu balsų, kuriuos diri
gavo komunistų partijos “agit- 
propas”, nukreipęs jiešmą į Žu
kovą. Tikslas aiškus — privers
ti visus šokti pagal muziką kom
partijos, kuriai diriguoja Niki
ta S. Chruščevas.

Kompartija
Kompartijos kaltinimai anks

tesniam sovietiniam didvyriui 
yra labai lėkšti ir iš piršto iš
laužti. Niekas šiandien Rusijo
je neabejoja, kad Žukovas buvo 
geras komunistas ir sovietinis 
patriotas, nors iš prezidiumo ir 
kompartijos pašalintas. Taip

Valstybėse, Kanadoje ir Pietų 
Amerikoje”.

Bendrai, šis leidinys yra turi
ningas ir gana gražiai išleistas. 
Jis, kaip įžanginiame žodyje pa
žymėta, nėra lietuvių jėzuitų pro 
vincijos istorija, bet suglausta 
jų veiklos apžvalga, pateikiama 
draugams, bičiuliams ir bend
radarbiams. Edv. š.

pat niekam nekyla abejonių dėl 
jo karinių sugebėjimų ir admi
nistracinio talento. Kaip ir vi
sur pasaulyje, toliau numatą ir 
gabesnieji vien dėl to pajėgumo 
yra nepakenčiami. Taip nutiko 
ir šiuo atveju, kai su jo talentu 
augo jo įtaka ne tik krašte, bet 
ir svetur. Kompartija, nežiūrint 
palankių nuotaikų, padarė ope
raciją, kad iš anksto išvengtų 
galimo bonapartizmo Maskvoje. 
Ji ne tik Žukovą paklupdė, bet 
ir privertė apgailėti jo padary
tas ir nepadarytas klaidas, se
kant seną stalininį paprotį. Rei
kia nustebti, jog Žukovas padarė 
viešą išpažintį ir pats save pa
smerkė.

Šiuo metu partijai priklauso 
apie 7,200,000 narių ir kandida
tų. Keturi milionai kompartie- 
čių dirba ūkio srityje, pusant
ro mil. — administracijoje, 700,- 
000 — kultūrinėje srityje ir 1 
mil. — armijoje. ,

Kompartijos uždavinys — ap
spręsti politikos gaires, vadovau 
ti “agitpropui”, kadrams, kont
roliuoti bei derinti įvairių sričių 
veiklą. Centro komiteto prezi
diumas aptaria politiką, tačiau 
jos vykdymas yra partijos sek
retoriato, kuriam vadovauja N. 
S. Chruščevas, žinioje. Kitos pa
reigos atliekamos partijos a- 
parato, todėl kompartiniai parei
gūnai vadinami “aparatčiki”.

Kompartijos viršūnė yra pre
zidiumo sekretoriatas. Toliau 
seka prezidiumas, susidedąs iš 
15 narių. Centriniame komitete 
yra 133'pilnieji nariai Ir 122 kan 
datai. Centrinis komitetas turi 
padalinius partijos reikalams, 
propagandai, a d m inistracijai, 
kultūrai, finansams ir įvairioms 
ūkio šakoms. Padaliniams va
dovauja sekretoriai. Panašus 
kompartijos organizacinis pra
das yra užtinkamas kiekvienoje 
respublikoje, taigi ir Lietuvoje, 
baigiant rajonu. N. S. Chruš- 
Čevo vadovaujamas sekretoria
tas ne tik palaiko vidinę draus- 
męs, bet ir kontroliuoja visą 
kompartijos aparatą.

Partija ir valstybė

Iki š. m. liepos mėn. prezidiu
me persvarą turėjo dalyvaujan
tieji vyriausybėje, nes 7 iš 11 
buvo minifterijų vadovai. Anuo 
met pertvarkytas kompartijos 
prezidiumas, kuriame yra 15 na
rių, teturėjo tik penkis vyriau
sybės atstovus — Bulganiną, Mi 
kojaną, vyriausios tarybos pir
mininką Ždanovą, vadinamą 
“prezidentą”, grynai reprezenta
cinę lėlę ir jo paėjėją Kuusine- 
ną, buvusį panaikintos Karelijos 
respublikos “prezidentą”.

10 Prezidiumo narių yra “apa- 
ratčikai”, kurie turi būti dėkin
gi kompartijai už pasitikėjimą. 
J. Malenkovas bandė vyriausy
bės svorį iškelti, todėl netrukus 
buvo “apratčikų” išstumtas ir 
pasmerktas.

Ypatinga padėtis yra kariuo

menės, kuri yra valstybės žinio
je, tačiau yra partijos tisioginiai 
ir netiesioginiai prižiūrima. Sta
linas prie maršalų turėjo savo 
šnipus. Vėliau šnipai buvo pa
naikinti. nes tarp partijos ir ka 
riuomenės nebuvo trinties. Ta- Į 
čiau š. m. gegužis mėn. paskelb 
ta instrukcija apie kompartijos 
padalinių įkūrimą armijoje. Pa
dalinių uždavinys — auklėti ka
rius komunistinėje dvasioje.

Nemažiau įdomūs yra klausi- 
I mai, koks yra santykis tarp ka
riuomenės ir milicijos: MVD 
(viešosios policijos) ir MGB 
(saugumo). “Tribūna Ludu” ži
niomis, MGB, kurios viršininku 
yra gen. Serovas, anuomet va
dovavęs išvežimams iš Lietuvos 
ir kitų Pabaltijo valstybių, sau
go visus pasienius. Ar MGB vėl 
sustiprins sekimą kariuomenėje,, 
kai Žukovas pašalintas?

Tarp maršalo Žukovo yra bu
vęs ne vienas nesutarimas su J 
Chi-uščevu, kuris stengėsi iš ank 
sto apsidrausti nuo sąmokslų, 
kuriais ypač jis pasižymėjo, j 
Šiuo metu jis gali tvirtai jaus
tis kompartijos diktatoriaus kė- j 
dėje ir, kalbėdamas vakarie-! 
čiams apie taiką, sparčiai ruoštis i 
karui.

sionieriaus tėvo James Hyatt 
iniciatyva. Jau paruošti du fil
mai, kurie pradeda Šv. Pranęiš 
kaus Ksavero, Japonijos apaš
talo gyvenimu ir toliau vaizduo
ja persekiojimų, kankinių die
nas iki pat mūsų laikų.

PRIG ERE G ULBĖDAMA 
MOKSLEIVĘ

KATALIKYBE JAPONIJOJE Clevelande palaidota sesuo 
Gerojo Ganytojo sąjūdis pa- Thomas Acuinas, kuri prigėrė 

gamino filmus, vaizduojančius
katalikybės istoriją Japonijoje.
Filmai gaminti Maryknoll mi-

norėdama išgelbėti 10 metų neg 
rę mergaitę, įkritusią į sūkurį. 
Prigėrė abidvi.

PEOPLES HARDWARE & PAINT CO.
Liet. krautuvė. Sav. broliai Gregoravlčlai
Dažai, Alwa, Stiklas, Įrankiai, peiliai 

namų reikmenys, vandentiekio įrengimai’ 
ir elektriniai reikmenys.

1901 West 47th St. TeL LA 3-4139

'uauai

SKOLINK IR TAUPYK 
Standard Federal Savings

— pačioj saugiausioj ir stipriausioj Amerikos įstaigoj.
Daugumas Chicagos lietuvių savo pinigus taupo STANDARD FEDERAL 
įstaigoje, nes ilgų metų patyrimas juos įtikino, jog tai yra pati stipriau
sioji ir saugiausioji įstaiga.

Žemiausiais procentais skoliname pinigus namams pirkti, statyti ir 
taisyti.

kai perki namą, visuomet kreipkis į STANDARD 
sutaupysi pinigų ir išvengsi bereikalingų rūpesčių.

FEDERAL —

STANDARD FEDERAL visiems teisingai patarnauja, o karo ir de
presijos laikais taupytojams visados mokėdavo pagal pareikalavimą.

STANDARD FEDERAL turtas viršija 57 milijonus dolerių
Atsargos Fondai STANDARD FEDERAL įstaigos siekia 5 milijonus 

ir ketvirtį. Be to, visos taupytojų sąskaitos yra apdraustos Federal 
Savings and Loan Insurance Corporation.

Pinigai, įdėti prieš 11-tą dieną, neša dividendą už visą mėnesį

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

JUSTIN MACKIEWICH, President 
JUSTIN MACKIEWICH, JR., Vice-President.

DARBO VALANDOS: Kasdien, įskaitant fieštad. nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po 
pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais visai neatidaroma.

Standard Federal Savings
1-rilllin

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

4192 ARCHER AVI., CHICAGO 32 
( Arcbe* Avė. at Socramenio)

PHONE: Vlrglnla 7-1141

?SeeBBfiKK_iĄNĮSJSLįpZĘJSjHHHHHBBŪBSmaHHB«

911; fijtusėioė Olaicttp
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ROMANAS

vcrVI’a. LtfffilRii «BBBPBSB

(TĘSINYS)
Ponas inžinierius pradėjo pasakoti.
Andriui su savo dama pašnekesiai ne taip jau 

sklandžiai vyko. Jei tik jis norėjo, turėjo ką sakyti, 
bet ką gi jai pasakoti. Atrodė tekia išdidi, kietai ir 
šaltai sučiauptam lūpom. Akių vokai pakildavo ir nu
krisdavo taip pamažu ir sunkiai, tarsi jie butų špyžio 
durelės.

— Kaip jums patiko paskutinis „Fausto“ pastaty
mas? — Andrius klausė ir pats nusigando dėl kvailo 
pašnekesio pradėjimo, tarsi ji galėtų jį atpažinti ir pri
siminti pagal tą riksmą prieš dvejus metus operoje.

— Buvo nuostabus. Mano draugės irgi taip sako. 
Taip pat sako ir mano klasės vedėjas konservatorijoje, 
profesorius Magonė. Ar jūs mėgstate muziką? — Pa
nelė Lizija pradėjo kilnoti antakius truputį greičiau.

— šiokios tokios — tirlim • tirlim — muzikos ne
kenčiu. Tokią, kurioje yra galia, arba gražaus angelo 
ar šėtono balsas, tokią klausantis, galiu susižavėti, — 
sakė Andrius.

—- Kaip jūs sakote — angelo ar šėtono balsas? — 
Tai taip keistai skamba.

— Taip pat, kaip muzikoje... Atleiskite, juk jūs 
geriau tuos dalykus žinote.

— Kaip tai? — ji pakėlė išdidžiai galvą.
— Jūs gi konservatorijoje... menininkė.
— Iš kur jūs tai žinote? — besišypsančiai blaks-, 

tlenos sujudėjo jau dešimt kartų greičiau.
— Nujautimas, nujautimas. Aš pažįstu žmones... i
— Taip, mokaus profesoriaus Magonės fortepiono 

klasėje... Norėjau dramos mokykloje, bet artistai man 
nepatinka... O jūs, studijuojate ?

— Taip.
— Drįstu klausti ką ?
— Agronomiją.
— Agronomiją ? Tai taip... Mano pažįstamieji visi 

studijuoja arba mediciną arba teisę.
Andrius tylėjo valandėlę.
— Jūs iš tikro juk kokioje įstaigoje dirbate, — ji 

klausė toliau.
— Ne. Eksporto uoste maišus nešioju ir kitur 

dirbu. Kur tik pasitaiko.
— Kaip? Bet juk jūs esate studentas... — ji pasi

traukė truputį į šalį, tarsi šalia Andriaus sėdėdama ga
lėtų susitepti miltais.

Andrius šypsojosi.
— Na, taip, — ji sakė, ir tai reiškė: gaila...
Priėjo namų šeimininkė, ponia Rožienė, ir prašė 

panelę Liziją prie fortepiono. Svečiai norintys šokti' 
Prie vieno stalo jau pradėjo ploti. Panelė Lizija atsi
prašė, išdidžiai atsikėlė ir ėjo.

— Lizija! Prašau „Senąjį ratelį..." Taip, prašau... 
— šaukė kažkoks

Ir visi Šoko „Senąjį ratelį..."
Andrius išėjo į šalią esantį kambarį ir netikėtai 

išgirdo, kad artistas Kincis kalbėjosi su operos soliste, 
Aina Raiša. Jie apkalbėjo ir susijaudinę sudirbo savo 
koleges ir kolegas.

— Toji juk bliauna kaip tikra karvė, bet šitas 
vaikščioja kaip pūslė... Įspirti tokiam koja...

— Bet įsivaizdinimas! Jis gatavas tave praryti. 
Niekada jis tau neduos geresnės rolės. Jis pats, tiktai 
pats.

— Bjauru. Čia nieko nebus galima parodyti.
— Važiuosim į užsienį.
— Tiktai!
Jie abu kalbėjo ir samprotavo taip, tarsi tik jie du 

būtų žymiausieji ir pagrindiniai menininkai, o visi kiti 
tik jų priedai.

Andrius jau buvo girdėjęs, kad scenos menininkai 
esą tie, kurie daugiausia vienas kitą nupeikia, bet jis 
dar vis tikėjo, kad vis dėlto jie yra didžiausi grožio 
idealistai. Po kaip tik dabar girdėto jame buvo tokia 
nuotaika, tarsi jis staiga iš žydinčio sodo būtų įmestas 
į tvartą.

Ponas su auksiniais akiniais, kurį kiti šio vakaro 
svečiai vadino direktorium, priėjo prie Andriaus ir už
dėjo ranką ant peties.

— Na, kaip jūsų naujoji mašina gerai rieda? Ne
ėda per daug benzino?

Andrius sumišęs pakėlė akis. Pirmiausia manė, 
kad jį kas nors nori išjuokti.

— Atleiskite, nesu Šoferis...
— Na, tai juk žinau... Ha, ha! Bet jūsų tėvas juk 

neseniai nusipirko eu keturiom durim...
(Bus daugiau)

i
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CH1CAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, 1957 lapkričio U

PASAULINIS KATALIKIŲ MOTERŲ 
KONGRESAS

6. ra. rugsėjo 29—spalio 4 d. pasaulis" buvo suskirstyta j dvi 
Romoje įvyko XlV-tasis Pašau- dalis: I. Katalikių moterų veik- 
lio Katalikių Moterų Organiza- la plačiame pasaulyje (tautinė- 
cijų unijos UJMOFC) kongre- se ir tarptautinėse organizaci- 
sas. Siame kongrese dalyvavo J jose) ir 2) Katalikės moters as 
62 tautų katalikių moterų or- menybė ir misija.
ganizacijų atstovės, atvykusios! Pagrindines paskaitas skaitė:

sa dėl Gesu bendrai maldai bei 
susikaupimo valandai — badui 
pasaulyje paminėti.

Atskirą susirinkimą kongre
so metu turėjo visų kraštų ka
talikių moterų organizacijų at
stovės tarptautiniams reika
lams. Siame susirinkime iš lie
tuvių pusės dalyvavo B. Slepe- 
tytė - Venskuvienė, kuri pada
rė pranešimą apie tarptautinio 
darbo reikšmę lietuvių katali
kių moterų organizaciniam gy
venimui. Taip pat atskirą su
sirinkimą turėjo kongrese daly
vavusios įvairių kongregacijų 
vienuolės pedagogės, kurios na
grinėjo krikščioniško auklėji
mo problemas.

Lietuvės atstovės turėjo daug 
galimybių kongreso metu už
megzti asmeninius ryšius su vi
so pasaulio katalikėmis moteri
mis ir ta proga apibūdinti lie
tuvių katalikių moterų tragiš
ką padėtį pavergtoje tėvynėje.! 
Iškilmingesniais momentais lie-! 
tuvės atstovės vilkėjo tautiniais 
rūbais, kurie savo skoningumu 
ir grožiu atkreipė daugelio dė
mesį. Paminėtini p. M. Watkins 
tautiniai rūbai, neseniai gauti iš 
pavergtos Lietuvos.

