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Generolas LeNIay padarė tolimo skridimo rekordą
ŠVENČIAUSIASIS KOLCHOZO TROBELĖJE
PASAKOJA ATSKRIDUSI IS SIBIRO TREMTINE LIETUVĖ

JUOZAS PRUNSKIS
Iš Sibiro lėktuvu j Chicagą atskridusi lietuvė Monika Gaučie- 

nė, 44 m., jos duktė Rūta, 16 m., ir sūnus Romutis, 13 m., tapo šių 
dienų sensacija. Didieji Chicagos dienraščiai įdėjo jų paveikslus 
ir aprašymus. Radijo stotys paskelbė apie jų atvykimą ir jų pir
muosius įspūdžius.

.Šeimos tėvas V. Gaučius pir
madienį ir antradienį savoųaer 11 
metų nematytus namiškius ve
žiojo po krautuves, kad galėtų 
apsirūpinti būtiniausiais reikme 
nimis. čia vėl juos fotografavo 
„Daily News“ ir „Southtown 
Economist“ fotografai. Parduo
tuvės apdovanojo juos Taisiais, 
daržovėmis ir kitokiais dalykais.
V. Gaučius dabar susirūpinęs 
Rūtelę ir Romutį įstatyti į lietu
višką katalikišką mokyklą Mar- 
ąuette parke, nes jie apsigyvenę 
7301 S. Claremont gatvėje ir ar
čiausia jiems lietuvių parapija 
yra švč. P. Marijos Gimimo. Gal 
Rūtelė jau galės lankyti Marijos 
Augšt. mokyklą.

Iš Monikos Gaučienės, 9 metus 
išbuvusios Sibire ir prieš išskren 
dant į JAV trejetui dienų apsi
lankiusios Lietuvoje, buvo įdo
mu daugiau patirti. Čia tęsiame 
vakar dieną pradėtą spausdinti 
su ja pasikalbėjimą:

— Ar grįžta iš Sibiro daug 
lietuvių?

— Nemažai. Ypač gavusieji

— Kur jūs laikydavote nukas
tas daržoves?

— Kolchozo namukuose yra 
įtaisyti rūsiai. Be to — ten gali 
kasti kur nori į žemę — visur 
sausa, vandens nėra. Žemė tai 
gera.

— Ar gaudavote ten lietuviš
kų laikraščių, knygų?

— Užsisakydavome iš Lietu
vos laikraštį. Ateidavo. Knygų 
neturėjome. Ragindavo imti ru
siškus laikraščius, bet nemokė
davome rusiškai skaityti, neim- 
davome. Knygų turėjome kiek 
savo iš Lietuvos atsivežę. Mal
daknygių tik jau sunkoka gauti.

— Kaip su laiškais ?
— Iš Amerikos nuo vyro visus 

gaudavau. Vieną tik siuntė įdė
jęs Amerikos laikraščio iškarpą, 
tai to negavau. Jei atsiunčia ku
ponus pašto ženklams, galima 
juos iškeisti, tik žemesne kaina. 
Jautėme, kad laiškai būna cenzū
ruojami. Šiaip jau nebuvo jokio 
suvaržymo laiškus siųsti.

—' Kaip ten šeimos tvarkosi?

— Koksai Rusijoje įspūdis dėl 
to rusų dirbtinio mėnulio - sput- 
niko?

— Apie jį sužinojau būdama 
Maskvoje. Rusai nemažai kalbė
jo. Ir jiems toks įspūdis, kad 
tai didelis dalykas.

Besikalbant, p. Dažvardienė 
jos galvoje pastebėjo metalines 
sagutes. Gaučienė paaiškino, kad 
jos pirktos jau Sibire, mokant po 
rublį už tris. Tokios lyg dvilin
kai sulenkta plona viela, su vie
nu galu užlenktu į kabliuką an
trajam galui užkabinti; įsegus į 
plaukus nekrinta.

Tremtinė pasakojo, kad Šve
dijoje buvo tris dienas. Pirmą 
dieną jiems gerai davė valgyti 
lėktuvų bendrovė, paskiau juos 
susirado lietuviai, vaišino bana
nais, apelsinais, kurių nuo ištrė
mimo iš Lietuvos nebuvo valgę.

— Koksai dabar jūsų pirmas 
noras Amerikoje?

— Vaikus įjungti į mokyklą, 
kad čia mokintųsi.

(Bus daugiau rytoj)
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Prezidentas Eisenhower įmūrina kertinį akmenį naujame 
atominės energijos komisijos pastate Germantown’e, Md.

(INS)

—- Sibire jaučiamas tarp rusų 
medalius, gauna ir pasą. Mūsų didelis vyrų trūkumas. Iš mūsų 
kolchoze Sibire buvo 10 lietuvių i kaimo negrįžo po karo 30 vyrų.

Planuoja propagandą
CAIRO, Egiptas, lapkr. 12. — 

Aštuonios arabų valstybės pla
nuoja plačią propagandą prieš 
„sionistų imperialistų propagan 
dą, kuri pažeidžia arabų oru
mą“.

Skrido 6,350 mylių be
sustojimo j Argentiną

BUENOS AIRES, Argentina, lapkr. 12. — Generolas Curtis 
E. LeMay šiandien nusileido Buenos Aires aerodrome milžinišku 
JAV karinės aviacijos KC-135 sprausminiu skystojo kuro trans
porto lėktuvu (tankeriu), padarydamas naują pasaulinį tolio re
kordą, be sustojimo ir be kuro papildymo. x

Karinės aviacijos štabo virši-1 ■ .............................- ■■ . į.........—

ninko pagalbininkas gen. Curtis Lėktuvas HUSlleido 
E. LeMay ir 18 lėktuvo įgulos 
vyrų kariniu Boeing 707 tipo 
sprausminiu lėktuvu nusileido 
Argentinos sostinėje 4:50 vai. 
ryto (Chicagos laiku), skridę 
6,350 mylių iš Westtover oro ba
zės Massachusetts.

ant ledyno

šeimų, beliko tik dvi.
— Kodėl jūsų šeimą buvo iš

vežę?
— Iš pradžių nieko nežinojo

me, paskiau rusai ėmė sakyti — 
dėl to, kad buvome „buožės“.