Kongreso pabaigoje įvyko rin 
kimai į Pasaulio Katalikių Mo
terų Organizacijų unijos vykd. 
komitetą, į kurį išrinkta ir lie
tuvių katalikių moterų atstovė

UMOFC globejoJo Em. kardi- i UMOFC dvasios vadas, tema į B. Šlepetytė - Venskuviene. Tai 
nolo Pizzardo kalba. Toliau 'Badas pasaulyje ir krikščio-;
kalbėjo įvairių kontinentų at- niškoji sąžinė”. Vakare visos! •
stovės. Tylos Bažnyčios mote- j kongreso dalyvės susirinko Chie 
rų atstovėms buvo skirtas ypa
tingas dėmesys; visų pavergtų

MŪSŲ KOLONIJOSE
Chicagoje

Nauja “Dainavos’

TEGUL SPORTAS UGDO LIETUVYBĘ 
IŠEIVIJOJE

(Pasikalbėjimus su dr Steponu Bležlu)

iš visų pasaulio kontinentų. 
Lietuves katalikes atstovavo: p.

mgr. Pavan (Italija) “Krikščio
nės moters asmenybė’’ ir dr. C*

p. G. Vaitiekūnaitė - Kaneb (iš Rossi (Italija) “Katalikės mo- 
VVorcester, JAV) — Pasaulio terš misija šių dienų gyveni- 
Lietuvių Katalikių Organizaei- me”. Apie viso pasaulio katali- 
jų sąjungos centr. valdybos vi- kių moterų darbą tautinėse or- 
eepirmininkė, B. Šlepetytė - ganizacijose (pagal gautas an- 
Venskuvienė (iš Paryžiaus) — ketas) platų pranešimą padarė 
PLKOS atstovė prie Pasaulio UMOFC gen. sekretorė F. de 
Katalikių Moterų Organizacijų Saint Maurice, apie veiklą tarp- 
unijos ir M. Watkins (iš Wor- tautinėse organizacijose bei in-
cester) — Amerikos Lietuvių 
R. Katalikių Moterų sąjungos 
centr. valdybos vicepirmininkė.

stitucijose — UMOFC pirminin
kė M. du Rostu.

Kongreso temos pagrindinių
Rugsėjo 29 d. kongreso daly-1 klausimų gilesniam išstudijavi 

vės buvo priimtos audiencijoje muį buv0 sudarytos atskiros 
pas Šv. Tėvą, kurios metu lie-jdarbo komisijos pagal konti- 
tuvės delegatės Jo šventeny-. nentus ir pagal socialinio gyve- 
bei įteikė dovanas Pasaulio Lie-! nimo siUogsnius, kaip darbinin-
tuvių Katalikių Organizacijų J kių laisvųjų profesijų, ūkinin- 

• sąjungos ir Amerikos Lietuvių
R. Katalikių Moterų sąjungos 
vardu.

kių ir kt.

Viena kongreso dienų buvo
Kongreso iškilmingame ati- Į skirta bado problemoms pašau

daryme dalyvavo daug augštų 
svečių. Iš lietuvių pusės atsi
lankė J. E. vysk. V. Padolskis,

lyje nagrinėti. Posėdžiai vyko 
FAO būstinėje, dalyvaujant žy
miems šių klausimų ekspertams.

prel. V. Tuiaba ir kun. dr. V. Pagrindinę šios dienos paskai- 
Balčiūnas. Kongresas pradėtas! skaitė mgr. Lamoot

tautų vardu žodį tarė G. Vaitie
kūnaitė - Kaneb — PLKOS 
centr. valdybos vicepirmininkė, 
kurios kalba rado jautrų atgar
sį kongreso dalyvių tarpe.

Prieš kongreso darbų pra
džią, rugsėjo 30-tą, Šv. Petro 
bazilikoje įvyko bendros šv. mi
šios, kurias laikė Jo Em. kardi
nolas Pizzardo. ! I

Kongreso tema “Katalikės 
moters misija ir modernusis

VIKTORO K O 2 I O O 8 
Lietu vlšk gazolino stotis Ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo dažymo darbai ir keičiamo* 

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

6759 8 WE8TERN AVĖ PE 8-968S

Iš ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis tu pilna ap
draudė. Pigus Ir sąžiningas 
patarnavimas.

Katalogus n- smulkiausias tnfor- H D £ F R F N A S 
mactjas reikalaukite: H '
4. L. Giedraitis, 1«S2 Broad Street, ■ a<*7 Jį * . -
Hartford, Oonn., kuris “Draugui” III. VVAlbrook D-oUtxS
Žinomas kaip sąžiningai asmuo.

?
TEBERAŠAI RANKA?

Rašomoji ma&inėlė raSo gražiau, 
greičiau, iki 10 egz. iš kart! Įvai
riausi modeliai nuo $69.95 ir aukš
čiau. Pigu, nes tarnauja visa gyveni
mą. Mokėsite tik po $5.00 kas mė
nesį. Pristatoma į bet kurį pasaulir 
kampa su pilniausiom garantijom.

Dnnną ir įvairias fthtnlngaa 
boikote* kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8339-41 S. Litaanlca Avė - 

TeL CLlffsldt 4-«ST«4
Pristatome l visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat 1A- 
glunčlamt ) visus artlmuo 
■nūs mtestua

S E L F 
SERVICESKIP’S

1

Liquor Store
5515 SOUTH D AMEN AVENUF

ALL PHONES _ WALBR00K 5-8202

NOVEMBER-LAPKR. 7, 8. 9

BISQU1T THREE STAK COGNAC Fifth $4.99

IMPORTED 12 Yr. Old Brandy Fifth $3.89

CZARINA VODKA, 80 Proof Fifth $2.59
GKAIN ALCOHOL 190 PR(X)F U.S.P. Flttb $489

CINZANO VERMOUTH 
Dry or Sweet Fifth $.|8»

KMAFA WINE Fifth J | .69

KUMMEL, FulI Quart (įuart $2.98

IMPORTE!) ANIS LIQUEUR $6-29

KIR8CHWASKEK, Imported, 100 Proof, Fifth $g.79

SOUTHERN COMFOKT Fifth $3-99

teikė buvę pirmininkai Br. Ma
čiukevičius ir J. Paštuka8. ka-

valdyba

Dainavos ansamblio visuotinis komisijos pirm. Alg. Paškevi- vi.1°.)e — Lietuvos krepšinio per- Sprendžiant iš pasiruošimo eigos 
.... . . _ Ai,,Q galių 20-mečio sukakties minėji- iškilmingasis minėjimas lapkričio

narių susirinkimas, įvykęs spa- • ..... mui, mes kreipiamės į šio minėji- 9 ir 10 dienomis bus tikrai jspZ
lio 14 d. praėjo dideliame entu- Ypatingą susidomėjimą daina mo rengimo komiteto pirmininką. dingas
ziazme ir darbingoje nuotaikoje., viečiai parodė, rinkdami naują dr. Stp. Biežj su eile klausimų, i — Jums, kaip žinome, buvo ii

U Pirm. J. Ignatonio ir nariu valdyb,. u pasiūlytu 14 kandi- ^3““ *r
M. Momkienės ir R. Stropaus datų j valdybą išrinkti septyni: srityje-esate nuveikę?
sudarytas prezidiumas, suma- A- Dzirvonas, V. Momkus, B. nillk®užklauoėme^ °K PUim
niai vadovaudamas, suteikė su- Mačiukevičius, V, Radys, S. Džiu 
sirinkimui gyvumo ir rimtumo. gienė, I. Radienė ir E Slavins-

, Beartėjant vienam iš didžiausių- tikslo. Visą laiką nepastebėjau nė
sutinkąs R. Ktnderis ir revizijos jų lietuviškojo sporto ivykių išei- mažiausio asmeniškumo siekimu.

(Nukelta į 6 psl.)

— Jūs esate Lietuves krepšinio

Apys/kaiftiiuus prandšimua pa-'kas. Gi revizijos komisijon pa- į.b-l ligos. 5000 W. 14th
teko A. Paškevičius, P. Kava-dite pasakyti apie šio komiteto ui- - lce ’----- -------

slfuotą minėjimą ir kaip vyksta jo

TAVERNA, taip kaip stovi—$3,00Ų.

pirma lietuvaitė, įėjusi į šį reikš- hauskas ir R. Kinderis. 
mingą, 36 milionų narių orga- P° įvairių svarstymų ir dis- 
nizacijos vykdomąjį organą, kusi jų žodį tarė dirig. Stp. So- 
Naujai išrinktas UMOFC vykd. deika ir šokiu vadovė I. Ralienė,
komitetas buvo pristatytas Jo dėkodami buv. valdyba, už nu- 
„ , , veiktą darbą ir sveikindami nau-Em. kardinolui Pizzardo ir kon- . .

jąją-greso iškilmingame uždaryme 
visoms kongreso dalyvėms bei; 
jų augštiesiems svečiams.

Kongreso eigą ir žymesnes 
jo paskaitas bei kalbas plačiai 
paminėjo pasaulio spauda, kaip 
“L’Osservatore Romano”, “La 
Cnoix”, “Le Monde”, “Le Figa
ro” ir kt. laikraščiai.

pasiruošiamieji darbai?
— Šis mostas yra tikslus, svar

bus ir reikšmingas. Atitinkamai 
paminėti nepriklausomos Lietuvos 
taip svarbų įvykį, nors ir ne sava
me krašte, yra tikrai būtina lie
tuvių išeivijos gyvenime. Šiuo spor 
tiniu minėjimu maloniai ir su pa
sididžiavimu prisimename mūsų 
tautos nusipelmtus laimėjimus, 
kurie gražiai ir teigiamai garsino 
Lietuvą visame pasaulyje. Jie Lie 
tuva iškelia j pirmaeiles valstybes, 
o išeivijoje tai žadina patriotinius 

lietu-

Pabaigai J. Ignatonis išryški
no lietuvių dainos, šokio ir mu
zikos meno svarbumą išeivijoje 
bei ateities darbo užsimojimuo
se ir pakvietė susirinkimą už- jausmus ir padeda išlaikyti 
baigti TAetuvos himnu. vybę be! tą ugdyti. !

ADOMAS VAITKEVIČIUS 

Anglių ir Alyvos 

Pardavimas

Telef. REpublic 7-5803
Visi; rūšių namų apšildymo 

sistemos įvedimas, 
perdirbimas ir pataisymas.
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas.

Su tikru malonumu šia proga AT, FUELCo.
Hollyvvood Inn svetainės sa- ?or*u pasisakyti, kad visi paruo-'

• • , - t- D i • - i • šiamieji darbai vyksta sklandžiai,
vimnke E. Rudauskiene, kurios j planingai su dideliu apdairumu, 
patalpose jau eilę metų ansamb- Visi komiteto nariai yra pareigin-

t» -v • t-» i- tT x i-i • lis turi reneticiioms vieta Da-!^’ atlieka savo užduotis nunktua-Pasibaigus Pasaulio Katalikių iun repeucijoms vietą, pa lia- įr gu k ščiu gąžinineumu
Moterų Organizacijų unijos ruoše šauni£* vakarien^ vado- gtengiantis pasiekti užsibrėžto 
i • tėr ?vam9 ir abiejų valdybų na-!kongresui, p. G. Kaneb, M. Wat v- .i... ’ . nams. Vytas Radyskins ir B. Venskuviene atsto
vavo lietuves katalikes moteris s-aur-g Amerikos kolegija 
Tarpt. Pasauliečių Apaštalai- Romoje jau ~eikia 98_tUs metus 
mo kongrese, kuris įvyko spa- Joje šiais metais yra 332 stu- 
lio 5 13 d. d. Romoje. dentai, iš kurių 57 kunigai.

ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Telef. PRospect 6-7960

KALAKUTAS DOVANAI
Kas pirks televizija ar šaldytuve pas

BALYS RADIO & TELEVISIOH SALES & SERVICE

PRospect 8-53742646 West 71st Street

Išbandytas, visame pasaulyje pripažintas ir dabar čia jis siūlomas jums ... 58 Fordas

FORDAS

Vienas žvilgsnis Jus įtikina... jog nėra nieko naujesnio pasaulyje!

Fordu valiuosiu’ naujame stiliaus pasaulyje

Naujas skulpliirlnio gylio stilius 
Nauja išsijungianti V-H jėga 
Naujas Cruise-O-Matie

važiavimas
Nauja Fordo oro atspara 
Naujas magiško skridulio

vairavimus

r»ti Fordas yra naujausias auto
mobilis pasai:lyjn, vienintelis au
tomobilis, kuris, prieš pasirody
damas pirma karta rinkoje, jau 
plačiame pasaulyje yra išlaikęs 
luindymus Ir gavęs plačiųjų 
slogsnių pripažinimu-

fttai automobilis, toks naujas 
ir toks pulkus, kad nuo Pary
žiaus Iki Pakistano Jis privertė 
žltirovus Ištrėkšti akis.... Automo
bilis toks iMitvarus, Jog sugebėjo 
atsilaikyti aplinkui visa pasauli 
vestų bandymų metu. Be to, dė
ka tikslaus kuto įtraukimo, jis 
Hiinuudoju stebėtinai mažai ga 
žolino, Užeikite ir leiskite nuims 
parodyti Jums puikiausia p«rkln) 
pasaulyje!

į-' t' -s. < "

Jūs. bfiMlte prleAukyje mi Fordo 
aoiijii V-ft jėirtv1 Ir
tikMlhi kuro |t riMiklimi. Sėju 
nieko nnujpftnlo už šį motoru. 
lrfvyR<Rnt| 300 arklio Dkr-
ni'HiilM p;i .įėmi tiHtH iA mfižlnu 
KHZolino! To pHNiH.ptinii yra 
tikHluft kum (traukimą*, nau- 
Ihr karbui ntorhiK. kuro rb ki- 
m«R Ir dcąlmo alMtAmn.

-IAh mi! Hiipy*dte duiKtau, kaip 
15 0/0 gazolino nauju Cruinr-
O-M’Uic ąHfirivimu, rtudorlntu 
ai! naujai (rilJungiHTK'iA V-m 
Jėg a.. Naujai* PI groltti*, 
na.udojamaH klekvtonam pa 
VruMtam važiavimui. leitP.ia 
iumri. vląn tik kojon plrAtu pa- 
lieluri, automatiškai |»*iiK\ai, 
be tvirtai pradėti kelionę h 
skubėti ploniu lėkimo gr<l-' 
«'!#» iri

Fordo NU«*p»Uf*to oro utapa-Fii 
dėka dūri va/iuoriite I.VR au 
tbbc*u, o ne 1-nt ripyruoklb).
KeturioH oro pagalvės tikra to 
žodžio praeiti** Kilt raukia Viriui 
NUtrpnkhnuB. Tr Fordo naujo* 
oro a. aparoH lėly trina aut omo 
bilj kiekvienų kartų, kai k t* 
pora Irit'tlu arba įk*-linni:iH kr*» 
viny*. Tatai, alAku. p.idhltn • 
iėlaltlari i»« t Ihh viao tai STHU- 
nnt<* trailb lniai žomnmiH Kordo 
kalnomin

Užeikite šiandien

.ffiri Miktnėslte nniiją msąl-ko 
skrl ulio vairų, knlp plunksną.
Nbk.iri taip lengvai nurieda, 
kaip rutuly*, bet tai ai ir yra 
lengvo Kordo vairo aukinėjlmo 
paHlaptkH. Vairo meohanlznv 
itealMukinojantlpji plieno rutu
liukai bevelk njeltrina, todėl ir 
ritlKldaro įripftiliri, lyg vairas 
būtų aiikama* Jėga. 1’želkite 
ir išbandyk lir! *

Veiksmu išbandykite vienintelį pa 
šaulio pripažintą Amerikos 

automobilį

APLANKYKITE ARTIMIAUSIĄ FORDO ĮGALIOTĄ AUTOMOBILIU PARDAVĖJA



Ketvirtadienis, 1957 lapkričio 7 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGC. ILLINOIS jŪL 31

Lietuvos krepšinio pergalių minėjimas Chicagoj
Lapkričio menesio 9 diena

KREPŠINIO ŽAIDYNES ST. RITOS AUGST. MOKYKLOS SĄLEJE, PRIE 63-cios IR CLAREMONT
Dalyvauja: Chicagos Neris, ASK Lituanica, Toronto Vytis, Detroito LAPKRIČIO MĖN. 10 D. Krepšinio žaidynip finalas; krepšinio vele-

Kovas, Brooklyno LAK. Pradžia 2 valandą po pietą. .
KREPŠINIO VETERANŲ PAGERBIMO BANKETAS Jacy’s restorane, 

VAKARAS - ŠOKIAI Liet. Auditorijoje. Pradžia 8 valandą vakare. r 79th ir S. Kedzie Avė. Pradžia 6 v. v. MINĖJIMUI RENGTI KOM.

%

,-X

li’iil1
“SĄMOKSLAS PRIEŠ skolinti kultūros klubui, prašo-

SAVUOSIUS” ui atvykstant j paskaitą atsi-
Detroito Dramos Mėgėjų Sam vežti ir eksponatus. Valdyba 

buria, vadovaujamas aktorės Z.
Arlauskaitės - Mikšienės, šį se- REKOLEKCIJOS
zoną pradeda su rašytojo Vytau
to Alanto nauja trijų veiksmų ALRKF 4 skyrius ruošia mo- 
pjese “Sąmokslas prieš savuo-; vienos dienos rekolekcijas 
gįng” ’ (susikaupimo dieną) antradienį,

Šiuo pastatymu minėtasis sam lapkričio 12, d., Mother Repara- 
būris nori atžymėti rašyt. Vyt. tr*x vienuolyne, 17330 Quificy 
Alanto 25 metų dramaturginio Ave- (yiena gatvė į šiaurę nuo 
darbo sukaktį. Mūsų teatralai ® gatvės į rytus
jaučia didelį trūkuhią lietuvis- nuo Livernois). Pamaldų pra- 
kajai scenai tinkamų veikalų.
Rašyt. V. Alantas, nors ir nepa
lankiose emigracinėse sąlygose, 
stengiasi veikalų trūkumą užpil
dyti duodamas jau trečią iš eilės 
veikalą.