— Kaip į jus žiūrėjo Sibiro 
žmonės?

— Miškuose radome rusus, 
kalmukus, Volgos vokiečius. Jie 
patys buvo tremtiniai. Kolcho
zuose iš pradžių į mus žiūrėjo 
kreivokai, kadangi buvo paskleis 
tas gandas, kad tie atvežamieji 
— tai banditai, kurie žudė rusų 
karius ir t.t. Tačiau vėliau, kai 
susipažinome, tai rusai lietuviais 
gerai pasitikėjo ir net kur išvyk
dami atnešdavo pas mus savo ko 
kius daiktus pasaugoti.

— Ką rusai apie amerikiečius 
šneka?

—Apie tai aš bijodavau prisi
minti; amerikiečio žmona jiems 
galėjo atrodyti tokia baisi.

— Ką valgydavote kolchoze?
— Pagrindinis valgis — bul-

Todėl rusų šeimose yra sąmyšio.
Lietuviai tremtiniai laikosi savo.
Kai kunigų nebuvo, tai susitaru
si pora vienas kitam prisiekdavo 
gyventi moterystėje. Paskutiniu 
metu, kai ėmė atkeliauti lietu
viai jėzuitai, tai jie bažnytiškai 
sujungė tokias poras. Dabar ga
lima jau kunigą prisišaukti.

— Ar turėjote kokią medici
nišką pagalbą?

— Kolchoze buvo gydytoja.
Dabar — jeigu sergi, gydytojas 
išrašo liudymą ir atleidžia nuo 
darbo. Kai dvejus metus dirbau 
miško kirtimo darbuose, tada 
prie Stalino varydavo net ir ser
gant. Teko kartą su 38 laipsnių 
(Fahrenheito — apie 100 laips
nių) karščid žiemą eiti medžių 
kirsti.

— Kaip tenai su laidotuvėmis?
— Mirusį laikydavome vieną ___

naktį. Budėdavome, giedodavo-Į MONtkEAL, Kanada, lapkr. 
me. Kolchozas parūpina karstą -12 — Rolland Welch, buvęs laik

Motorui sugedus
WASHINGTON, lapkr. 12. — 

Lėktuvas su viceprezidentu Ni- 
xon, Mrs. Nixon ir kitais 78 ke
leiviais vakar grįžo į Miami, 
Fla., kai sugedo lėktuvo vienas 
motoras skrendant į Washingto- 
ną.

Raudonųjų lazdos
MADRAS, Indija, lapkr. 12.— 

Policija Keraloje, Indijos vienin
telėje komunistų valdomoje vals
tybėje, vakar naudojo ašarines 
dujas ir lazdas išskirstyti de
monstraciją Kattampallyje.

Welch paskirtas JAV 
konsulu Montrealyje

ir duoda 10 rublių laidotuvių iš
laidoms. Giedodami nulydėdavo-

vės. Tik jos ten vandeningos, ka-l me į kapines. Paskiau ant kapo 
dangi vasara trumpa: dar birže- kryželį pastatydavome.
lio mėnesį pasitaiko šalnų, o rug 
sėjy vėl atsiranda šalčių. Pas
kiau jau turėjome ir mėsos. Nuo 
turimo daržo reikėdavo duoti po 
50 svarų mėsos, po 30 kiaušinių, 
vilnų. Kas neturėdavo, privalėjo 
nupirkęs duoti. Mums dar atlik
davo ir sau. Dabar lietuviai Si
bire visdėlto nebadauja.

— Kaip ten su tikėjimu?
— Rusai savo namuose laiko

ikonas. Turi pamaldas cerkvėje. 
Vyksta melstis ant kapinių. Turi 
tikėjimą, nors gal savotišką. Lie
tuviai visi prisirišę prie tikėji
mo. Paskutiniu metu Sibiro lie
tuvius pradėjo lankyti lietuviai 
kunigai jėzuitai. Nepaprasto pa
sišventimo parodo. Kad kur bus 
susirgusi nors kokia senutė, mie
lai nukeliauja tolimus nuotolius. 
Iš jų gavome ir lietuviškų malda
knygių, ir rožantėlių. Viešai pa
maldų nelaiko, privačiai patar- 
nauja. Pagal reikalą lietuvių na
muose kolchoze palieka švenčiau 
siąjį. Laikėme jį garbingiausioje 
namų vietoje, kamputyje. Pas
kiau patys šv. Komuniją paimda- 
vome. Ir aš taip prie Komunijos 
ėjau. Žmonės išsiiilgę savo kraš
to bažnyčių.

— Ar teko matyti televiziją? 
— Teko Maskvoje ir Lietuvo

je. Sibire, aišku, neturėjome.

raštininkas ir užsieninės tarny
bos narys, paskirtas Jungtinių 
Amerikos Valstybių generaliniu 
konsulu Montrealyje. Rolland 
Welch gimęs Grand Rapids, 
Mich., gyveno Winnipeg, Man., 
ir vėliau Texas,valstybėje.

JAV lėktuvai paruošti 
betkokį sovietų

PARIS, Prancūzija, lapkr. 12. 
— Gen. Thomas Powers, JAV 
strateginės aviacijos dalinių va
das, šiandien pranešė, jog jis tu
ri lėktuvų, paruoštų su atominė
mis bombomis, visur pasaulyje. 
Lėktuvai gali pakilti per penkio
lika minučių po įspėjimo apie 
betkokį užpuolimą iš sovietų pu
sės.

Povvers pasakė, kad netrukus 
trečdalis visų jo dalinių bus pa
ruošimo būklėje. Jis pareiškė: 
lėktuvai su atominėmis bombo
mis stovi ant takų, jų įgulos mie 
ga netoli. Mes padidiname lėk
tuvų skaičių paruošties stovyje 
iki trečdalio visų mūsų dalinių. 
Lėktuvai gali pakilti per 15 mi
nučių.

prieš
užpuolimą

JAV strateginės aviacijos da
linių lėktuvai yra paruošties sto
vyje nuo š. m. spalio 1 dienos.

• Maskva galvoja, kad Bul
garija turėtų sustiprinti savo 
ryšius su raudonąja Kinija. Bul 
gari jos premjeras Anton Yugov 
vizitavo Peipingą šią vasarą, o 
Chou En-lai greitai atvyks į Bul 
gari ją.

KALENDORIUS
Lapkričio 13 d.: šv. Didakas 

ir šv. Eugenijus, vyskupai; lie
tuviški: Narvydas ir Grožidė.

Saulė teka 6:37, leidžiasi 4:33. 
Oras

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — ap
siniaukę, galimas lietus.

Šen. Jackson siūlo sudaryti 

kontroliuojamų šovinių centrą
PARIS, Prancūzija, lapkr. 12. — JAV senatorius Jackson 

(D., Wash.) šiandien siūlė tuojau sudaryti Šiaurės Atlanto Gyny
bos organizacijos (Nato) kontroliuojamų šovinių paruošimo 
centrą.

Atidarius Šiaurės Atlanto Gy
nybos organizacijos parlamenta
rinės asamblėjos sesiją, senato
rius Jackson pasakė, kad šis cen
tras lavintų penkiolikos valsty
bių karius, inžinierius ir techni
kus, kaip naudoti raketas ir įvai 
rius balistinius šovinius.

Jackson, senato ginkluotos 
tarnybos komiteto narys, pasa
kė, jog jo siūlymą sudaryti kon
troliuojamų šovinių centrą pil
nai remia prezidentas Eisenho- 
wer ir Pentagon.

Jis taip pat reikalavo tuojau 
įkurti Šiaurės Atlanto apsaugos 
studijų institutą, kurį sudarytų 
mokslininkai, matematikai, fizi
kai ir ekonomistai.

Tačiau Jackson pasakė, jog šis 
siūlymas Baltųjų Rūmų dar ne
patvirtintas.

Jackson taipgi ragino Nato 
priimti aštuonių punktų moksli
nio paruošimo ir auklėjimo pro
gramą, kad būtų padidinta moks 
lininkų skaičius Nato valstybė
se.

Kanadoje mažina
kariuomenę

0TTAWA, Kanada, lapkr. 12. 
— Kanados naujasis apsaugos 
ministeris Peakes pareiškė, kad 
bus mažinama kariuomenė; ypač 
būsią paliesti kariai, dirbą admi
nistracijoje. Pvz. Petawawa 1- 
sios pėstininkų divizijos centro 
82 karininkai perkeliami kitur. 
Naujų karių verbamivas taip pat 
sulėtinamas, reikalaujant dides
nių kvalifikacijų. Rugpjūčio 
mėn. buvo priimta 2,000 vyrų, 
kurie bendrą karių skaičių pa
kėlė iki 117,500.

Skrido 13 valandų ir 2 minu
tes. Prancūzų Mistral padarė re
kordą 1955 metais 1,448 mylių 
sprausminio skridime be susto
jimo ir be kuro papildymo. Tai 
senas rekordas. JAV oro pajėgų 
vadovybė Washingtone pasakė, 
kad skridimas parodė „naujas 
gaires sprausminės aviacijos is
torijoje“.

Oro pajėgų vadovybė pareiškė, 
kad KC-135, be savo tankerio ro- 
lės B-52 sunkiems bombonešiams 
ir naujiems kovos lėktuvams, 
„gali būti tuojau panaudotas ka
riuomenės transportui ir reika
lingai mantai sprausminiu grei
čiu ir nepaprastame augštyje“.

McMURDO SOUND, Antark
tis, lapkr. 12. — JAV laivyno 
lėktuvas su septyniais vyrais va 
kar buvo priverstas nusileisti 
ant Ross ledyno, 160 mylių nuo 
McMurdo, kai sugedo vienas mo
toras. Lėktuvas nusileido sau
giai. Lėktuvą vairavo pilotas lt 
Harvey T. S-vced iš Muskegon, 
Mich.

Alytuje pastatyta
nauja įmonė

ALYTUS, okupuotą Lie uva. 
— Alytuje pastatyta nauja įmo
nė — siuvimo fabrikas. Tai esą 
stambiausia įmonė visame m:es- 
te. Statyba dar ir dabar ne visai 
baigta. Įmonės patalpo.-e susta
tytos eilės elektrinių siuvimo ma 
šinų, tarp kurių juda konvejerio 
dvi juostos. Prie konvejerio dir
ba 52 žmonės. Yra ir atskiras

* * * sukirpimo cechas. Kiekviena dar
* bininkė atlieka atskr darbo

LeMay atskrido į Buenos Ai- operaciją. Siuvami vyriški ir mo 
res dalyvauti Argentinos aviaci- ! teriški drabužiai, ypač paltai, 
jos savaitės iškilmėse. Vėliau jis, Viename pranešime iš Alytaus 
įteikė prezidento Eisenhowerio sakoma: „Alytaus siuvimo fab- 
laišką ir sidabrinį KC-135 mo- riko gamin us nešioja jau Don- 
delį laikiniam prezidentui Pedro baso šachtininkai ir Maskvos gy 
Aramburu’ui. Lėktuvas papras
tai turi šešių vyrų įgulą kurui 
perlieti kitiems lėktuvams be- 
skrendanL *

LeMay skridimas pasauliui 
dramatiškai parodė nepaprastą 
JAV aviacijos greitį ir pajėgą. 
Amerikos pareigūnai pareiškė, 
kad Sovietų Rusija neturi pana
šaus KC-135 pajėgingumo.

xrTTTO , ... LeMay turbūt šį trečiadienį ar

Beteisiai ne vien 
teorijoj, bet ir praktikoj

ventojai“. Iš to galima spręsti, 
kad fabrikas dirba labiau kitoms 
respublikoms, negu pačiai Lietu
vai. Daug apsiaustų būsią netru
kus išsiųsta ir į Sachaliną. Fab
rikas esąs kol kas vienintelis 
toks moderniškas Lietuvoje Siu
vimo cecho viršininkas yra Vy
tautas Sadauskas.