Vakaras įvyks š. m. lapkričio 
9 d. 7 vai. vak. buv lietuvių sve
tainėje. Veiks turtingas bufe
tas ir bus šokiai. Rengia Lietu
vių Rezistencinės Santarvės De
troito skyrius. ' G.

džia — vai. ryto; rekolekcijos 
bus baigtos 4 vai. p. p. Rekolek
cijas ves tėvas marijonas Pran
ciškus Garšva.

Los Angeles, Calif. miausią vakarą ir paruoštų vie- bą dažniausiai pasiima LB apy^
® ’ nos valandos programą. Muzi- imkė ir vykdo glaudžiai bendra-

\ eikli i JI apylinkė kas Budriūnas ir tautinių šokių darbiaujant Budriūno vedamam
Šiuo tarpu viena veikliausių žinovė Pledžinskienė sutiko pro- chorui ir šokėjų grupei.

Los Angeles organizacijų yra gr&mos reikalais pasirūpinti. , Konsulatas ir kitataučiai < 
JAV Lietuvių Bendruomenės a- Disneyland prašymas 
pylinkė, vadovaujama K. Liau-

: danskio. Visi svarbesni visuo-
i meniniai parengimai ir kitatau- , .. ... .jiems žinių apie įdomesnius lie

tuvių papročius Kūčių ir Kalėdų 
apeigose. Tas žinias jiems parū- 

Tarp svarbesniųjų, pastaruoju i pino konsulai <s. Vėliau gautas 
laiku vykusių parengimų galima kvietimas iš Disneyland, kad mii 
priskaityti prof. Mykolo Biržiš- aiškiai dalyvautų jų rengiamoje liava tarp kitų vėliavų. Karkų 
kos 75 metų sukakties paminė- orofrramoję “C’nristmas in Many riuose parengimuose būna tik 
jimą. LB apylinkės rūpesčiu, Lands”., Nuo to kvietimo teko vėliavos tų valstybių, kurių kon-S 
tas minėjimas buvo rūpestingai atsisakyti, kuomet minėtos įstai- sulai ten dalyvauja, 
surengtas ir gražiai pravestas, gos vadovybė atsisakė apmokėti Kaikada net keli parengimai 

1 musų dalvviv kelionės išlaidas, i m
Nepaprastai pasižymėta Tarp Jip ka„ šokėJų Paa‘ta,k|° PaS\d,ena

tauto c Instituto metiniame fes- |r c„oraa dalyvautu. *»’» atsitik,ma,s konsulas ds-
ti.-alyje. Mūsų Šokėju jrupe ža- 50 my|, nuo lx>8 yvauja viename, o žmona - k-
,1'° ,kitJat.a“4“3'_Mal“U.P.aaU' Angeles ir yra verslo ištaiga, to. ,ame C"’™*™.

dėl buvo norima, kad jie bent 
kelionės išlaidas padengtų.

Gautomis žiniomis, vasaros se 
Iš Disneyland vadovybės taip zonui praėjus, konsulatas gauna

pat gautas prašymas suteikti
Čių parengimuose dalyvavimas 
vykdomi LB apylinkės.

daug kvietimų į įvairius parengi
mus ir minėjimus. Dažniausiai 
konsulas Bielskis su žmona da
lyvauja tokiuose parengimuose, 
kūnuose konsulai būna pristato
mi arba plevėsuoja Lietuvos vė-

"Canada Day — reception by
the Museum Assn and the Ca- 
nadian Consulate General”. Ki
nijos generaliniame konsulate 46 
ra. nepriklausomybės sukakties i 

minėjimas. Filipinų generalinia
me konsulatte nepriklausomybės 
minėjimas; "Philharmonic Or
chestra International Commit- 
tee; Los Angeles City Board of 
An Commissioners priėmimas 
ir dailės paroda; Los Angeles 
Chamber of Commerce; Motion 
Picture Industry Golden Jubi- 
lee — iškilmingas ir pasaulinio 
masto garsenybių perpildytas 
parengimas. Taip pat daugelis

kitų.
Kaip atsilyginimą Bielskiai su 

rengia priėmimus ir arbatėles 
savo namuose. Draugo report.

ASSOCIATED WHOLESALE 
FURNITURE C0. 

3424-28 W. 63d St.
sutaupykite

25% iki 40%
tirkdamd puikiausius baldus RE- 
f.VL SHOWROOMS - krautuvėje
ASSOCIATED WHOLESALE 

FURNIUTURE C0. 
3424-28 W. 63rd St.

JONAS GRADINSKAS

Visos moterys kviečiamos da
lyvauti. Maloniai kviečiame mo
teris, kurios niekad dar nedaly
vavo. Sutvarkykite savo reika
lus taip, kad galėtumėte tą die
ną praleisti Dievo garbei ir savo 
dvasios naudai. Dalyvių skai
čius ribotas, todėl prašome ko 
greičiausiai registruotis pas re- 

, kolekcijų organizatorę Elzbietą 
Paurazienę telef. UN-2-3298.

LIŪDNA ŽINIA

pėti, kad šokėjų grupės vadovy
bė su F’.edžinskiene ir choro va
dovybė su Br. Budriūnu prieša
kyje puikiai bendradarbiauja su 
IB apylinkės vadovybe. 

Jungtinių Tautų minėjimas 
San Fernando slėnyje (Los 

Angeles priemiestis) spalio 20 d 
buvo minima Jungtinių Tauftj1 
sukaktis Minėjimą surengė Am 
erican Association for the Un
ited Nations vietinis skyrius. 
Mūsų šokėjų grupė buvo suti-| 
kusi programoje dalyvauti, bet 
jų akordeonistui netikėtai su
sirgus, dalyvauti negalėjo. Ta-

Reikia pastebėti, kad visi svar 
besnieji kvietimai iš kitataučių 
ateina per konsulatą. Konsulas 
Bielskis pasitaria su mūsų dar
buotojais ir paveda atitinka-

Paminėtini bent kaikurie ne-į 
seniai įvykę parengimai, kuriuo
se Lietuva buvo atstovaujama d
"Las Damas Pan-Americanas”; 
“The California Pan-Americ- 
ans”; “American Association 
for the United Nations”; “Pre- 
miere of Decorators an Annual

J. G. TELEVTSION OO. • 2512 W. 47th Str. • FRcntier 6-1998
RADIJAI, PATEFONAI, TELEVIZIJOS, Hl Fi 

TELEVIZIJOS nuo $95*00)
DUM0NT, RCA, GE, ZENITH, EMERSON, SONORA,

BLAUPUNKT, GRUNDIG, MOTOROLA, VM IR KIT. .
Duodame išsimokėtinai. Priimame senus. Taisome.

Atdara kasdien Iki ti vai., pirmad. Ir aetv iki a vai. Hekm uždarvta ■

n.oms Trupėms kvietimą vykdy- Antique Show”; "Chinese Prog
ai. Malonu pastebėti, kad tą dar- ram for Morai Re-Armament”;

ARTHRITIS
1

\ Y K

MIDLAND
INŽ. DR. S. JUZĖNO 

PASKAITA
Ateinantį sekmadienį, lapkri

čio 10 d., 4 vai. p. p. Tarptauti- į 
nio Instituto patalpose, 111 Kir- 
by Ave., įvyks kultūros klubo j 
susirinkimas ir bus skaitoma į- 
domi paskaita. Kalbės inž. dr'
S. Južšnas tema “Civilizacija ir
kultūra”. įėjimas visiems lais-' ri°r, Cleveland 3, Ohio, gavo 
vas. * liūdną žinią, kad š. m. spalio 2’

Lapkričio antrojoje pusėje iLietuvoje, Pilviškiuose mirė 
Tarptautinio Instituto rūmuose IT motina Barbora Jurgelevičie- 
įvyks tarptautinė mugė, kurioje!* Meištaitė, sulaukusi 86 me- 
lr šiemet kultūros klubas ren-' tų amžiaus. Palaidota spalio 24 
giasi dalyvauti. Mūsų liaudies 3. vietos kapinėse.
meno reprezentacijai numatyta ________
paruošti lietuvišką pavilioną. Jo 
papuošimui reikalinga daug eks ! 
ponatų. Detroitiečiai, kurie tu

me minėjime dalyvavo ir kalbė- 
Stasė Miltakienė, gyv. 12171 i 'konsulas dr. J. Bielskis. Sa- > 

Monica, Detroit 4, Mich., ir Bro- v° Riboje > paaiškino, kodėl 
nė Gecevičienė, gyv. 7215 Supę- Lietuvos nėra Jungtinėse Tau-

— Maisto konservavimas pra
dėtas Napoleono karų metu, ka

rėtų kokių nors meno išdirbinių, da kareiviai reikalavo nesuge- 
audinių ar kt. ir norėtų juos pa- dusio maisto.

tniiinokni******************-***
DETROITO BIZNIERIAI

IR PROFESIJnNALM

DANTŲ GYDYTOJA
BRONE GRUZDIENE, D.D.S.

5887 W. Vernor Hwy,
(1% bl. j vak. nuo Holy Redeemer)

Detroit 9, Mich.
V AL,.: 10-1 Ir 4 - S, šefttad. 10-2 

popiet Trečiad. uždaryta.
Tel kabin.: VInewood 2-0229 

namu: LUzon 4-8961— -J-
Jeigu norite pirkti tm parduoti 
namui, sklypus Giergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip- 
dtes I
VLADA BARAUSKĄ

ELŠF.A REALTY AND 
INVESTMENT CO.
6217 W. Fort St.

atstovą
Telefonai: Įstaigos VI 8-6000,

Residencijos — TA 6-4866
SI įmonė yra pati stambiausia Mi- 
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar
nauta savo klijentama

M. MIŠKINIS, M. n7
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

X-RA1
595 Wni Grand Boulrvard 

oor Shady Mnr Detroit 16. Mirhigat
Namų telef. VI 1-7970 

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

Telef , TA 6-0686

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue

Detroit 27, Michigan 
Tel. WE. 4-6165

UKVKRAI, OOMTRAOTOR 
Atiteka įvairina statybos, patalay

tuo Ir pertalaymo darbua — atallnln 
kyatSa cemento, mūrijimo, elektros 
plumblngo. dažymo ir dekoravimo 
Atskirų kambarių bei butų lren«rlma> 
naa«r>aiŠ-' Ir ak>apitosa

Perkant ar parduodant namus 
ir apdraudžiant turtą 

Jums patarnaus
VLADAS S E L E N IS

narys United Northwestern 
Realty Association 
šaukite telefonais 

ofiso: WE 8-7000; res.: WE 4-6621 
arba atsilankykite į 

GUSTAFSON REALTY CO. 
13000 Schoolcraft kamp. Sorrento

NERIBOTAS PASIRINKIMAS 
NAMŲ

Įvairiose miesto dalyse ir priemies
čiuose. Geriausi rezultatai parduo
dant jūsų namą ir perkant kitą 
per U.N.R.A. narį,
ALGIRDU RAKA
J. L. Sullivan Realty atstovą 

12817 Grand Rlver, Tower ldno pat 
TEL.: įstaigos TO 4-7550 

namų — WE 8-8192

tose, pažymėjo, kad Lietuva yra 
Maskvos agresorių okupuota ir 

! per savo iškamšas rusai išnau- 
j doja tą kraštą ir žmones. Taip < 
pat pažymėjo, kad nei JAV, nei | 

i kitos laisvos valstybės rusų o-, 
ku pači jos nepripažįsta, todėl Lie 
tuvos diplomatinės ir konsulari- 
rės atstovybės tebėra pripažin
tos .ir laisvai veikia šioje gele
žinės uždangos pusėje. Pabaigo
je pažymėjo, kad lietuviai orga
nizuotai ir rūpestingai dirba už 
Lietuvos išlaisvinimą ir yra įsi
tiki uę, kad su Jungtinių Tautų 
ir D evo pagalba pagaliau pa- 
,ryks Lietuvai laisvę ir nepriklau 
somybę grąžinti.

“Cavalcade of Culture” 
Gautas kvietimas iš Holly-, 

wood High School vadovybės da 
lyvauti šiame sezone su savo pro 
grama. Praėjusiais metais da
lyvavo 24 tautų grupės. Lietu
vių programa buvo pripažinta, 
tarp geriausių. Spalio 21 d. įvy- i 
ko pasitarimas mokyklos patal
pose. Iš lietuvių dalyvavo kons. 
Bielskis, LB apyl. pirm. Liau- 
danskis, muz. Br. Budriūnas ir 
šokėjų vadovė Fledžinskienė. Lie 
tuvių programai parinkta sekan 
Čių metų kovo 19 diena. Numa
toma eilė pasitarimų programai 
pasirengti.

Kalėdinė eglaitė 
Los Angeles miesto dailės de

partamentas pakvietė dalyvauti 
kalėdinės eglaitės festivalyje 
tarp s. m. gruodžio 13 ir 22 d 
miesto savivaldybės patalpose. 
Prieš trejus metus lietuviai da
lyvavo panašiame parengime ir 
susilaukė daug palankių komen
tarų. Taigi nutarta ir šiemet da
lyvauti. Tam tikslui LB apyl. 
pirm. Liaudanskis sukvietė mo
terų ir merginų susirinkimą, ku
riame sudarytas specialus komi-

A Normai Hairit Tyrinėjimai SPEARS 
ligoninėje pravėrė duris 
} sveikatą tūkstančiams 
kenčiančiųjų, kurie jau 
buvo įsitikinę, kad jiem 
nebėra pagalbos nuo 
arthrito ir rheumatinių 
skausmų agonijų.

Jei Jūs įdomauja šis 
gydymo būdas, kuris iš
gelbėjo tiek daug žmo
nių nuo skausmų bei 
invalidismo jungo, ra
šyk dėl nemokamos lite
ratūros ; ir užeik pas jū
sų vietinį chiropraktą.

SPE.4RS CHIROPRACTIC HOSPITAL 
Dept. L-106, Denver 20, Colorado

ArthrMe Han4

C3ZŪ33
“StaMisv*® nmAiisrnS

IŠ TOLI IR ARTI
AMtZ// O/bOJ TVOtOU- NAUJAUSI KMUSTTf^O ffiAUK/A! 

Ubų Merų MTTfflfNAS-PISUS IP SĄilNIM&AS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL Tel. VJAItaoek 5-9209

Atliekame dideliu, Ir ir'.žus automobilių remontas. Lyginimą*, da 
žyąąaa Elektrinis suliedinimas Parduodame automobilių dalia 

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

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

Skaitykite Brangį !

0įvi<leodą
1 Savings and Loan^-j.

Association
. HIASURE#

StR 40 M£TU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

i PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

SE NDROVf

4038 Archer Avenue tai. la3-67w 
AUGUST SALDUKAS Pr»xl<te>ra*

grane sav
4565 WEST 47th STREET 

B. R. Pietklewicz, prez.; E. K.

«/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

INGS

7

MVD LOAN
ASSN

LAfayette 8-1088
Pleiklewi<n, sekr. ir advokatas |

Hohamt- aukAtii« dividendui. Keičiame čeklua. Parduodame Ir perkam# 
valstybės bonoA. Taupytajame patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami neskaito Mandlen. Apdrausta iki eiOJKM)

tarbo, valandos pirmad ir ketvirtad nuo 9 iki 8 vai. vakaro 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta o nuo 9 iki vidurdtaol-

oooooooooooooo-oooooooooooo
ROSE PHARMACY

RECEPTŲ SPECIALISTAS 
5705 W. Vernor Hwy„ Detroit 0,

Mich. Tel. Vlnewnod I-27MS
Mch vartojame tik toki,ir vatRtUR,

! kurių gamintojai pasižymi grera r'e- 
| putaclja ir kurie medicinos profeslo- 
nalains žinomi kaip tiksliausiai nau
dotini jflfu, receptams. Specialios nuo
laidos siundantiems ) ut.Jflr) vaistus.
VaistlnS veikia vlrft S0 metų.
•oooooooooooooooooooooooooo

OTONAS VAITAS. M.D.
(jVnmiAR IU CHIKITUJAK 

5605 Michigan Ave.
(kampas Junction)

Vai.: Pirm., treč. Ii penkt. Iri—12. i2—5. h—s. Antradien iri—12. 2—5.! tetas eglaitės puosuTiu ir priziu- 
seRtad. i—5. rėjimu rūpintis. Bielskienė įeina
Tel. TA 6-2936, Namų tel. VI 3-0375 j komitetan garbės pirmininke.