Asamblėja, sudaryta iš 15 Na
to valstybių parlamentarų, turi 
tik patariamąją galią, bet jos siū 
lymai gali turėti įtakos galuti
niams sprendimams, kai prezi
dentas Eisenhovver, Britanijos 
premjeras Macmillan ir kitų 
valstybių vyriausybių šefai at
vyks gruodžio mėn. į Nato tary
bos posėdį Paryžiuje.

Kongreso nariai
.skrenda į pietų ašigalį

TOKIO, Japonija, lapkr. 12.— 
Aštuoni Jungtinių Amerikos 
Valstybių atstovų rūmų nariai 
vakar atvyko į Tokio miestą iš 
Kopenhagos šiaurės ašigalio ke
liu. Kongresmanai, studijuoją 
tarptautinių geofizinių metų dar 
bus, skrenda į pietų ašigalį. Jie 
ypač studijuoja darbus antark
tyje.

• Jamaicos sala XI. 11 šventė 
konstitucijos paskelbimą. Kons
titucija Jamaicos salai suteikia 
teises pilnai, tvarkyti visus vi
daus reikalus. Sudarytas vyriau
sybės kabinetas Jamaicoje; gu
bernatorius ir kiti pareigūnai 
pašalinti iš vykdomosios tary
bos, kuri pavadinta ministerių 
kabinetu.

CenkL

ar grąžinti iš ištrėmimo yra ir 
dabar tiek pat užguiti, kiek jie 
buvo gujami ir pirmosios rau
donųjų okupacijos metu. Pavyz
džiui, neturi teisės katekizuoti 
vaikų, kaip kad galėdavo daryti 
tai nepriklausomybės laikais ,ir 
valdžia neduoda jiems patalpų. 
Jie turi gyventi varpinėse, za
kristijose, buv. špitolėse ar iš
nuomavę kur nors privačiai. Jie 
yra beteisiai ne vien teorijoj, bet 
ypač praktikoje.

• Nauja stotis. Maskvos radi
jas vakar pranešė, kad sovietų 
antarkčio ekspedicija atidarė 
naują mokslinę stotį viduryje su 
šalusio kontinento.

gal į Jungtines Amerikos Vals
tybes.

LeMay paaiškino, kad jūs at
liko 6,350 mylių kelionę, padary
damas ilgesnį vingį į Atlantą bet 
grįš trumpiausiu keliu.

Švelnins paskolų 
suvaržymus

Kai nėra vyraujane.o
veiksnio formuoti

jaunuolio charakterio
KAUNAS, okup Lietuva. — 

Kadangi dabartinėse L: e tu vos 
mokyklose nedėstoma religi ja ir 
nėra kapelionų, o privačiai dės
tyti ją uždrausta tai vyrauja ri
čių veiksniu formuoti jo charak
terį lieka vien kinai, sportas, iš
kylos ir panaš'os pramogos. To
dėl ir nenuostabu, jei ant gatvių 
tenka matyti net girtų mokinių

OTTAtVA, Kanada, lapkr. 12.
— Kanadoje būsią sušvelninti 
paskolų suvaržymai, pareiškė fi- užkabinėjančių praeives moteris 
nansų ministeris Fleming. Kana- Jau net iš tėvų komunistų tenka 
dos bankas įves kaikuriuos pa- nugirsti nusiskundimų, jog su 
lengvinimus. Taip pat esą numa jaunimo dorove darosi vis blo- 
tomą sumažinti palūkanas, ku- g'au ir dėka leninistinės - komu
nos Kanadoje perdaug jau dide- nistinės auklėjimo tvarkos jie
lės. yra bejėgiai ką nors padaryti

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

Kiek Lietuvoje
4 •

leidžiama laikraščių
VILNIUS, okup Lietuva. — 

Prezidentas Eisenhoweris vakar tarėsi su savo patarėjais Vilniaus radijo /iriomis, spalio
užsieninės pagalbos klausimais

— Maskvos radijas įsijungė į Egipto ir Sirijos kampaniją 
nuversti Jordano karalių Hussein’ą.

—• Pilipinai vakar rinko naują prezidentą. Rinkimuose pir
mavo prezidentas Carlos Garda.

— Buvęs Amerikos apsaugos sekretorius Wilson pasakė, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės nėra užpakalyje Sovietų Rusijos virfiija 300,000 egz. Respubli- 
balistinių šovinių gamybos lenktynėse. koje esą 14,800 visuomeninių

— Prezidentas Eisenhower vakar pareiškė, kad inliacijos pro-' 8Pau<^08 platintojų ir 3 965 pro
blema dar reikalauja nuolatinio budrumo, bet ji ,,šiandieną nėra numera^°8 Prl mimo Pun 
tokia rimta, kokia buvo neseniai". , e Jungtinės Amer^s Vaistu.

— Adlai Stevenson, buvęs demokratų prezidentinis kandida bčs šia’n metais dargiau imi n 
tas, sutikęs dalyvauti paruošime programos, kurią prezidentas Ei- tuoja mės n ų karvių iš K n ado. 
senhower patieks Siaurės Atlanto Gynybos organizacijos (Nato) ir Meksikos negu praėjusiais me- 
15 valstybių vyriausybių galvų konferencijoje. Nato konferencija tais ir turbūt gabens daugiau 
prasidės gruodžio 16 4. Paryžiuje. sekančiais metais.

0»«4*

1 d. L’etuvojt buvę leidžiama 13
respublikinių ir 118 rajoninių ir 
miesto laikraščių, kurių bendras 
vienkartinis tiražas viršijąs 650,- 
000 egz. Be to. esą leidžiami 23
žurnalą* kur j v'en’tarijn o fra-
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, lėno skautų vyčių draugovė lap- 
1 kričio 16 d., šeštadienį, 7 vai. 
vak. Maironio parke rengia links 
mavakarj — šokius. Bus įdo- 

i mi programa, kurią atliks jūros 
| skautės ir skautai vyčiai. Taip

čio 1 d. ir tęsis keturis mėne
sius. s. L. E-tas

Veiklę peržvelgus
Baigiasi LSB Vadijos kaden- protesto raštai buvo išsiuntinė- 

cija. Baigia savo darbą ir L. S. ti tarptautinėms skautų organi- 
Brolijos Užsienio Skyrius, kuris zacijoms ir atskiroms skautų są 
nuo 1955 m. spalio 10 d. vyriau- jungoms. B. U. S. pareigūnai 
siojo skautininko paved:mu ko- dalyvavo keturiose Ėgzilų Skaul 
ordinavo lietuvių skautų veiklą tų Asoe:acijų Tarybos konfejen- 
tarptautinėje plotmėje ir atsto- rijose. Pirmą kartą nuo 1937 
vavo mūsų interesus. Pasinau- metų lietuvis, rors ir stebėtojo 
dodami šia proga, trumpai pa- teisėmis dalyvavo tarptautinėje 
žvelkime, ką B.U.S. nuveikė per skautų konferencijoje, kurioje 
šį trumpą dviejų metų laikotar-, buvo svarstomas E. S. A. T. klau 
pj, Į simas. B. U. S. iniciatyva buvo

B. U. S. vedėjas, bendradar- surengti įvairūs parengimai — 
biai ir ryšininkai gavo T,530 ir koncertai, vaidinimai ir paro 
parašė apie 2,210 laiškų, rotato-, dos. Jų pastangomis daugelyje 
riumi atspausdino kelis tūkstan- vietovių buvo atitinkamai atžy-
čius lapų aplinkraščių, instruk
cijų, programų, reprezentacinių 
vienetų nuostatų ir pan.

Džiambo”ės Fondas 
Įsteigtas Džlamborės Fordas 

pilnai atsiekė savo užsimojimus., 
Nuo 1956 m. sausio 8 d. fondas, 
sutelkė 4.194 dolerius Be šios] 
finansinės paramos B. U. S. bū
tų negalėjos įgyvendinti daugu
mos savo užsimojimų. Ypatingo 
padėka tenka D. F. garbės rė
mėjams, lietuviu organizacijoms 
ir visuomenei, kurie savo para-

mėta Šv. Jurgio — Skautų Kan
kinių diena. 1955 ir 1956 me
tais šv. Kalėdų ir Naujųjų Me
tų proga buvo išsiuntinėti pa
saulio skautų sąjungoms tinka
mi sveikinimai.

Baigiant reikia tik pasigėrėti 
B. U. S. darbo vaisiais ir pa-

p. Šileikis, o. p.
Orthopedaa IVoUvtotaa 

aparatai Protezui, M><1 ban 
Jržai. Kpec. pagalba ^kolon 

(Arcb Hupporta) tr t- t. 
i Vai.: 8-4 Ir 4-8. šeštadieniai* »-l 
' ’ >KTHOPEDI JOS TECHNIKOS LAB 

2850 W. 6Srd St, Chicago 29, OI
Tel Pltnepect 6-6084

nes visiems buvo pristatytas vie 
nas 77 metų amžiaus skautinin
kas, dirbąs su kitais vienoje dr- 

'vėje, kuriai priklauso raumenų 
Spalio 30 d. Šv. Povilo kroatų' paraižiau? paveikti vaikai. To-

VAKARIENE CLEVFLANDE

parapijos salėje buvo Clevelan- 
pat bus rodomas spalvotas fil- do skautų tarybos penktojo dist 
mas iš praėjusios vasaros ?<al- rikto skautų vadovų metinė va- 
girio stovyklos, kurioje dalyva-! karierė Jo-.? metu buvo pagerb- 
vo a; it 100 skautų ir skaučių, tas i» “District Commissioner”
Filmas paliks labai malonų įspū-, parei ų pas’traukiąs sktn. Chris 
dį ir duos progą žiūrovams pa-] Collins, kuris yra taip pat dide- 
sigėrftl įvairiais skautiškais dar lis lietuvių skautų bičiulis. Jis 
bais ir bendrai spalvingais sto-, po septynerių metų darbo šiose 
vykios vaizdais Fo programos pareigose, netrukus žada įsi- 
bus šokiai, veika bufetas su ska jungti .į instruktavimo darbą, 
niais užkandžiais ir įvairiais gė- Vakarienės metu buvo atžymėti 
"imai. Visi skautai, skautės, tė- pažangūs vienetai paskutinių me 
vėliai, Wor:esterio apylinkių lie į tų eigoje. Už tvarkingą regist- 
‘■uvini ir jaunimas kviečiami at- raciją tarp kitų vienetų sidabri- 
rilmkytį ir linksmai praleisti nes ;uorlas gavo Pilėnų tunto 
laiką. R. M. D L. K. Vytauto draugovė, Stp.

Dariaus jūrų skautų laivas ir1 .......--------------------------------- -
REMIAMAS “SK. AIDAS” D. L K. Kęstučio vilkiukų drau- , ni»«itiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiuii!imiiiiiiii!iiiiiitiiijiiiiiii  
Hamiltono, Ont. (Kanada) vy govė. Tiek draugovė, tiek ir lai-] 

resniųjų ateitininku kuopa iš vas buvę pristatyti tarp n&dau-] 
sėkmingai pavykusio spaudos gelio vienetų, kaip šią vasarą 
baliaus gauto pelno “Skautų Ai- tupėję pavyzdingas stovyklas.1 
dui” pari mti paskyrė 25 dole- šioje vakarienėje Pilėnų tuntą | 
rius. Tai kelių metų laikotarpy- ir jo vienetus atstovavo sktn. j 
je pirmoji vyresn. ateitininkų V. ir Aldona Kamantai, v. s. V.' 
kuona taip efektingai parėmusi Kiz’aitis, sktn. B. Rėkus, sktn.,
L. Skautų Sąjungos organą “Sk. V. Civinskas, psktn. R. ir Regi- 
Aidą”. Nuoširdus skautiškas a- na Vizgirdai ir sktn. G. Juške- 
čiū priklauso jiems! i nas.