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ
PRISTATO* | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT V
Saugus baldų perkraustymaa 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Ave. Telef. Vlrginle 7-1097

Pradekite taupyti šiandien; turėsite rytoj!
Talei, dabar pradėkite taupyti Šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVIHGS AND LOANI
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

BRIGHTON SAVINOS ANO LOAN ASS’N
4071 Archer Ave., į vakarus nuo California Ave.

CHARLES ZEKTJS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:

Pirmad., antrad., penktad. ir 
Aeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.D

Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v

f

Remkite tuos, kuriu skelbimus matot ‘Drauge

Klausykite 
LITHUANIAN MELODIES

knn Arbor WPAG - 1050 Irti 
cydes

takmadieniata 1:00 — 1:30 p. p 
Vedėjas - RALPH VAlATKė 

15756 Lesure — Detroit 27,
Mlchlgaa

Eglaitę parūpins dailės departa
mentas.

Dailės departamento pageida
vimu, festivalį pradedant, gruo
džio 13 d. mūsiškiai dalyvsus 
bendroje programoje su kitomis 
tautomis. Vėliau pageidaujama, 
kad mūsiškiai pasirinktų tinka-

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE !
Remiantis OiicagfJh Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos įsikūrimo 
1924 met, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų nsšnmo atžvllgin, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti 
taupomas pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą 
— Jų apdraudimą iki $10,000.00, augštą dividendą, bet ir daugelį kitų pa
tarnavimų veltui, nž kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicago Savings Bendrovės įstaiga yra viena 
iš gražiausių Ir moderniausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantiej nŽ Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų 
Valstybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl informacijų. Mūsų turtas $21,000,000.00.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 So. Westem Ave. Tel. GRovehill 6-7575 Chicago, Illinois

Vtdara: pirmadienį nuo 12 Iki 8, antradienį ir penktadienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį nuo 9 iki 8.
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o Šeštadienį nuo 9 iki 2 valandos po pietų.

=^1

J
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PIENRASTIS DRAUGAS PHTCAOO. fLLINOTS

Tegul stortas . . . tautos, grupės ar paskiro lietuvio 
o žymesnis iškilimas pasaulio areno-

(Atkelta iš 5 psl } * K‘ Yra,ta kibirkštėlė, kuri užliep.
K sno.ia bepriblestanėią patriotizmo

— Prieš antrai] Pasaulini kara H*“*1* skelia jausmą didiiuo-

spartinę veiklą organizacinėje sri- į n’ X ’ukakties lš
tyje. Nors tais laikais čia sportinė ' aa ,a ne

Ketvirtadienis, 1957 lapkričio 7

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVEBT1SEMENTS
KKAL ESTATE REAL ESTATE KEAL ESTATE

"•U i u II a S dideli kum b, 
kas ee,ltr s*l't antri., garažas. 114,500.

KEAL ESTATE
liltlGHTt ).\ KAUKE, ti kurni., . „i "‘-r- * V*’ k,’'“ut- «• *• K“1'- — 23,400 <>oooo<>o<h>oc^www-w^~vvv

ryje iNors tais lamais čia sportine kH kli jk tiesioginė lietuviški K#n",'r»1' <«a’r. nūma-'Tr' kraulį , '**<*• a“* plataus 72 pėdų sklypo. "J“'- » «**• «• *• ««<•. _ ai.ūoo oooovoaooooooooooooo^j
veikla nebuvo išvystyta plačiu ma- manim,din ofinvUnfi h t , 1 u,l“r einantis biznis Hrlghton pai.k ! I>au»f huu1«h Ir liesos s bloko nuo , "'T1- J*- c- «• gar. g. Stovy — 15.IMM)Stu ir organizciniai bendrai ap- iii i 1 - t hetuvybes centre. Prlu kraut. 4 k butas parapinės mokyklos 2 autoiuobb ,UUI * 6 ^h. «iaujiu>, iid. lot.—pigiai.

■ ............ M#d. 2 a. 3 būt.. *11.1. i a,i. alyva l,a,I,h Ka,ažUh Pamatę ft) namą būsi-! ™ 2‘‘ln,ų A. Šimkus
u sužavėti. įmokėti tik M.ooo. A. BUDRECKAS, Realty n- 3 kraU.

HELP WANTEI) - FEMALE

iuneta bet visei Dastaneos buvo ^laikvma mūsų išeivijoje. Tos pa
dedamos. ypač Nudaryti Palankias ' v"n‘U,‘U mėn . 411
sąlygas Amerikos ir nepriklauso-"^įn°u„>%k S.8pec,aT ,, k(> Si * *nt' MW
mos Lietuvos sporto jaunimui ben- , >n ec arnas tiek daug
drauti. 'To pasėkoje j Lietuvą bu- - ,pl,l>s lr .neJail8damas
vo pasiustas būrys Amerikos lie- „tinrinn nlJ„vv»*VaT10’ tlknjmo^e 
tuvių sportininkų, kurių dėka ir ‘ >bes eigą.
buvo laimėtos krepšinio pirmeny- — Ką jfis, mielas daktare, gali-
bės 1937 metais Rygoje. Taip pat te palinkėti mūsų lietuviams spor- 
iš Lietuvos buvo pakviesta gražus tininkams?
ir inteligentiškas sportininkų bū- .
rys, kuris čia paliko tikrai gilų ir . Linkėjimas tegali būti tik 
toli siekianti įspūdį. Buvo rimtai v,enBs. — tai gero vėjo, vėjo ne- , o
planuojamas platesniu ir pastovės- nustojančio pūsti lietuviška krip- 2 po 4 luunb., mfir. .nū av $23000 
niu mastu Amerikos Ir Lietuvos . mi- Mano asmeniniai linkėjimai! nirime ir daugiau namų pavirink.^,,,; 
jaunimo bendradarbiavimas, turint lr Pageidavimai, kurie, esu tikras, S.A. AGLINSKAS Real Ėdalo 
tikslą arčiau supažindinti ir glau- y.ra 1lt\Vlsų Patriotiniai nusiteiku- w
džiau subendrinti abiejų kraštų sĮų ietu,Ylų. linkėjimai ir pageida- ' 4*®a®2
lietuvišką jaunimą. Gaila, jog iški- vimai.: plėstis ir stiprėti lietuviams 
lęs karas visus šiuos gražius pla- sportinmkams, dėti pastangas pla
nus palaidojo c‘>4.ją lietuvių visuomenę suįdomin

ti lietuvišku sportu ir jieškoti bū-

--- akly|pėdų. garažas $28.000

M. ŠIMKUS
kkal e h t $ t t

4259 So. Maplewodd Avė.
TeL CLiffslde 4*7450; Kch 

YArds 7-2O4S

42ii.l Qtmpbcll Avė. 5 kamb. eot- 
uge. Yra Englisli bns.-meut. kuriame 

pravesta vandens ir kanalizacijos 
vamzdžiai, galima (rengti gerus kum- 
barius. Garažus, (mokėti tik *4.500.00.

4 kamb. namas. Pilnu pastogė ir

4081 Archer Avė..

MAKQIKTTE PARKE
3-jų uugftlų mūr 4 pu 5 k. $49.600/

TA o 9984 I tuv**- Xulna *1 82,000. 0-3304 | 4 ,uzoli nS stoti:
MAKųi'KTTK PARKE:

Mūr. bung. 6 kurni). arti parko,
- -------- -------. ...... p.en.use JT?“ *ildy,n ■'«“<>“ parduoti

rūsys. Guzu apšild. žieminiai langui-' 4 nuvultę.
-sieteliai. Gražiai apsodintas, 2 au-

— Kaip jūs vertinate ankstes- dų bei priemonių į dabartinių spor 
niųjų Amerikos lietuvių sportinę tininkų eiles kiek galima daugiau
veikią? įjungti čia gimusį jaunimą.

« knuib., 3 mlug., garažas. $13,700 
# kam b. mfir., 3 mieg. gar. $15.500 
5 kamb., mūrinis naujas. XI H,500.

kad, užuot ploję, po vaidinimo 
visi suklaupė ir meldėsi už per
sekiojamuosius. Dramos auto
rius — ukrainietis poetas kun. 
Vladimlr.

— Kiek man žinoma, senesnių- Tegul sportas kaip toks išaugi- 
jų Amerikos lietuvių sportinė veik nH mūsų jaunimą fiziškai sveikais
la bdvo silpna, daugiausia tik lo- ir charakteriu tvirtais, bet galu- • Visoie Lietuvoje Der sekan- 
kalinio pobūdžio, spontaniškai iš- tinis tikslas tebūna ugdyti lietu- .. . , , , ,
kylanti ir neturėjusi bendros va- vvbę išeivijoje, nes tik jaunimas- pusmetį vyks profesinių są- 
dovybės. Būdavo įsikuria atskiros tegali ją ugdyti.
komandos, bet, entuziazmui praė- _... ... .
jus jos išnyksta beveik niekeno ne- ??ant dl/ Stp. Biežiui už čia
pastebimos. Berods, daugiausia pa P 3as ,mintis, reikia laukti, 
stangų dėjo Susivienijimai ir Lie- X ?1U^ . Vlsa?me.ne Plačiau susi- 
tuvos Vyčiai. Bet ir čia nerasta ^cmea. lietuviškuoju sportu, o tai 
didesnio pasisekimo. Mano many- 21 .ef. ,IOC^ ti gausiu atsilanky
mu, šiems nepasisekimams būta 2, .-letuVoa krepšinio pergalių 
dvi pagrindinės priežastys: Viena,!, lo nunejuną } vykstantį
nebuvo bendros sumanios vadovv- i p nc’° ® d. Chieagoje.
bės, kuri esamose sąlygose apdai-

tom. garažas. Sav. turi parduoti; pir
ko didesnį namą.

2-jų butų — G ir 4 kamb. med. 
Automat. upšild. Modern. virtuvė ir 
vonia. 37 Vu pėdų sklypas. *90 paja
mų į mėn. Arti Mar.juvttc Pk.

Pigiai parduodamas, reikia remon
to. G kamb. mūr. bungalow. Arti 65 
ir I.awndale.

<> kamb. mūr. bungalotv. 2 autom, 
mūr. garažas. Erdvi pastogė. Arti 53 
ir Christiana Avė.

Turime ir kitų namų pardavimui, 
taip put ir prekybinių namų.

Jei norite parduoti savo namą, mes 
Jums mielai patarnausime; turime 
klijentų, norinčių pirkti. Prašome 
kreiptis ) mūrfų rastinę —

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski SI.

Telef. LUdlow 5-5900

BK1GHTON PARKE:
Mūr. 2 po 4, centr. šildymas, arti 

susisiekimo. Nebrangus.

GAGE PARKE:
Mūr. 5 butai, po .4 karnb. centr. 

šildymas, gražiai atrodo iš lauko, 
modern. (rengti butai. Geros paja
mos.

Turime visokio dydžio namų ir 
jvalr. biznių. Parūpiname paskolas 
lengv. sąlyg.

| ...... ...... Gerai išdirbtas biz
nis už netikėtinus stylygus. *5,l)tio uį 
inventorių Ir *6U mėnesinė nuoma 
A. Šimkus.

GAGE PARKE
6 k. mūr. buugalow (galimyb# pa 

daryti 3 tnleg.). Plytelių virtuve ir 
vonia. 33 pėdų sklypas. Gazo šild 
Garažas *18,500.

Krri'R: 4 butų mūr. 1—6 k. Ir
•>- 4 k. Met'nės najamos *2,16o. Pil
na kttina *18,000.
$18*900RU<5St’ mi,r' 5 lr k. Oaražas.

PAMTKIRAI KITĘ mūsų namų 
sąraše Ir įsitikinsite gerais pirkiniais

COOK WANTED
Por Convt-m on Northwest sid> 

Koom. Bath wlth Shower, radip and 
televlsion. Good salary, Khould be 
good Cook for slmple cooklng. Mušt 
speak and understund English. Call 
Hister Mary Helena. VN 7-7622 be- 
p ' «S P' M or t N atter 3

HT. ECGEN'E CONVENT 
7920 W. Foster Avė.

, • , , . , . i Edv. šulaitinnai ir planingai vykdytų bei va
dovautų sportui. Antra, pati visuo ------------- -
menė, galima sakyti, visiškai ne
sidomėjo lietuvišku sportu. Užtat i 
neturėta veik jokio užnugario ir! 
tinikąmos atramos, kas pačius spor 
tininkus žadintų ir jiems reikia
mos paramos tiek moralinės, tiek i 
medžiaginės teiktų. Be šių dviejų: 8jei " 
pagrindinių sąlygų neįmanoma ne i H 08 
sporto, nė jokios kitos jaunimo i persekiojimą Rusijoj, buvo pa
veikios platesniu mastu vykdai ir i mą kartą pastatyta Muenchene 
iš’aikyti ilgesniam laikui. Pavvz-]rt.-- . ,. , 
džiui, Amerikoje beisbolas ir fut-! ek buvo sujaudinti,
bolas yra labai paplitęs ir išpopu-1«----- ------------ ------------ ------------ --
larėjęs. Tam svarbiausias pagrin
das yra, kad amerikietiška visuo
menė tiek jais susidomėjusi ir už-: STATYBAI 
in+eresuota, kad žiūrovai metę m am
darbus galvatrūkščiais bėga i sta- *4* NAMŲj 
dionus, sumokėdami stebėtinai aug PATAISYMUI 
štas kainas. Atimk toki nepapras- 
tą visuomenės smalsumą, ar ilgai “RISTATOM 
tas sportas laikysis? Sakyčiau, vi«.irfn nsa 
kad jam dienos tada būtu suskai-: "Į*“’ kq*’«
tytos. Ar lietuviu visuomenės tar- MEDŽIAGA 
pe imanoma pastovų entuziazmą; 
sukelti ir ji išlaikyti ilgesniam lai- i 
kui, —- tai tikrai rimtas ir svarbus | 
klausimas, kurio išspręsti nesiimu 
ir nepajėgiu. O apie tai reikėtų vi
su rimtumu pagalvoti. I

lungu "ataskaitiniai” ir "rinki
miniai” susirinkimai. Susirinki
mai įmonėse, įstaigose ir mokyk 
lose turi būti surengti iki sau
sio 10 dienos, rajonų, miestų 
sričių ir respublikinės konferen
cijos iki vasario 20 d., o sąjun
ginių respublikų profsąjungų su 
važiavimai iki balandžio mėne
sio. Kai sovietų valdomame kraš 
te tikrų rinkimų nėra, o kritika 
’ei'rižiama tik apribota, tai ir šie 
“ataskaitiniai-rinkiminiai susi- Į 
rinkjmai” tėra tik planų pildy-

MŪRINIS 4 butai, “bay front” ; 2( 
namas. Arti 26th ir Lawndale. 6- 
3-3-2 kamb. Gazu apšild. Pajamų 
$150 į mėn., plius 6 kamb. butas. 
$23,500; įmokėti $5,000.

SVOBODA, 3739 W. 26th St. 
LAumdale 1-7038

ŠIMAITIS REAI TY. .„VARPAS
I iv* ai I-įstate —- Insuruiicu — Itentals

2737 W, 43rd St., Ct 4-2380 5916 Ave
jiiuiiiiiii:iii!iiilliillliiiUiiiiiiuiiiiiiiiniiimmiiiiiiiiimiMiiiiuiiiimmiiiuiiii1iiiii»»,iuii,i.,i.. j PRosp. 3-2234

Šioje nekilnojamo turto Pardavimo ( 00<x><xkhx><>o<><><><k><><xk>o00^^
ištaigoje perkant ar parduodant, jū —_____________
sų laukia greitas ir teisingas pa tar- ~ __£
ravimas. '

NORVILĄ
KEAL ESTATE SALES 

3««»« W. 59th St. TeL PRospect ?-5454
l|....W<.....HttltlUtaffi4.«Mia*44imiWtiimilU,u<,„.. m

HELP M ANTED — MEN

We have an Irninediate openlng for

RATE CLERE
and

OFFICE MANAOER
F°r Southern Carrier, Contact —
«?’ Arc^er’ General Motor EitprvNK 

3417 So. Cicero Ave., BIshop 2-1992

Reikalingas vyras PLAUTI IN
DUS ir atlikti kitus bendrus dar
bus. 6 dienas savaitėje. $60 į sav. 
Kreiptis —

SHARKO’S RESTAURANT 
6301 W. 63rd St

miscellaneous

šildymas
VALYKLA — CLEANERi

ir 6 kamb. moderr.. butan. Karšto 
vandens-alyvoB šildymas. Visas na
mas puikiai (rengtas (mūr.). Lietu
viška kolonija. *17,00(1. A. Sirutis

TIK $18,900
6 kamb. (4 mieg.) 6 metų mūr. 

namas, vienas blokas nuo Marųuette 
Pk. šildymas alyva. A. Katilius. 