kia draugovė yra vienintelė pa
saulyje Tiems skautams nėra 
ateitie*, nes kasdien silpsta ir 
menkėja, tačiau ir jiems skau- 
tybė neša laimės ir džiaugsmo 
akimirkas. SKS

TeL REUance 5-1811
!>R. WALTF.R I. KIRSTUM
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 West 59 Street

Vai. t , luuii , muiiuu., ^.ivlrtad. ii 
penktad nuo t—4 p .p 6:80—8:10 
vai. vak Trečlad 'r šeštad. 1—4 v. 
n p

IX oftoo ir buto ULyuipic 9-2169
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 W. l&th SU Cicero 

Kaadlen 1-8 vai. Ir fl 8 vai vak.. 
ltokyrua

šeštadieniai*
trečiadieniu*.
18 iki 4 popietTautos didybė ir laimė susi

deda iš daugelio gerai atliktų1 On»o teiet. uuayette 1-8210. jei
smulkių darbelių. Tauta žūsta, į 
jei joje yra daug nevykusių • 
didžiavyrių, kurie niekina ma-j 
žus darbelius, o gaudo didelius Į 
ir gadina juos.

—- VI. Putvys

ueatalltepla. Saukite KEdzie 8-8888

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 S. Archer Avė.
VAI. Kasdien popiet nuo 12-2:80
Vak pirm antr, ketvtrt 4-8:80 

Trečlad Ilk nueitame.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Nauju adrmaa: 4290 W. 63rd St 
Oftoo tol. REllance 5-4410 

Reald. tolei. GRovebUl .9-0617 
▼alandoa: 1-8 p. m., 6-8 p. m 

Penktad. tik po pietų.
Trečlad Ir šeštad pairai sutarti

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje, 
Atsakymą rasite J. Budzeikos 

knygutėje.

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų 
Ją galite gauti 
“DRAUGE”

4545 W. 63 St, Chicago 29, IIL
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini

Vos paskelbus “Skautų Aido” Tik skautybė suveda visus iš

Oftoo tol. CLlffaide 4-2896 
ReddencUoa: LAfayeUe 3-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVret 47 th Street 
(Kampa* 47th Ir Hermltage)

nuo 2 iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak 
nuo " Iki 6 vai.. Išskyr. aek

Vai
šeštad

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKU LIGI 
SPECIALISTE

7150 South LVentorn A»eou»
(MEDICAL BUILDlNG) 

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

Office tol. RE 7-1 ten 
Rw tel WAIhrook 5-37110

J Tel. oftoo — HE 4-1202 arba REp. 
7-9700. Namu — l*R 0-4732

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. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 Nortb IVaeker Ortve 
tClvle Opera House, kamb 8&81

Vai. kasd 12-—4 
Tel. GEntral 6-2294

5OOS West 16th Str., Cicero 
Vai kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai ,

TeL TOwnhaU 3-0959 
Kitu laiku Ir trečlad. susitarus 

Kezkl tol. HEmiock 4-7060

IDR. VYT. TAURASI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika Ir moterų ligosi
Ofisu ir 299.: 5100 8. Westera Are 
Tel. PRospect 6-1223 arba WE 6-557’ 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v v., Antr. 
Treč. Ir Pfenkt. 6-9 vai. vak.. Seštad 
8-4 vai. popiet Ir sulig susitarimu 

Tet ofiso fIK 4-2128, rez. GIb. 8-6195
OR. V. P. TUMASORIS

OHIKPKGAS
2454 West 71st Street 
(71*1 ir Camrbell Avė.)

Vai.: pirmad. ir ketvlrtad. 6—9 v. v. 
Antrad. ir penk. 1—6; šeštad. 2—v 
Treč. uždaryta.

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonio yagai susltarinu.

platinimo konkursą 1958 me- visų pasaulio kraštu, pabrėžė sa 
tams, uolusis “§k. A.” platinto- vo kalboje sktn. Chris Collins, 

sektais la'mėvmais. D’džiausią į jas ps VI. Bacevičius Clevelan- pristatydamas dalyviams lietu-j 
de, Obio, jau surado trs gar- vius skautininkus. Tarp kitko
’cės prenumeratas. Kaip žinoma, vakarienės metu paaiškėjo, kad HEmiock 4-1562 nuo 2 iki 9 vai. 

... . ,,, . , , , , ., p. P- kaadlan išskyrų* trečlaa iSk. A. vajus pradėtas iapkri- skautybėje nėra amžiaus ribos, *e«a.d.
_____________________ ___________________________ .'______________________________ _ Re*. tol. GRovebUl 6-5605

^arbo naštą B. U. S. nešė jo ve 
dejas energingasis psktn. Algis 
Banevičius, jo pavaduotojas ir 
“White Badge” redaktorius pa- 
sktn. Antanas Banionis, D. F. 

ir a pademonstravo, jog pilna! | r!e^re^or’ua dlleg^s Gešventas ir 
pritaria lietuviu skautų veiklai j F. iždininkas v. si. Alfonsas 
tarptautinėje srityje. į Po-ius. Visų brolių ir sesių

_ ... .... i nrisldėiusių pr’e B. U. S. darbųLeidi..- .1 an-rln I..-IM | ivardi„tl nogalima net bandyti. 
B. U P. mr’tnn'Tom,s buvo i.--- nes jų buvo daug, tač:au jiems 

v's'ems turime tarti skautiška 
ačiū. z B. R

l ££C3 DR. VYDŪNO VARDO 
ŠALFC3 FONDUI

Akademinė Skautų Sąjūdžio 
Dr. Vydūno Vardo Šalpos Fon- 
’o tikslas yra remti aukštuosius 
•".okslns einantį iaun'mą tei
nant jam stiperdiias, pašaipas 
r kitok;ą materialinę paramų, 
"'tipendiias gali gauti lietuviai 
studentai, kurie nejauna kitų 
organizacijų pašalpų ar stipen- 
dijų. Dėka visų pastangų per 
penkerius fondo gyvavimo rae- 
'us buvo paremti net 25 lietu
viai sutdentai Anginoje, Aust
ralijoje, JAV, Švedijoje ir Vo
kietijoje.