PROGA, PROGA!
Visais atžvilgiais puikus mūr. bun- 

galow, 654 3 S. Campbell, parduoda
mas už * IX.000. P. T .eonas,

ILGAI LAUKĖT
štai jums 2 butų po 6 kamb. mūr. 

namas Marąuette Pk. ant 33 pSd.ų 
sklypo. 2 karų mūr. garažas. *31,500. 
A. Linus.

2 BETAI PO 4 KAMB.
Brighton Pk., medints. Rūsys, pa

stogė. Garažas. *12,500. A_ Rėklaitis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 VVest 71st Street 
Visi telefonai: WAlbrook 5-60lb

....................................... .............
i . ....................... n.« ... • i

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublie 7-9400
miegoti nes Jų užsisenėjusios žaidos i " ———-
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi- AR NORI SAUGIAI INVESTUO- 
ru lr skaudžių žaidų uždėkite TI ? Štai čia — 3-jų augštu na- 

! f,)intnient Jos &yd>’mo ! mas — 10 butų. Paiamų $11 500| Mūsų bendrovė priima užsa- >r ^aiė^rąmia/ m'kgotiaUX" ! Art\SrqJįet^ QParko- kreiptis j

' kymus siuntiniams i Lietuvą!1' vartokite ją tapgi nuo nkau- aav- ^ozi w. 61 St. (1-me dugšte).!
'/Rz,: D.., džiu nudegimų. Ji tappgi pašalina '* ~~~ ~ ~
(bei Rusiją). Per musų bendro- niežėjimą ligos vadinamos psoria- 9528 LA CROSSE AVENUE

SIS Taipgi pašalina peršėjimą ligos (1 blk. į vak. nuo Cicero Ave ) I 
vadlnamog ATHLETE’S FOOT su- p unkštu \
stabdo džiovinimą odos ir perplyšima ! 8:17 000 ąį našu vi 8
tarppiršOių Yra tinkama vartoti nuo į1' .'. ^17,000. 45 pėdų sklypas, 
žžiūstanėios suskiisios odos dedlr- Salinis pnvažiaVimas, didelis ga-ij'
vinių odos išbėrimų ir........................... ... 1-1 ' ’ ” '
tinkama varoti
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty- i vininku.t vietoifc 
klų Ji yra gera gyduolė nuo iš , ----------- 1----------- ---

STICKNEY SPECIAL. 2 butai. 
Arti Oak Park ir 39th St. 5 kamb. 
ir 3 kamb. pastogėje, sklypas 48x 
181. $17,500; įmokėti $4,500.

SVOBODA 6013 Cermak R«l. 
BIshop 2-2162

ĮVAIRIOS žinios
VERKE ŽIŪRĖDAMI nnKĮmar. tera Uk planų pildy. | __ Q Ų I p

Religinė drama “Suniekintos I mat 0 ne esminės pastangos!* i
vaizduojanti tikėjimo Profsąjungoms suteikti tikros i ' . . b acheaa /vairiu

j cjunu . | perkraustymus oei pervežimu>

D £ M E S I O 1

CARR MOODY 
LUMBER CO
STASYS LITWINAS. Pr»
3039 So. Halsted SI.

TeL VIctory 2-1272

reikšmės.
q tolimų ir artimų atstumų

Tam. kas mėgsta pasirinkti Te,‘ BIshop 7 7075
televizijos anaratą iš kelių firmų:
Dumont, RCA, Zenith, General !
Electric, Emerson, Sonora. Nau-: 
iausi modeliai: nėšioj?tni, sutomg- i 
t.iški, iš tolo valdomi; spalvota ,
TV. J. Gradinskas. J. G. Televisirn !
Co., 2512 W. 47th St.. FR 6-1998.

BUILDINO & REMODELING

Liauji namai, garažai, įvairūs pataisy-fl 
Jtno, pertvarkymo (remodeling) darbaig

VACr* PETRAUSKAS S St&nčlBiisi&jig Lostoliuojs vi*
BUILDING CONTRACTOR g 1 f"* geriausių Amerikos firmų gazu 

(4327 S. Campbell Av., Chicago 32, Ill.g na^yVamkŪrTaS18 
2Tel.: YArds 7-9675 arba CL 4-74505 QaCe8?i VWI* oro vėaintu-

( j»nditioners> ir atUekt. 
i 4,^ skardos darbus.

1546 S. 49th Court, Cicero
»L OLympic 6-0775 nuo 8 vaL 

^0 Ik] 5 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 5 vai. vakaro: 
_________OLympic 2-6752

UCT. APDRACDON AGEn4t^T 
nnc rQ4‘5 aPdraudo«. Automobl

m. v—’

JONAS KIRVAITIS 
WAlbrook 5-567;

ftlt^S^Arf^ INSURANCE AGENGY 
W108 S- Ashland Ave.. Chicago 3S. IK

VIKTORAS SIMAITIS
GENERAL OONTRACTOB

s>tato rezidencinius ir komerciniub 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak.: VI 7-4229 

Namų tel. BIshop 7-3340 
 2’3’ West 43rd Street

Namų statyba, įvairūs pataisymai 
ir pardavimas. Jei nerite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus lr pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

v. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErmlnal 9-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515 
X oi ton, \VUlow Springs, IU.

D ft M E 8 I O t

SIUNTINIAI LIETUVON

vę galima užsakyti dviračius, 
akordeonus, angliškas vilnones 
medžiagas, laikrodžius, vaistus

— Kaip jums atrodo dabartinis :
Amerikos lietinių sportinis veiki- i
roas? Jeigu jis yra nepakankamas, ^„-4. • . . .
tai kokiu būdu galvojate jį būtų I Apkainavimą ir Prekių Priatatj i i ^į a tą ir visą eilę ki
galima pagyvinti?

— Atvirai prisipažįstu, neturė
jau galimybės tinkamai įsigilinti į 
dabartinį lietuvių sportinį veiki
mą ir tiksliai sekti jo eigą. Iš to
liau žiūrint, jis atrodo gyvas Ir 
laikosi neblogai.

mą Teikiame Nemokamai 
Raštinė atidara kasdien nuo

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
Seštadienais iki 3 vai. vakaro

1 tokių dalykų.

Mes jau eilę metų siunčiame

NUO UŽSISENEJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT- 
I VIRT.- IR SKAITDANCIŲ ŽAIZDŲ 
į negali ramiai sėdėti 1r naktimis'

J. BREIVE and SON
CONSTBIICTION COMPANY 
1442 S 48th Ct., Cicero 50, Iii 

Statome naujus namus ir garažus 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų Įvairins remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite HAnube 6-2793 nuo t vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro 
Tel. ULympic 2-5121 nuo 6 vai. 
vakaro iki 11 vai. vakaro

,,|*i»iiiiiniiiiimiiiiiiiiiijjiniiuiiiiiill|l| 
RA D10 PROGRAMA

urJ'vb r-d‘° ,Pro»rama iš stoties 
1-ISO kil. sekmadieniais 2:30

3:iio. vai. popiet: liet. muziko, dai
nos ir Magdutės Pasaka. Biznio rei-
Mnit?8 r^rH,lptls ' SfceIM,ną Mlnku. 
Baltie Horist, Gėlių ir Dovanų Krau
«7V0iu ft’'? E' Broadway- So. Boston 
-7, Masa. Tel. So 8-0489. Ten pat 
gaunama laikraštis ■‘Draugas".

sKiisios oaos aeuir- —;............ .... LiitATsiia į
rimų ir t t taipgi ražas. Centr. apšild. alyva. Jmo-lB 
vaikučiams,kada pa keti $3,500 grynais. Matykite są-if 

išbėrimas nuo vysty- i vininleio M

Visi Pittsburgho lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuviu 
Katalikų Radijo Programa

vadovaujama —
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI transliuojama
Kiekvieną sekmadienį nuo 

1:30 iki 2:00 vai. p. p.
IŠ STIPRIOS IR GALINGOS

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKE
Visais reikalais kreipkitės šiuo ad
resu: Lithuanian Catholic Hour, 
Radijo Station WL0A. Braddoek. 

Pennsylvania.

LIETUVIU STATYBOS 
BENDROVE

MORAS
Bulldt-rs (hu. ( ontracton

; Atlieka planavimo Ir staty 
jį bos darbus gydytojų ofisų, gy 

venarnųjų lr viešųjų pastatų
Namu Įkainavimas Ir įvairūs 

patarimai nemokamai •
Kreiptis šiuo adresu

JONAS STANKUS
Raštinės ir buto telefonas 

Fltonpect 8-2013

viršinių odos ligų. Le- 
1 j LIETUVĄ (bei Rusiją) viso- ! K11,° Ointment vra 
j kias gerybes, ui kurias visus ; ~

j reikalingus mokesčius sumoka , Pirkite vaistinėse Chi 
siuntėjas, gavėjas gaudamas I cae°j« ir apylinkėse: 

i siuntinį NIEKO NEMOKA. Mes n^o.t S
. garantuojame siuntinio prista-i chigan. arba rašykite

lugštos rūšies fotografijot Į tymą visu 100%, nes PILNAS ir atsiųskit Monev Or
*nūsy specialybė i draudimas. idf,ri 1

Jieškant trūkumų jų visada ga
lima rasti. Ir čia, sakyčiau ne iš
imtis. Pagyvinti sportinį veikimą, | 
mano galvojimu, reikia jieškoti 
būdų ir priemonių suinteresuoti
platesnius lietuvių visuomenės „nrr,llT ~__

SZs’: 11PHOTO STUIMft
ruktyviai kritikuotų ir atitinkamai 
vertintų. Lš to susidaryti) glaudes
nis bendravimas, patiems sportinin 
kams sukeltu daugiau ryžto stip
riau lenktyniauti ir tas, be abejo, 
trauktų įsijungti nesportuojantį 
jaunimą. Iš to būtų tikrai abipusė 
nauda. Tai viena. Antra,, dabarti
niai sportininkai veik išimtinai su
sideda iš naujosios ateivijoa jau
nimo. Ar negalima surasti būdų 
ir priemonių įjungti senesnės išei
vijos jaunimą, kuris savo skaičiu
mi toli prašoka pirmuosius? Saky
čiau, reikėtų itin rimtai ir atsidė
jusiai pagalvoti apie šį taip rimtą 
ir svarbu uždavinį.

Vestuvių nuotraukos ir

(Incorporated j
EDVARDAS DUS. «a». 
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-2481

Prieš pirkdami ar parduodami na- į >, 
mus. biznius, sklypus ar ūkius i R 

atlankykite mus.

j Mums galite atsiųsti iš Lie- LEGULO. Department D. 
t»™ gautus receptus - vais- w o

! tus siunčiame ORO PAŠTU.
: Prašykite mūsų katalogų bei! 
informacijų.

GREITAS IR RŪPESTIN
GAS PATARNAVIMAS.

INTERNATIONAL PARCEL 
SERVICE

4102 Archer Ave., Chicago 32,
I1L, tel. FR 0-6399

ĮSIGYKITE DABAR

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje, 
Atsakymą rasite J. Budzeikos 

knygutėje.
Perskaitę “Draugą” duokite 

kitiems!

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTAT.E-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC
2405 W 51 St WAlbrook 5-5030! H 8X00 rAMPBELL 4VE 
PRospect 8-3579 (vak. ir sekm.) i | «« ™
—-------------------------—---------------------- - — —---------------------------------------— "

GAGE PARKE, 6 kambarių
bungalovv. Ištisas rūsys ir pasto
gėje patalpas (in attic dormer).
Naujas boileris, apšildymas karštu

n

Chieaac 29. m

__________  /

vandeniu. 2 automob. garažas ir i $ ® f 0 01 6

ant viršaus sandėliui patalpos. Ne
paprastai puikiai išlaikytas na
mas.. Kaina tik $17,800.00. Reikia 
pamatyti, kad ivertintumėt. Ban
kas duoda paskolą $14.000.00. Rei
kalinga jmokėti tik $3.800.00. Su
kis. Telef. LUdlow 5-5900.

1 ■■■■

NAUJAS 6 KAMBARIŲ 
MŪRINIS NAMAS

MARIJOS APSIREIŠKIMAI i 6933 So' W0LC0TT AVE. 
ŠILUVOJE Telefonas HEmlock 4f0442,

NAIVIUS IR
GARAŽUS

MASTER BUILDERS
Oenet-al Contmcting Co.

V. Sodeika lr J. Skonibskaaj 
1600 8. 48TH CT.. CICERO 60. IT,1 

Tel. OLympic $-7381; TO 3-4SSS
ir atliekam, visus statybos lr psi 
’varkymo (remodeling) darbus

— Koki buvo Lietuvos krepši
ninkų laimėjimo Europos krepši
nio pirmenybėse atgarsiai šiame 
krašte?

— Belaukiant čia Europos krep 
šinio rezultatu visaip buvo spėllo- f 
jama. Vieni, mažiau savimi pasiti
kintys, nedaug ko laukė. Kiti buvo 
pasiruošę pasitenkinti lietuvių ko
mandos vidutinišku pasirodymu 
šiose žaidynėse. Galvojančių kad 
išeis nugalėtojais buvo nedau®'. 
nors širdyse visi troško ir linkėjo 
lietuviams pasiekti pačias augštu- 
mas. Atėjus pergalės žiniai, visi 
nepaprastai apsidžiaugė ir pajuto 
pasididžiavimą būti lietuviais ir j 
staigiai įgyjo daugiau ir tikresnio 
pasitikėjimo savaisiais. Tai buvo 
džiaugsmo ir triumfo momentas, 
kuris su kaupu pateisino visas pa
stanga?,.

—- Ar šis laimėjfinras, jūsų nuo
mone, turėjo (takos | lietuvybės su 
stiprėjimo eigą šiame krašte?

— Kiekvienas Lietuvos laimė.ji- i 
mas stiprino mumyse lietuvybės 
dvasią, ftisai laimėjimas ypatingai 
buvo mums arti prie širdies, nes 
jautėmės davę kad ir mažą įnašą 
pergalės pasisekimui Kiekvienas

Mes pasirengę padėti Jūsų giminėms 
Lietuvoje ir Sibire

MES SIUNČIAME VISKĄ KJj JŪS PAGEIDAUJATE. 
Jūsų patogumui kalbame įvairiomis kalbomis.

A i 2 >?°rOH ko’iniM- 2 Pr- vyr. kojinių
A I Medžiaga penkiems vyr. kostiūmama 3% vard. 
kiekv. ir pamušalai. 2 poros kojinių, *
2 pr. vyrų kojinių, 2 skarelės

2sk

į!78.79
^47.00A 2 Medžiaga trims vyr. kast ūmas yrd. kiekv. 

a i Pąmu*ala* trims kostiumams r .. .
porTR .1aulini’> «« Priedais augštos kokybės 

Medžiaga dvejiems vyr. kostiumams 
Dveji pamušalai.
2 skarelės ^/O.OO

A 4 ^rtŽlaga trims vyr k08tiūmams su pamušalais,
Medžiaga trims moteriškiems kostiumams, 4 yard. kiekv 
i poros kojinių

-2 poros vyr. kojinių da-t
1 Skarelė #81.65

Jūsų patogumui Jūs galite rašyti visomis kalbomis

AL’S EKPORT-IMPORT GIFT PARCEL SERVICES

243 Granby Street, Hartford* Conneotlcut
Telephone CN 22609

Kaina 40 centų
Ją galite gauti

... “D R A U O E”
1545 W. 63 St., Chicago 29, 111.

po 5 vai vak., šeštad. Ir 
sekmadienį vtsą dieną.

NAMAS IR BATŲ TAISYMO 
: DIRBTUVE. 4 gyv. kamb. užpa
kaly. 2 autom, garažas.

3418 West 63rd St.

(SNUOMIJOJAMA — FOR RENI

ĮSIGYKITE DABAR

LIETUVIŠKI ATVIRUKaF 
(VAIRIOMS PROGOMS

*auti NAUJŲ GRAŽIŲ LIETUVIŠKŲ ATVIRU
KŲ. Atvirukai yra kelių spalvų ir 
atspausti rankomis šilk skreen bū-

esrsi ess-c-i r=j «BrFLeBsT=3 du. VARDADIENIO, GIMTADIE- 
•" "Ji 1 ! NIO- PADĖKOS, UŽUOJAUTOS.