Didžiausią fondo lėšų dalį su
daro pajamos už išplatintas ka
ldinęs atvirutes, gaunama pa- 
vama iš A. S. S. Chicagos sky
riaus ir viena kita auka. Teko 
atirti, kad ir šiais metais Dr. 

"ydūno Šalpos Fondas išleis ka- į 
ėd’nius sveikinimus. Jie yra 1 
pausdinami p3ktn. VI. Vijeikio 

praustuvėje.
Naujai, paruošti sveikinimai 

Ta ppausdirami ant gero krei
dinio popieriaus. Kaina ir šisis 
metais lieka ta pati — 1 doleris, 
nors šį kartą bus dedama net po 
^2 sveikinimų į vieną paketėlį. 
Kalėdinius sveikinimus galima 
’žsisakyti pas fondo iždininką 
3a!į Sriubą, 4119 So. Francisco 
Avė., Chicago 32, HL R. V.

LINKSMA VAKARIS
IVoreesterio jūros skaučių

leistas “Wh;te Badge” — r^-pm 
zentacin’s leidinvs anglų kalbn 
apie Lietuvą ir Vetnvius skau 
tus. kuris buvo nlač:ai p" skleis
tas tam k’t-’tsuč'u. “Lithuanie- 
Scout Act'vitios” ėS nepftr;od; 
diniai. Jo medž’aga naudojos-'

Scnn+ing” ir rašė an!r 
lietuvius skautus savo pusią 
piuoee.

Lietuvių sk-utr dal'nvn dnb’' 
vavo Tamtartin Pk””Ui Dž:a^ 
borėje, Skotiioje, 1956 m. Ta 
pačią vasara mūsų skaniu skil
tis buvo iškėlusi l’etuvišką tri-1 
spalve nrancūzu skautu stovyk
loje. Rinktinis L. S Brolijos da
linys-iš Bostono ir Worcesterie 
dalyvavo Amerikos Skautu Tau
tinėje Dž’amborėje, V°liev Fo~ 
ge, Pa. Š’ą vasarą reprezentaci
nis dabnvs, kuri s’^arė broha1 
iš Vokietiios ir Angi’ios. atsto 
vavo lieturin «sirmttPS Tamtau- 
t’nėip Dž''arnborėje, skautu w 
fiių-sąskrydyje ir skautin'nku I” 
dafcoie. įvvkusiose š’ais metais 
Anglijote 50 met” ska.utvb'Ts i’ 
bilėjūi atžymėti. Iš č’a 1!-'tuvi”: 
skautai ne kartą perdavė lietu
viškas dainas į Angliją. Belgi
ją, o taip specialią programą net 
Į Lietuvą radiio bangomis.

Kiti darbai
Taro kitu B. U. S. darbu ten 

ka pažymėti išleidimą ženkliu 
ko — etiketės jubilėjiniamr 
skautybės metams atžymėti. Į 
teikta Indijos Bharat skautų sa 
jungai protesto raštai, iškelian' 
netaktiškumą, įteikiant skautv- 
bės niekintojams — N. Chruš 
čevui ir N. Bulganinui — skau
tiškus kaklaraiščius. Toki pat Bangų Valtis bei Dariaus ir Gi-

PRALEISKITE KALĖDŲ 
ATOSTOGAS

ITALIJOJE
QL'EEN MARY, milžinišluis liuksusinis laivus,

iš New Yorko išplaukiu lapkr. 29 d.
S. S. VVLCANIA, Ilalij linijos laivus.

Iš Nevv Yoi-ko Išplaukia gruodžio 4 d.
S. S. LIBERTE, Prancūzų linijos laivas.

Išplaukia iš Nevv Yorko gruoilžlo 7 d-
S. S. AUGUSTUS, Italų linijos laivas,

išplar.kia iš Ncvv Yorko gruodžio 7 d.
S. S. CRISTOFOKO, Italų linijos laivas,

išplaukia gnuMlžio 12 d.
Galite pasirinkti bet kurį iš šių penkių liuksusinių laivų ir praleisti 

Kalčdų laikotarpi Europoje. Jsčdę į laivų jūs pamiršite visus savo 
rūpesčius ir vargus, n s m1 s aprūpinsimo visus reikalus susijusius 
su kelione ir Jūsų i>agažą pristatys me ) jusi; nurodyt*, vietą.
• Plaukdami laivais (JUEEN MARY ar S. S. LIBERTE pravažiuo

dami galėsite aplankyti ir Paryžių.
• Visuose laivuose yra puikus maistas Ir yra įvairi pasilinksminimų 

programa, kad Jūsų kelionė būtų malonus prisiminimas.
Dėl pilnesnių informacijų ir kelionės dokumentų sutvarkymo 

kreipkitės J:

Seghetti Travel Bureau, Ine.
2451 SOUTH OAKLEY AVENUE 

Chicago 8, III. Telef. YArds 7-3278-3279

STEIN TEXTILE BENDROVE YRA
pirmoji, kuri parūpino vilnonių ir šilko medžiagų siuntimui 
artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą už žemas kainas.

r IL-į. ?

S-'fJ

61 valandos skambinti telefonu

TeL ofiso YFA 5-3010, rez. PR 6-7383
DR. ANTANAS ALEKNA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1601 W. Garfield Blvd.