-------------------------------------- [VESTUVIŲ, SVEIKINIMAI MO-
PROGOS — OPPORTUN1TIES ! TINOS DIENOJE, VESTUVIŲ SU-

---- -------------------------- | KARTUVIŲ SVEIKINIMAI ir PA-
BRIGHTON PARKE parduoda- j KSf^V^-V^UOJAUTĄ. 10 AT- 

ma groserių lr mėsos krautuvė. į VOKAIS $1.00.
Prie persėdimo kampo. 3 kamb.
užpakaly. Parduoda dėl ligos.

LAJayetto 3-1133.

, Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai 
• kams paskaityti gausiai ir spalvotai 

t iliustruotą VANDOS FANKIENfiS 
j pasakų knygą _

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir
šelį tr iliustracijas piešė Sės. Merce 

[dės. 48 pusi. Kaina 21.25. Pinigus ir 
užsakymas siųsti:

"DRAUGAS”
1545 W 63rd Street. Chicago 29, III.

Marųustte Park parduodama 
GROSERIŲ IR DEIJKATESŲ 
KRAUJHJVfi. Gyvenimui kamba
riai mažai šeimai. Pilna kaina

NAMU 8AVININKAII
Ta’ąjininkaujanie botų išnnomavi 

roni. Patarnavimas veltui Turinu $2,000. Parduoda dėl ligos 
ttmkianėiųjų sąrašą. PRospect 8-9324.

Užsakymus su pinigais siuskite:

“D R A U G A S”
♦545 West 63rd Street, 

Chicago 29, I1L
Platintojams duodama nuolaida

Naujasis Testamentas- 
šventas RaštasV ARPAS Real Katate BAKERY FOR SALE BY OWNER

» Estah. 30 yrs. Ideal Locatlon on Į Vertė lietuviu kalbon JUOZAPAM
ISNUOM. 3 KAMB. BUTAS, įjam Si m Cicero Good Lithuanian | SKVIRECKAS — K^uno Arkivy^-

ANGLIŠKAME RŪSY. 
POrthamouth 7-8981

Išnuom. 6 kamb. butas. Karš
tas vanduo. Naujai dekoruotas. 
Pageidaujama suaugę.

2536 VVest 45th St.
Tel. FRontlet 6-4216, po S v. v.

I Trade. 3 Man Shop. Business will j kūpąs Metropolitas. IV laida. B- 
nav for self in one vear. leido “LUX” 1947 m. Stutįarte.

Call OLympic 2-3598

PARDAVIMUI

Pardavimui 17” TV (Capehart)

------------------- ------ • (be vonios) atskiras butas. 3441 S.
................... Lituaniea Ave. 2-me saigšte Tei-

Skelbtis “DRAUGE” aMimoka. i 881 W. S4th Place, telef
nes jis vra plačiausiai skaitomas ’ Art*? 7-1308.
lietuvių dienraštis, o skelbimų kai- 
yra prienama visiems.

Bridgeporte tšnuom. 2-jų kamb K'pr’<','ls'ame stovy; Norge šaldy
tuvas; moteriškas juodas paltas, 
kailiukais papuoštas, dydis 20. 

PRospect 6-5873, po 6 v. v.

linHIlinSiHiinilhniiiiHumūdull Remkite dien. Draugą! Skelbkitės “Drauge”

620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama 
"DRAUGAS” 4545 W. 63rd St.. 

CHICAGO 29. ILL.

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas — Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.80. 
Gaunama "Drauge”, 4545 W. 63rd 
St. Chicago 29. ni.
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Ketvirtadienis, 1957 lapkričio 7 DTENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, fLLINOIS

...... ..... .................... .. irgi savo |
.... muzi- kreditais prilygsta Sov. Sąjungai, 

niškus nuostolius ginklais, tačiau Uet didelė valstybė kreditais sun- 
tie nuostoliai tuojau buvo apmo- kų “nupirkti”
keti Londonas apskaičiavo kad govi . dįrba N ,
Egiptas bus gavęs sietinių gink- Jr fįai Indonpzi1oi bet dervbos 

, lų maždaug už 400,000. dar sulaikytos ir sutarty8 dar ne.
Greta Egipto, Sirija džiaugiasi pasirašytos. 

sovietų dėmesiu. Pirmoj fazėj Si- Jau 1956 m. Sudanui buvo pa
riją gavo karo reikmenų maždaug siūlytas ginklais kreditas, bet dar 
už $75,000. Pastaraisiais laikais neatrodo, kad jau pasiūlymas bū- 
Sirija gavo tanku, šarvuočiu, pa- tų priimtas, nes Maskva su kredi- 
būklų. lėktuvu, kulkosvaidžių ir tu norėja įvesti savo ekspertus že- 
municijos už $85,000. Ginklai į Si- mės turtams jieškoti. Sudanas iki 
rra be paliovos plaukia ir. be to, &iol neparodė entuziazmo šiian pa- 
Sovietų Sąjunga siunčia civilinių siūlymui.
prekių, kurių vertė siekia $125.000. į Sovietai surado kontaktą su

Afganistanas gavo žymią pašai- Jemenu, kur sovietų ekspertai jau 
. na fnnklai«i bet čia ūkinis kr«ii. Jie§ko naftos versmių. Jemenas 

neturėjo jokio didesnio pagrin- se, tiesiog gatvėje. Po kruopš- imtinai- lietuviškomis rankomis pe'rsvarą. jis vertinamas gavo >au ir ne<hdclę ginklų siuntą,
do bei tradicijų. Nedaug kas čios atrankos, foto ir kino ban- ir galėtų būti įdomus pamatyti. $ioo mil. Su prekėmis atvyko į Maskvos pastangos išplėsti sa- *
buvo spėta toje srityje atlikti dvmų pasirodė, kad Sauliuko Nors, sekant dalinį turinį, ne- Afganistaną sovietiniai ekspertai, vo įtaką Liberijoj, Libijoj, Maro- j

r , , , , , . , kurie peško naftos, stato strategi- ke ir Tunise iki šiol neturėjo pa- ■
Nepriklausomybes metais, ne- vaidmeniui geriausiai tinka de- atrodo, kad ten kas jau butų nius kelius, aerodromus ir fabri- sisekimo. Ir derybos su Iranu ne
daug ką tenuveikėme ir išeivi- vynmetis Vakaris Lopas, Vii- taip labai lietuviška... Vytukas kuž. davė apčiuopiamų vaisių; Irane
jos gyvenime. Tuo tarpu da- niaus muzikos mokyklos III-čios ir Saulius — neišskiriami drau- Burna “dovanomis” yra stipriai
bartiniai Lietuvos tvarkytojai, klasės mokinys. Vytuko vaid- gai. Juodu sieja bendra svajo-
giriasi kurią ir plečią lietuviškų mens atlikėjas buvo rastas Klai- nė — berniukai nori tapti jūri- ją, ligoninę, stadioną ir teatrą, o
filmų gamybą. Iš įvairių apra- pėdoje, Jonas Sutkus, VI kla- ninkais, plaukioti bekraščiais tjvanfevom^už ta^ pasiųsdama So-
šymų sprendžiant, iki šiol sukti sės mokinys. Pirmą kartą gy- vandenynais, grumtis su šėls- ,

Čia matomi dideli naujų 1958 m. Fordo linijų pakeitimai. Eairlane 500 Town Victoria 
(dešinėje) ir Fairlane Club Victoria (kairėj) Fordai, tarp kitų žymių pakeitimų turi nau

jas dvigubas lempas, nerūdijantį aluminum “grille”, elektros jėga pakeliamą motoro dang
tį, Cruise-O-Matic trasmiciją bei, pageidaujant, "Ford-Aire suspension”.

KAIP KURIAMI “LIETUVIŠKI” FILMAI
AL. GIMANTAS

Bent iki šiol lietuviška filmų vaidmenų atlikėjų teko jieškoti kios rusiškos pavardės; gal šis 
pramonė buvo labai jaunutė ir visur — mokyklose, stadionuo- filmas tikrai bus pastatytas iš-

lietuviški filmai buvo perdėm , venime filmuojasi ir Romas Lie- tančiomis bangomis. Išgirdę, 
svetimi lietuviškajam suprati- j tuvaitis, jaunas darbininkas iš jog Zigmas ruošiasi vykti pas 
mui, visur ten buvo prikišta per- Kauno. Jis vaidina Zigmą. Pa- savo dėdę šturmaną, jaunieji 
daug sovietinių momentų. Šiuo nevėžietis Eustachijus Aukšti- “jūrininkai” nori plaukti kartu, 
metu sukamas naujas, meninis kalnis atlieka Tiburcijaus role. ! Šiam ""atsisakius. vaikai randa 
filmas “Žydrasis horizontas , , ,, i “autoritetingą” užtarėją. Tur-
kuns, jei spręsti tik iš j p - Lankausko scenarijus) sta-1 ^aviet®3e Vytultas susipažįsta 
teikto turinio “Tiesoje”, gal tik- Jankausko scenaiįjus) sta r • < / ..
rai bes mažiau apkrautas pro- tytojM Vytautą. Mikalauskas su ta namu Junninku Ttburc.ju- 
pagandine modžiaga už anksčiau — >“nas režisierius,' šiemet | rai, kuriam pavyksta perkalbėti 
išleistuosius filmus. Toje pa- baišęs Valstybinį kinematogra-j Zigmą. Sėdę į valtį, visi lei- 
čioje “Tiesoje” V. Deveikis pa- fUos institutą Maskvoje. Tai; ^žiasi jūros link. Gi kas išėjo 
teikia keletą epizodų iš filmo su- pirmasis savarankiskas jo dai -,tos kelionės ir kiek rūpesčių

sukėlė jaunieji “jūrininkai" tė
vams, kaip rašo “Tiesa”, žiūro-

kimo darbų. Susipažinkime su taa- Filmo kūrime dalyvauja; 
tuo rašiniu. ir Napoleonas Bernotas. Nau

jasis filmas — tai pirmas ir o-
— Netoli Kulautuvos, pievo- peratoriaus A. Mockaus ir dai- vas artimiausiu metu pamatys j 

je prie Nemuno, stovi kelios šio- Įįnlnko žebriūno savarankis- naujame meniniame filme “Žy-
se vietose numatytos mašinos. ^as darbas. drasis horizontas”, kurį šiuo |
Žeme driekiasi stori gerai ižo- j
liuoti laidai. Monotoniškai ūžia Šį kartą, kaip matome, prie metu gamina Lietuvos kinostu-Į 
kilnojama elektros stotis. Dide- filmo pastatymo neminimos jo- dija 
Ii prožektoriai akinančiai balta
šviesa apšviečia filmavimo aikš
telę. Čia lyja dirbtinis lietus, 
pučia šaltas, žvarbus vėjas. Prie 
medžio, permirkę iki paskutinio 
siūlo, glaudžiasi du berniukai 
Vytukas ir Saulius.

Scena atydžiai surepetuoja
ma, pagaliau, galima filmuoti.

— Dėmesio! Pasiruošt filma
vimui! Motoras! — .pasigirsta 
filmo statytojo Vytauto Mika
lausko balsas, ir darbas prasi
deda. Filmo kūrėjams teko at
likti didelį darbą, kol buvo pa
rinkti aktoriai. Pagrindinių

Mielam Prieteliui
A. | A

ANTANUI PABEDINSKUI

taip netikėtai mirus, skausmo parblokštiems — jo 
žmonai BRONEI, seseriai ONAI, broliui KAZIUI su 
šeima ir giminėms reiškiame giliausią užuojautą ir 
kartu liūdime.

P. ir P. Balčiūnai, P. Gruodis, 
H. ir S. Idzeievičsai, P. ir J. 

Klioriai, L. ir Ap. Leknickai,
P. Tamulionis.

Clevelandas. Ohio

t
A. A-

VICTOR BARTZ
Gyveno 6810 S. Woetern Avė.

Mirė lap. 6 d.. 1957. 12:45 
v. p. p. sulaukęs pusės amž.

Gimė Lietuvoj. Kilo iš Jur-^ 
barko m. Amerikoj išgyveno 
48 m. Pasiliko dideliame nu
liūdime žmona Anna (Remei-* 
kaitė), 2 sūnūs: Edward, 
marti Rita; ir Dr. Raymond, 
marti Aldona, 7 anūkai, bro
lis John, 3 seserys: Anna 
Stankūnas, švogeris Leo, ir 
jų šeima; Marie Bachunas 
šogeris Joseph ir Estelle 
Htuchly, švogeris John, kiti 
giminės, draugai ir pažįstamų

Priklausė šv. Vardo Drau
gijai (Marąuette Pk.).

Kūnas pašarvotas Mažeika 
-Evans kopk, 6845 S. Wes 
tern Avė. Laidotuvės įvyks 
šešt., lapkr. 9 d., iš kopk 10 
v. ryto bus atlydėtas į Avė. 
P. M. Gimimo par. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingor pa
maldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiere kapines

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus: gimines, draugus ir pa- 
ž’staimus dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Zmhna sūnūs,
marčios ir anūkai.

Laldot. direktoriai Mažeika 
Evans. TeL RE 7-8600.

A. A.

JUOZAPAS TRUCE 
(Trucinski)

Gyv. 3329 Lituanica Ave„ 
telel. LA 3-9738.

Mirė lapkr. 4 d., 1957 m., 
9:30 vai. ryte.
Gimė Chicago, Illinois.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me žmona Vera (Palilonis), 3 
seserys Emily Dubrock, švo
geris Melvin, Katherine ,Els- 
field, švogeris Gilbert ir An- 
ne Dunne, švogeris John ir 
jų šeimss, švogerka Emily 
Peters, 2 švogeriai Michael ir 
Everson Palilonis ir jų šei
mos, kiti giminės ir draugai.

Kūnas pašarvotas A. Phil
lips kopi., 3307 S. Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks penkt., 
lapkr. 8 d. Iš kopi. 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv. Jur
gio par. bažnyčią, kurioje į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimie
ro kapines

Nuoširdžiai kviečiamo gi
mines, draugus ir paž’stamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka žmona.

Laid. direkt. Ant. M. Phil
lips, telef. YArds 7-3401.

A. A.

HELEN VAITUKAITIS
Gyveno 3358 S. Halsted 8t

Mirė lapkr. 5 d, 1967, 2:45 
vai. popiet. Gimė Chlcago, III.

I Pasiliko dideliame nuliūdime 
motinu Marijona (Glldutaitė), 
broliu Pranciškus, dėdė Anta 
na t SelcmonavlčtUS, pusseserė 
Koše Lukas, Jos vyras Jonan, 
kiti giminės, draugai Ir pažįs
tami. Lietuvoje liko teta Kon
stancija, du pusbroliai, trys 
pusseserės.

Priklausė Sv Kazimiero Vie
nuolyną Rėmėjų Draug.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje. 3307 So. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės Įvyks šaš tad. lap
kričio 9 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta ) šv. Jur
gio parapijos bažnyčių, kurioje 
(vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta ) šv. Kazimiero kapi
nes. .

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

Nuliūdę: Motina Ir brolis

laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Tol. YArds 7- 
3401.1

SOVIETŲ KREDITAI AZIJOS IR 
AFRIKOS KRAŠTUOSE

Kaip jau žinoma, Sov. Sąjunga Indija irgi gavo nemaža dovaną 
jau senokai pradėjo kreditinę ofen iš Sov. Sąjungos. Vakarą eksper- 
zyvą savo įtakai išplėsti Azijoj ir tų apskaičiavimu, sovietų kreditai 
Afrikoj. Šiuo atžvilgiu rublis eina Indijai siekia $250,000, bet kadan- 
ginklu. Sov. Sąjunga principiškai gi Indija yra daug didesnė už 
reikalauja 2-2.5G palūkanų ir Burmą, Sirijų, Egiptą ir Afgani- 
kreditą amortizacijos per 30 me- staną, tad sovietai nėra dar jos. 
tų. Duodami kreditai ir gyvais*pi- prisegę prie savo politikos. l/4 bil. 
n'gais. kurie gali būti iškeičiami j dolerių kreditas tokiai Sirijai ar 
V-karų valiutas, bet ypačiai kre- Egiptui daug reiškia, o Indijai — 
ditai prekėmis. tai lašas, jūroje.

Politinė Sovietų kreditų reikš- Vokiečių Kruppo firma inves- 
mė vra ypačiai ryški Artimuosiuo- tuaja nemažiau į Indijos plieno 
se Rytuose. Sovietų kreditai Egip- fabrikų statybą.
tui — tai išimtinai ginklai. Kare jAy Kaaserio firma
su, Izraeliu Egiptas turėjo

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GĖLINYCIS
Goriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2143 West 6&rd Street 
Telef. RR 8-0833 ir PR 84)834

KAZIMIERAS KUTELIS
Mirė lapkričio i d., 1957 m. 

Tampa. Florida, sulaukęs pu
sės amžiaus. Gimė Lietuvoj; ki
lo iš Mariampolės parap., Oio- 
diiškėti kaimo.

Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

dvi seserys: Ona Popeli, jos 
vyras \VUliam; ir Julia llilaus- 
kis, jos dvi dukterys: Albina 
Luspin, jos ‘ vyras Joseph; ir 
Jennie K u d u 1 i s. Jos vyras 
Adolph ir Jų šej'mos, pusbrolis 
Juozas Makauskas, Jo žmona 
Ona ir Jų šeima, kiti giminės, 
draugai Ir pažĮstaml. Lietuvoje 
liko keturios seserys ir vienas 
brolis.
Priklausė Dariaus-Girėno Am. 

Legion Post No. 271 ir Chica- 
gos Liet. Draug.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudelkio koplyčioje. 4605 So. 
Hermitage Avė.

La'dotuvSn Įvyks lapkričio 9 
d., iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas .j Šv. Kryžiaus 
parapijos bažn., kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nies sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas Į Sv.- Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę; 
nitnėš.

AGNĖS ALEKNA
Gyveno 3618 S. Union Avė. 

Tel. YArds 7-5117
Mirė lapkričio S d., 1957, 3 

vai. ryte Otmė Lidturoje.
Amerikoje išgyveno 47 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Antanas, marti Ella, pen
ki anūkai ir kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Priklausė Tretininkų Draugi
jai.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės Įvyks šeštadienį, 
lapkričio 9 d., iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėta į šv. Jur
gio parapijos bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse

Nuliūdę:
anūkai.

Sūnus, nuirti Ir
Seserys ir kiti gi-

Laidotuvlų direktorius John 
F Eudaikis Tel. YArds 7-1741

Laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. YArds 7- 
3401

A. f A.

ANTANUI PABEDINSKUI mirus, 
gilaus liūdesio valandoje, jo žmonai, mielajai Poniai 
BRONEI, broliui KAZIUI ir sesutei ONAI reiškiame 
nuoširdžiausią užuojautą.

S. T. ir R. Pundzevičiai

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Viee-Presldent

6819 So. Western Avė. Tel. GRovehilI 6-3745

John W. 
Pachankis

Chester
Vitkausku

I paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 

transportaeiją automobiliu.

Atdara kasdien ir sekmad. nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet.

IŠSIUINKITK OAIlAll — Bi s PASTATYTA lt AVINI V HIENOJE! 

JOKIO IMOKP.ILMO. SUMOKP.SITF. KAPINTV HIENOJE.

A. | A.

ONA MINTAUTIENG 
mirė 1955 m, lapkričio 8 d. Jos brangiam prisimi
nimui Šv. Mišios už jos sielą bus atlaikytos š. m. 
lapkr. 9 d., 7:20 vai. Tėvų Jėzuitų koplyčioje, 5541 
S. Paulina St.

Prašome artimuosius, prisiminant ją, atsilan
kyti j oamaldas. Vyras ir sūneliai

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 

MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Tel. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
rRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

<605-07 South Hermitage Avė.

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

4330-34 South California Avenue

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
%MBLLANCE DIENA »K NĄKTĮ

LIŪDESIO valandoj

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

684fl So. Westera Avė. Air Condltloned koplyčia 
BEpablie 7-8600 —* 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kuris gyvena kitose miesto dalyse: gausime 
koplyčių arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6312 S0. WESTERN AVĖ '4f0 S0. 50th AVĖ 

CHICAGO. ILL. CICERO, ILL.
Telefonai GRovehilI 6-2345 arba 

T0wnhall 3-2108, 3-2109

SEKANTIEJI VRA NARIAI CHICAGDS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulanaų patarna tunme koplyčias1
vintas dieną ir nak Bį IftS m o se Chicagoa ir

1 tį. Reikale šaukti , rtonelando dalyse ir

i mos. tuojau patarnaujame. į

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. LAIayette 3-35TZ

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. LITUANICA AVĖ. Tel. VArde 7-S40I

PETRAS P. GURSKIS
659 We«t I3th STREET TeL SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 K. HALSTED STREET TeL VArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10321 S. MICIUGAN AVĖ. Tel. COnunodore 4-2228

JURGIS F. KUDMIN
3319 8. LITUANICA AVĖ. Tel. VArds 7-1133-113»

VASARIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ.. CICERO III Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUNO (ŽUDYK? ZUOYCKI
1046 40th STREET VArtfc 7-0781

STEPONAS C LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpnMk 7-1213
2314 W. 28rd PLACE Vlrginia 7-6672

VANCE FUMERAL HOME
1121 S ditii U. Dl.ympU 2-5245 ir TOwnhall 3-9687

Pasinaudokite Draugo" Oassiiicd skyriumi.
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X Amerikos Lietuvių Gydy
tojų draugijos spalio mėn. 29 
d. susirinkime dr. S. Budrys 
pademonstravo garsini filmą 
apie įgimtas vaikų širdies ligas 
bei jų, simptomatologiją.

J lapkričio mėn. 17 d. Lietu
vių Tarybos posėdį išrinkta at
stovai dr. K. Drangelis ir dr. 
J. Valaitis, kurie ta pačia pro
ga Lietuvių Tarybai įteiks 50 
dolerių auką.

Draugijon priimti 4 nauji na
riai — dr. S. Biežis, dr. A. Ka
valiūnas, dr. J. Taučus ir dr. G. 
Valadka.

Pažymėtina, kad dr. Biežis 
anksčiau šioj draugijoj akty-, 
viai veikė ir net buvo jos pir- i 
mininku. Jo grįžimas draugijon; 
yra sveikintinas.

Dr. M. Budrienė išrinkta 
draugijos atstove palaikymui 
ryšių su gydytojų draugijos na
rių žmonų pagalbiniu skyrium.

Nutarta pajieškoti kitų pa
talpų draugijos susirinkimams, 
kad nebūtų perdidelė našta dr. 
Strikoliui, kuris per ištisą me
tų eilę leido naudotis savo ka
binetu.

X McCall’s žurnale lapkri
čio mėn. laidoj yra straips
nis apie žydų šeimą Gotz. Jis 
sukasi apie karo metą, getus, 
nacių žiaurumus, sūnaus gete 
pagimdymą, jo Sadauskienei 
perdavimą, jo globojimą, tėvų 
giminėms perdavimą, žydų kan
čias ir pagaliau tėvų pastan
gas, atsiradus Amerikoje, sūnų 
išgauti iš Lietuvos. Pastangos 
darytos per Amerikos ir sovie
tų įstaigas. Sūnus išgautas ir 
atvykęs Amerikon (Brook- 
lynan) š. m. kovo 10 d.

Straipsnis parašytas John 
Bartlow Martin ir S. L. Shnei- 
derman. Jo antraštė: “The Mo- 
ther Who Lived a Miracle”.

X Cicero lietuvių moksleivių 
ansamblis jau pradeda darbą. 
Baleto skyrius, vadovaujamas 
Velbalsio, dirbs Gobio svetai
nės patalpose, tautinių šokių 
būrelis, vadovaujamas Natali
jos Sodeikienės, dirbs J. Budri- 
ko svetainėje ir choras su sce
nos būreliu, pirmasis vadovau
jamas J. Remio, antrasis — Al. 
Baukienės, dirbs parapijos cho
ro patalpose. ,

Ansamblio darbui nuoširdžiai 
pritaria ir jį visokeriopai remia 
prel. Ignas Albavičius, nepa
ilstantis jaunimo globėjas.

X Dr. F. V. Kaunas, JAV 
armijos majoras, š. m. lapkri
čio mėn. 9 d. 7 v. v. Sv. Anta
no parapijos salėje Ciceroį skai
tys viešą paskaitą apie atomi
ni karą. Po paskaitos bus de
monstruojama tuo pačiu klau
simu garsinis filmas. Atominia
me amžiuje didmiesčio gyven
tojai su šiuo aktualiu klausimu 
kiekvienas turėtų susipažinti. 
Įėjimas laisvas. Paskaitą ruošia 
Lietuvių bendruomenė.

X Ateitininkų sendraugių 
balius įvyks šio mėnesio 16 d. 
VVestem Avenue Ballroom sa
lėje, 3604 So. Western Avė. Ja
me dainuos žymusis mūsų teno
ras p. Stasys Baranauskas.

Pradžia 8 vai. vak.

Staliukus užsisakyti reikia 
telef. WE 6-4846.

X Albinui Diirvonui, 4358 S. 
Washtenaw, už 3 savaites pra
leistas namuose dėl ligos Leo
nardas Jankauskas įteikė $175 
čekį.

X Akcija Rūgytė apsigyve
no naujame bute: 4340 S. Ar- 
tesian avė., Chicago 32, UI. Tel. 
LA 3-5640

X Vyt. Kadžius eina LB Chi- 
cagos apygardos pirmininko 
pareigus. Pasitraukus dr. J. 
Bajerčiui iš pirmininko pareigų 
bei iš valdybos ir buvusiam vie
nam iš vicepirmininkų, tėvui J. 
Borevičiui.SJ, išvykstant į Mon- 
trealį naujoms pareigoms, apy
gardos valdybon turi Įeiti Jero
nimas Ignatonis ir Jonas Šve
das.

X Sol. St. Citvaras praeitą 
pirmadieni koncertavo visos 
Chicagos muzikų rengtame kon
certe. Koncerte dalyvavo muzi
kos mokyklų profesoriai, kom
pozitoriai ir muzikos dėstyto
jai. Jie visi šiltai priėmė solis
tą. Šiam reikšmingam pasiro
dymui solistą rekomendavo Or
chestra Hali menedžeris. J

X Cicero Lietuvių bendruo
menei paskelbus lapkričio mė
nesį nario mokesčio mokėjimo 
mėuesiu, pirmieji nario mokes
tį sumokėjo ii- įsigijo nario; 
ženklelius poetė Juoze Vaičių-1 
nienė ir dr. Kazys Sruoga. Tą ‘ 
nario mokestį galima sumokėti 
bibliotekoje, pas Elsbergą, A 
Vasiliauską, P. Ramanauską, 
Baumilienę-Dūdienę, Paulevičius 
ir Klimkaitį.

J

X Marija Grėbliūnienė, dir
banti District Savings and Loan 
Assn buhalteriu, gavo liūdną 
žinią iš Lietuvos, kad š. m. spa
lio 18 d. mirė jos tėvelis Kazi
mieras Bagdonas. Palaidotas 
su bažnytinėmis apeigomis Jo
niškio m., Šiaulių apsk. Su ja 
kartu liūdi dvi seserys — Rožė 
Rinkevičienė ir Regina Sta- 
kauskienė, gyvenančios Chica
go je.

X V. Adamkavičius ir F. 
Kriaučiūnas., buvęs Lietuvos 
krepšinio rinktinės kapitonas, 
kalbės šį penktadienį 9 vai. vak. 
per “Margučio” radijo progra
mą apie Lietuvos krepšinio per
galių 20 m. sukakties minėji
mą, įvykstantį lapkričio mėn. 
9—10 d. d. Chicagoje.

x Sambūrio šviesa lapkri
čio 9 d. rengiamo Rudens va
karo programoje aktoriai Alg. 
Dikinis ir J. Kelečius skaitys 
iš lietuvių humoristinės litera
tūros.

Dailininkas A. Kurauskas 
paruošė įdomų šiam vakarui 
dekoravimo projektą rudens te
ma.

X Lietuviai iš Vokietijos do
misi Lietuviškos Knygos klubu. 
J. Vyšniauskas iš Muencheno 
įmokėjo 5 dolerius nario mo
kesčio ir paprašė klubo leidinių 
katalogo. Jam klubo leidiniai 
atsieis trečdaliu pigiau.

X Joana Club, 1500 S. 49 
avė., Cicero, penktadienio va
kare, lapkričio 8 d., rengiamas 
šaunus šokių vakaras. Gros J. 
Kožiko orkestras. Bus trumpa 
įdomi programa.

KAS KĄ IR KUR
— Bu d riko radijo programoje 

šį vakarą iš stoties WHFC, 1450 
kil. nuo 6 iki 7 vai. girdėsite daug 
gražių lietuviškų dainų, kurias pa
dainuos žinoma buv. Lietuvos o- 
peros solistė Izabelė Motekaitienė. 
Ypatingai visiems bus malonu iš
girsti naujų dainų komp.. K. Ba
naičio, kurias specialiai šiai pro
gramai Motekaitienė parengė. Taip 
gi bus mislių konkursas. Praeitą 
savaitę už atspėjimą mislių, dova
nas laimėjo Jeva Ugelskienė, 700 
W. 31 St.. pasidabruotą arbatai 
asotj; A. Karaliūnas 14405 S. 50 
Ct. — 6 dideles pietum lėkštes Ir 
J. Placas, 6718 S Union Avė., dė
žutę kalėdinių atviručių. Dalyvau
kite mįslių konkurse.

Pranešėjai

— Siuvėjų dėmesiai. Pranešame, 
kad ACWA Unijos, 269 skyriaus 
susirinkimas įvyks š. m. lapkričio 
men. 8 d. 6:30 vai. vak. Unijos pa
talpose, 333 So. Ashland Blvd. Re
guliariam susirinkimui pasibaigus, 
tuoj įvyks specialus susirinkimas, 
kuriame bus nuominuojami kandi
datai sekantiems dviems metams 
skyriaus valdybai sudaryti. Pra
šome visur susirinkime skaitlin
gai dalyvauti.

Skyriau* valdybe

CHICAGOS ŽINIOS
Šokiais padėjo išbristi 

iš vargo
Chicagos apylinkės gyvento

jai, norėdami pagelbėti našlei, 
septynių vaikų motinai R. 
Reinke, gyvenančiai 5404 W. 
90th str., Oak Lawn, surengė 
šokius, į kurtuos atsilankė apie 
3,000 žmonių. Gauta pajamų, 
iš kurių baigta mokėti tos naš
lės skola už namą — $8200 ir 
dar Jdėta į banką $3,800, kad 
ji per ateinančius 10 metų turė
tų kuo užsimokėti valstybinius 
ir miesto mokesčius.

Pabauda už lėtą važiavimą
Netoli Gary buvo areštuota 

Helen Cahill, advokato žmona, 
už tai, kad ji ekspresiniu keliu 
važiavo tik 10 mylių per valan
dą greičiu, kur leidžiama va
žiuoti iki 65 rpylių. Jos lėtas 
važiavimas kliudė kitoms maši
noms. Užsimokėjo pabaudos $5.

Tik 18 susirgimų poliju
Per šių metų pelijo sezoną 

Chicagoje tebuvo įregistruota 
18 susirgimų, kai tuo tarpu per
nai metais šiuo laiku poliju jau 
buvo susirgusių 1,096, ir net 35 
buvo mirę. Atrodo, kad skiepi
jimas bus padėjęs sumažinti 
poli jo aukų skaičių.

Jaunimo konferencija
šiandien, ketvirtadienį, Mor- 

rison viešbuty įvyks konferen
cija jaunimo klausimais. Į ją 
sukviesti atstovai iš 750 Chica
gos visuomenės organizacijų. 
Konferencijoje bus svarstoma, 
kaip kultūringai užimti miesto 
jaunimą ir nukreipti jį nuo nu
sikaltimų į gerus kelius.

Menas Sputniko įtakoj
Meno profesorius Illinois uni

versiteto Navy Pier padaliny — 
Kenneth Shopen — yra tiek 
paveiktas sputniko idėjos, kad 
jo naujieji paveikslai gausūs 
skrendančiais kamuoliais, kū
giais ir kitais sputniką prime
nančiais dalykais.

Atomų studjuotojai
Vakar j vyko mokyklos baigi

mo iškilmės Argonne Tarptau
tinėje Atominių Mokslų ir Inži
nerijos mokykloje netoli Chica
gos. Čia per 10 mėnesių gilino 
savo atomines studijas 67 jauni 
mokslininkai iš 27 tautų ir da
bar grįš darbuotis į universite
tus. Čia buvo kinų mokslininkų 
iš Formozos, danų, portugalų, 
arabų ir kitų.

Pabrangs nuomos
Ryšium su numatomu padidi

nimu mokesčių, Chicagoje kal
bama apie nuomų pabrangimą. 
Bendrovė American Communi- 
ty Builders- Park Forest prie
miestyje jau pranešė savo 3,010 
šeimų, kad nuomos pakeliamos 
niuo 3 iki 10 nuošimčių. Dabar 
ten pigiausias butas Iš $79 pa
kilo iki $86.75.

Calumet aerodrome
Calumet ežero apylinkėse 

planuojama įsteigti mažą aero
dromą, kuris būtų naudingas 
verslo firmoms, nes ten įkūrus 
jūrų laivams Uostą, bus didelis 
vadovaujančių verslininkų ju
dėjimas.

Suvažinėjo moterį
Ties Hermitage ir Irving 

Park gatvėmis, Chicagoje, au
tomobilis suvažinėjo 67 m. am
žiaus moterį Florence Esberger, 
kai ji išlipo iš autobuso.

Ugnim pjauna po vandeniu
Chicagos delegatams, atvy- 

kusiems į Nepriklausomų De
guonies Gamintojų bendrovės 
suvažiavimą, buvo demonstruo
jami nauji Jtaisai, kuriais narai, 
su specialiais drabužiais panėrę 
po vandeniu, gali liepsnos karš
čiu pjauti metalą.

Pirmą kart mieste po 
45 metų

Sesuo Marija Joana. 69 m. 
amžiaus, Vargdienių Klaričių 
vienuolyno narė, per 45 metus 
išgyveno klauzūroje 5245 So. 
Laflin, tačiau dabar turėjo pir
mą kartą vykti } miesto cent
rą atlikti priesaiką pilie
tybei gauti. Tam jos išvykimui 
už klauzūros ribų buvo gautas 
specialus šv. Tėvo leidimas; 
toks leidimas buvo duotas ir 
kitoms dviems jaunesnėms se
serims, su ja dariusioms pilie
tybės priesaiką. Sesuo Marija 
Joana atvyko į šį kraštą 1907 
m. iš Vokietijos.

Klausinėjantiems laikraščių 
korespondentams ji pasakojo, 
kad būdama už vienuolyno mū
rų pasaulį tematė tik kartais 
plaudama langus. Ji esanti la
bai laiminga, pasilikdama visą 
gyvenimą uždara. Turinti tiek 
daug už ką melstis, kad kitiems 
dalykams nebėra laiko. Seseles 
priesaikai nuvežė Juozas Mee- 
gan.

$4,000,000 prarastų 
mokesčių

Cook apskrities iždas per 10 
paskutinių metų netekęs $4,- 
000,000, kuriuos prarado dėl ne
sąžiningų tarnautojų. Tuo rei
kalu susirūpino teisingumo 
įstaigos ir pradėjo investigaci- 
jas ir teismus. Illinois prokuro
ras Adamovvski pranešė, kad 
apskrities taryba lapkr. 14 iš
siųs 27.000 raštų namų savinin
kams, primindama, jog jų nuo
savybės dokumentai netvarkoje 
dėl užsilikusių neįneštų mokes
čių.

Inflacija — didysis vagis
Per metalurgų suvažiavimo 

balių Chicagoje, Palmer House 
patalpose, kalbėjo Crucible 
plieno bendrovės prezidentas J. 
Hunter, primindamas reikalą 
bendromis jėgomis kovoti su in- 
flacijos pavojum, nes inflacija 
tai didysis vagis, kuris apiplė
šia visus, o ypač pramonėje da
lyvaujančius.

Antri darbai įstatymų 
leidėjams

Prokuroro įstaiga nusprendė, 
kad leidžiama yra Illinois įsta
tymų leidėjams (senato ir at
stovų rūmų nariams) turėti 
antras valdines tarnybas, kad 
tik jos neturėtų ryšio su teisi
nės politikos pareigomis.

40,000 mylių suvažinėjo 
keltuvu

Apskaičiuota, kad Leo Cra- 
chiolo, kuris per 34 metus kel
tuvu (elevatorių) vežiojo žmo
nes | 23-čią augštą ir atgal Chi
cagos pastate, 123 W. Madison, 
iš visojiadaręs apie 40,000 my
lių. šiemet jis švenčia savo 65 
gimtadienį.

Sutraiškė traukinys
Ties Jolietu traukinys mirti

nai sutraiškė vagonų inspekto
rių Juozą Kostyrą, 35 m. am
žiaus. Betikrindamas vagonus 
jisai (nepastebėjo, kad buvo duo
tas signalas, jog traukinys va
žiuos atbulas ir buvo suvažinė
tas. Liko našlė jo žmona ir 12 
metų duktė.

Mokosi gesinti gaisrą 
laive

Pirmą kartą grupė Chicagos 
ugniagesių buvo mokoma, kaip 
reikia gesinti gaisrą laive. Ne
užilgo laukiama Chicagoje įstei
giant uostą jūros laivams ir 
tam ruošiamasi.

255 mirtys nelaimėse
Per pirmas tris lapkričio mė

nesio dienas susisiekimo nelai
mėse Chicagoje žuvo trys žmo
nės. Iš viso šiemet jau buvo 
255 susisiekimo mirtinės nelai
mės Chicagoje.

IS ARTI IR TOLI'
J. A. VALSTYBĖSE

— Laisvės Varpo, Naujosios 
Anglijos lietuvių kultūrinės ra
dijo programos, metinis kon
certas įvyks lapkričio 10 d. 3 
vai. po pietų High School sa
lėje, Thomas Park, So. Boston, 
Mass. Koncerte programą at
liks kontraltas Stella Volanl- 
Končienė, tenoras Stasys Bara
nauskas Ir komp. Jeronimas 
Kačinskas. Solistai dainuos lie
tuvių liaudies dainas, lietuvių 
kompozitorių kūrinius Ir arijas 
iš operų. Susidomėjimą koncer
tu kelia ne tik tenoras Stasys 
Baranauskas, bet taip pat kon
traltas Stella Volani-Končienė, 
kuri Bostono ir apylinkės lietu
viams dar nėra girdėta. Tai bu
vusi Lietuvos operos solistė, 
kuri spalio 11 d. dideliu pasise
kimu davė dainos rečitalį Car- 
negie Hali, New Yorke, N. Y., 
kur paprastai dainuoja tik di
deli solistai Tame koncerte Ji 
atliko taip pat tris lietuvių dai
nas. Tenoras Stasys Baranaus
kas tuoj po koncerto Bostone 
išvyksta į Europą, kur jis dai
nuos operoje. Tad dabar Nau
josios Anglijos lietuviams yra 
vienintelė proga jį išgirsti. Lais
vės Varpo radijo programos va
dovybė atlieka didelį darbą, or
ganizuodama augšto lygio lie
tuvių koncertus, kurie dabar 
jau ne tokie dažni. Pernai tos 
radijo programos metiniame 
koncerte dainavo sol. Aid. 
Stempužienė ir sol. St. Liepas. 
Šių metų Laisvės Varpo kon- 
terte laukiama daug lietuvių iš 
visos Naujosios Anglijos. Į kon
certą kviestini taip pat kitatau
čiai: amerikiečiai, estai, latviai, 
lenkai ir t. t. Tokiu koncertu 
verta pasirodyti kitiems.

— Ona Stropieng, lydima 
dviejų savo vaikų, iš Stockton, 
Cal., persikėlė gyventi į Los 
Angeles ir čia sustojo pas M. 
Palaikienę. Netrukus atvyks ir 
jos vyras su vyriausiuoju sū
numi, kurie kolkas dar liko se
nojoj vietoj. Stropai neseniai 
yra atvykę iš Australijos.

— Akt. Gasparas Velčka Iš 
Omaha, Nebr., persikėlė gyven
ti į Los Angeles ir pradėjo 
dirbti prie dažybos darbų. Su 
juo kartu atvyko ir Adomas 
Gindulis. Jisai gavo darbą prie 
statybos. Netrukus atvyks ir 
Gindulio šeima.

— Sofija šimukonienė sun
kiai serga ir dabartiniu laiku 
randasi Saint Mary’s ligoninėj 
Brookiyn, N. Y., dr. A. Star
kaus priežiūroj.

Cook Apskrities biudžetas
Ateinančių metų Cook apskri

ties biudžetas numatomas re
kordinio didumo — net $62,- 
700,000. Jeigu būtų 5% pakel
tas tarnautojams atlyginimas, 
kaip tai planuojama, tai biudže
tas turėtų dar padidėti pora 
milionų dolerių.

KVIETIMAI
į Lietuves krepšinio pergalių 20 

metų sukakties minėjimo
ŽAIDYNES IR BANKETĄ•

iš anksto gaunami šiose vietose: 
J. Karvelio prekyboj, 3322 S. Hal
sted, Terros knygyne, 3333 S. Hal
sted, B. Brazdžionio prekyboje,

I 2646 W. 71 St, Marginiuose, 2511 
W. 69 8t„ A Vasiliausko krautu
vėje, 14 St Ir 49 Avė., Cicero.

Krepšinio žaidynės prasideda 
lapkričio mėn. 9 d. 2 vai. p.p, o jų 
užbaiga lapkričio 10 d. 2 vai. p.p. 
Jos Įvykss St Ritos mok. salėje, 
6300 S. Claremont Avė. (prie 
Weetern Avė.) Taip pat ten bus 
Ir krepšinio veteranų tarpusavio 
susitikimas. Banketas įvyksta 
lapkričio mėn. 10 d„ 6 vai. Jacy’s 
restorane prie 79-tos ir S. Kedzie 
Avenue.

Minėjimo proga įvykstančio va
karo, kuris bus Liet. Auditorijo
je, lapkr. mėn. 9 d., 8 vai. Kvieti
mai gaunami prie įėjimo.

RENGIMO KOMITETAS

VOKIETIJOJE
— Lydija Grigolaltlenė, sa

natorijoj mirusio žurnalisto Jo
no Origolaičlo žmona, yra šiuo 
metu Vokietijoje, Muenchen, 
Harlching, Krankenhaus.

KANADOJ
— Jonus Ancevičius, dr. An- 

cevičiaus sūnus, Oakvilles vidu
rinėj mokykloj paskirtas moki
nių metraščio redaktorium. Mo
kykloj yra apie 800 mokinių. 
Taip pat Ancevičių dukra In
grida, studijuojanti Vokietijo
je, Heidelberge, yra Oakvilles 
laikraščio “Record Star” kores
pondentė. Jau tilpo jos pora ko
respondencijų is Europos.

Dvi bylos už darbo
įstatymo sulaužymą
CHICAGO. III. — Darbo sek

retoriaus įgaliotinis Stuart Roth 
man paprašė JAV distrikto tei
smo Chicagoje duoti įsakymą, 
kad galutiniai sustabdybų S. A. 
Healy kompaniją (20 N. Wacker 
Drive), kuri prasižengė Fede- 
raliniam darbo įstatymui (Fair 
Labor Standards Act — the Fe- 
deral Wage and Hour Law). 
Kompanija stato Chicagos mie
sto vandens sistemai tunelį, ku
ris jungtų pietinės dalies filtra
cijos įmonę su kita pietine pu
se vandens sistemos.

Darbo departamento atlygini
mų ir valandų skyriaus tyrinė
jimu nustatyta, kad statybos 
firma vengė mokėti už viršva
landžius įstatymo nustatytus 
pusantro karto regularaus va
landinius atlyginimus už darbą, 
dirbtą virš 40 vai. per savaitę. 
Apie 205 darbininkų nemokėta 
už viršvalandžius. Apskaičiuota, 
kad tiems darbininkams turės 
būti sumokėta $20,000.

Tas pats teismas prašomas 
įsakyti Emil Richart Potato 
kompanijai, kad ji nelaužytų 
Fed. įstatymo (Fair Labor Stan- 
darts Act) vaikų darbo nuosta
tų. Rychart firma savo farmoj 
netoli East Grand Forks, Polk 
county Minnesota, augina ir 
pardavinėja bulvių sėklas.

Minėtas įstatymas draudžia 
vaikams, jaunesniems 16 metų 
amžiaus, dirbti žemės ūky mo
kyklos pamokų valandomis.

Darbo departamento įstaigos 
tyrinėjimu nustatyta, kad Ry-

x Raguolia-Baumkuchen bu
vo visų mėgiamiausias py
ragas Lietuvoje. Dabar galite 
juo gardžiuotis, vaišinti savo 
svečius, o ypatingai nustebinti 
svetimtaučius, nes Marąuette 
Bakery savin. Vilius Albrechtas 
tą nuostabų pyragą kepa pagal 
lietuvišką receptą. Chicagiečiai 
gali atvykti arba užsisakyti te
lefonu: Marąuette Bakery, 2616 
W. 69th St, Chicago 29, III. Tel. 
VVAlbrook 5-347L Už Chicagos 
norintiems gauti raguolį, jį 
siunčiame paštu C. O. D.

CHICAGOS SPORTO KLOBAS 
i. m. lapkričio 8 dieną Penktadienyje rengia

ŠOKIŲ VAKARĄ
KLUBO JOANA SALĖJE, 1500 SOUTH 49th AVENUE, CICEROJ 

VAKARO PRADŽIA — 8 V AL. VAKARO 
ŠOKIAMS GROS JUOZO, KOŽIKIO ORKESTRAS 

/ Įėjimas laisvas.
Staliukus prašoma užsisakyti iš anksto. Telef.: PR 8-0838. 
Kviečiame visas ir visus malonioj atmosferoj praleisti laiką.

RENGĖJAI

KAS TIK TURI GERĄ SKONj,
VISK# PERKA PAS LIEPONĮ!

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, ižslmo* 
kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Baldytuvai ir visa namams ir ofisams 
įrengti.

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FURNITURE CENTER, ING 
3222-24-26 So. Habted St VIctory 2-4226

Atidaryta: pirmadieniais Ir ketvirtadieniais 9—9:30, 
kitom dienom 9—6, sekmadieniais 12—5

Perskaitę dien. “Drauįft”, duokite jį kitiems.

charts firmos farmoje dirbo 9 
mažamečiai vaikai, jaunesni ne
gu 16 metų amžiaus, Ir tie vai
kai dirbo tuo metu, kai mokyk
loje vyko pamokos; be to firma 
nevedė ir nelaikė įstatymo nu
statytų rekordų. Nors Darbo 
dep-to skyriaus direktorius tą 
firmą buvo įspėjęs, kad neprii
minėtų į darbą mažamečių vai
kų, bet firma to įspėjimo nepa
klausė. Pr. Sul.

PARADAS KANKINIAMS 
PAGERBTI

' Korėjos sostinėje Seoule buvo 
didžiulė procesija, susidedanti iš 
50,000 žmonių, kurios metu bu
vo pagerbti 1839 metais nukan
kintieji katalikai. Tada žuvo 79 
korėjiečiai katalikai. Parade 
dalyvavo ir kariniai daliniai, ve
dami generolo A. G. Trudeau. 
Prieš procesiją buvo lauke at
laikytos šv. mišios, kurias ce- 
lebravo vysk. Paul Ro.

MIRĖ ŽYMUS KORĖJIETIS

Ma Choi Nam Sun, kuris, Ko
rėjai išsilaisvinus iš Japonijos, 
1919 metais paruošė to krašto 
konstituciją, mirė ir buvo palai
dotas Seoule su katalikiškomis 
apeigomis, su šv. mišiomls.

IŠ KARIŲ I VIENUOLIUS
Nuo antrojo Pasaulinio karo 

pradžios į Maryknoll vienuoly
ną įstojo daugiau k aip 200 bu
vusių karių. Daugiausiai stojan
čių iš aviacijos.

OPEROS KVIETIMAI
Verdi “Rigoletto” operos spek

taklis įvyksta š. m. gruodžio 8 d. 
3 vai. popiet Marijos Augštesnio- 
sios mokyklos Balėje. Kvietimus 
galima gauti:

“MARGINIŲ’’ krautuvėje. 2511
W. 69th St. PR 8-4585.
KARVELIO krautuvėje, 3322 S.
Halsted St, YA 7-0677,
SAVRIMAVIČIAUS krautuvėje,
4358 S. Fairfield A v., LA 3-6342

Kvietimų kainos yra 5, 4, 3 ir 2 
dol. Visos vietos numeruotos.

Kvietimus galima užsisakyti ir 
paštu šiuo adresu: Vyrų Choras, 
7224 S. Rockwell St, Chicago 29, 
III., kartu prisiunčiant ir piniginį 
čekį atitinkamai sumai.

“Perskaitęs šią knyga, nesijausi 
praleidęs veltui laiką,, bet su švie
siu prisiminimu širdyje jieškosi 
ko nors panašaus” — išsireiškė 
vienas skaitytojas.

R. Spalio

Didžiosios atgailos
Novelių rinkinys.

yra kaip tik tokia knyga, kurią 
skaitydamas džiaugsies! sodriu, 
savitu ir nepakartojamu stiliumi 
savo kontrastais intriguojančia J- 
vykių eiga, nepaprastai gyvenimiš 
kais nutikimais. R. Spalis yra au
torius romanų “Gatvės bernioko 
nuotykių’’ ir “Ant ribos”, kurie 
skaitytojų buvo sutikti su dideliu 
entuziazmu ir prielankumu;

ši novelių rinkini galit įsigyti 
Drauge. Kaina $3.50. Užsakymus 
ir pinigus siųskit:
DRAUGAS, 4545 W.63rd St. St., 

1 Chicago 29, III.