— Pirmad., antr.. ketv., penkt.
šeštad. 1—4; trečiad

Oflao HE 4-1MIM, nrha RE 7-9700 
Re*., PR 6-D801

DR. 1. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS i 

SjM-otal.vb? — vidaus Ilgo*
2454 West 71st Street

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

Vai 
1—4 Ir 6 
uždą ryta

-8:

OR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GURKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius

6322 South IVestern Avenue 
ai. kasdien 10-12 vai. 1»- 7-9 vaL 
ak Šeštu it i e n i a ib 10 , vai Trečia 
deniais uždaryta Kt laiku susita’-ųs

Ofiso ‘elefunar: PU 8-3229 
Keu teiTif VVAIbrook 5-6076

DR. VL. BLAŽYS
’LAUCJŲ IR VIDAUS LIGOt*
4701 Noutb Damen Avenue

Kampas 47-tos Ir Daman Avė
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 

šeštad 2—4 vai. rs.k
Tročlad Ir kitu laiku pagal sutari

Tnlef. ofiso 1-Afayette 8-6046 
Rez. i W4lbrook 5-3048

>1. ofl*o HE.4-6849. rez. HE.4-282.
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVeat 71st Street

Vai Pirm ketvir pemcr 1-4 ir T-s 
Antr. 1-6, treč. Ir šešt. pūgai sutartį, 
••km uždHrvtn

OR. JULIJA MONSTAVIAIUS
GYDYTOJA IR CHTRURGt 

Office: 10748 South Mlchlgan Avė.
Bato 1653 W. 103 St., Beverlj Billa

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v!.k 
Vai,; kasdien nuo 6 v. ▼. iki 9 ▼. 

l.šskirus trečiad. šeštadieniai* nuo i 
iki 4 vai. popiet

Tel,: Ofiso — PUlIman 5-6799 
Riite BFverly 8-3946

•Jflst. HEmlocs 4-681.
Rez HEmiock 4-8761

OR. A. NARBUTAS
PIAUCIV IR VYPAU8 LIGOb 

2745 We«t 69th Street
priešais Šv Kryžiaus ligoninę 

rr-llm*. nsi-al «u.|1.rlmfl

Telefonas GRovehlll 6-2823
OR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė: AKVŠEIU.IA Ir MOTERĮ’
LIGOS

2524 West 69th Street 
(69-os Ir MnplcwOod Avė kampas) 
Valandos: nuo 1—4 Ir 6^—8 vak
šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

Tel. oflao PKoepect 0-9400
Rezld. PRo«p««ct 6-9400

OR. ONA VAŠKEVIČIUS
• (Vaškrvičlūtč)

GYDYTOJA IR CHIRURGF 
6248 South Kedzie Avenue

Vai kasdien 1-8 p p. ir nuo 6-8 va. 
vak šeštad. 1-4 p p. Trečiadieniai 
’r kitu laiku tik «u«1tnm«

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South VV retom Avenue 
Cblcago 29. m

.elefnnns KEpuhllr 7-4900 
Rezidencija: GItovchUI 6-8161

Pasimatymai pagal sutartį

OR, T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archei Avenue 
>ftso vai nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 v 
ak. šeštadieniai* nuo 2 Iki 4 pople< 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Oflao tel. Vlrgtnta 7-0086.

Rezklmei Jo* tel. BEverty 8-8941

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. VVhlpple Street

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

’eštad. 10—12 Trečiad. uždaryta
LAfayrtto 8-4919 

Namų — CEdnrrrent S-7786

OR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CIIIRURGA8

3259 South Halsted Street
Vasdlen 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 

1—6 vai. vak.
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tol. Vlctory 2-1484. Re*ld. 8487 
iV. 62nd St., tol. Reuublle 7-8818.

oflao telefonas — Hleliop 7-9699

DR. AL. RA6KUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampa* Kedzie Ir Archer) 

^AL kasdien nuo 2:00 Iki 9:0o v 
Trečlad ir sekmad tik susitarus

l'el-. ofiso VIctor» 2-158’
Rez. VTctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
gydytojas ir chirurgas

802 Weat Slst Street
Kamp Halnted Ir 81-mos gatvių 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
Ir nuo S S vv 1 4 vai popiet

Tel. oftoo PR. J-6446, re*. HE.4-3161'

DR. F. C. WINSKUNAS
gydytojas ir chirurgas

2420 West Marųuette Bd.
VaL nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 ».

Trečlad Ir šeštad pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halflted Street 
fe! oftoo CA. 6-0257, rez. PR. 6-465S 

R^zld. 6600 8. Arteslan A v®.
<į v r w p n; v v

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad tanpvti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovfae yra 
4augu ir pelninga.

Unlveraai Savinga and Loan Aaaoeiation užtikrina mugamą 
Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Snvlenytų Val*tvMų valdžios ngentflra Iki 
110,000.00 kiekvienam Indėliui Ir lelkallngi rezervai, n pelną —- 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškas Baa grei
ta* Ir draugiškas patarnavimas.

,. MI paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

^82

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Cliicago 8, Illinois

Gauta nauja siunta vilnonių angliškų medžiagų. Didžiausias 
pasirinkimas siuntimui j užsienį, taipgi ir savam vartojimui.
Geriausios ANGLIŠKOS ir “Worstead” MEDŽIAOOS 

KOSTIUMAMS, PALTAMS, kurių kainos paprastai 
yra $9.80, dabar už jardą tik ..................................... $4.50

Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkai, 
crepe šilkas, plaunamas "Sil-O-Shan”, “antiųne taffe- 
ta” paprastai $1.98, dabar tik ......................................... 08c

40 colių vilnonės medžiagos ir “flannel” vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai ......................................$1.89

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
82.98, tiktai ........................................................... ............ $1.89

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Oloth užuolaidoms tik $1.09 
Atvykite j STEIN TEXTILE ir patys įsitikinirita. Su kiek- 

vieru pirkiniu virš 820.00 gausite vienai suknelei medžiagos
v*in dovana
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą inpilams medžiagų 
ir nuotaikoms “laccs”, satiną, taffetą, “brocades”, Shantunę ir 
t. t. Taip pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigiai 
kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

Prašomo nlšklnl įsidėmėti ndrt-M) —■ 1300 SO. UNION —, ne* Steln 
Tevtllc yra tik šioje .tetoje Ir Jokių Kkvrlų neturi.

I hlokas j rytus nuo Halsted St., ILį hlokn | pietus nuo 
Rnnscvelt R<1. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vnl. vak 
Tel. MOnroe 6-8152. FRKE PARKING, kitoje pusėje gatvės.

Oftoo HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Spec. akušerija ir motery lirų 

2454 Wret 7ist Street 
(71-oa ir Campbell Avė. kampae)
Vai.: kasdien 1—8 Ir 6—8 vai. vak 
Šešadlenial* 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utžda rvta

Oflao tolei. VArd* 7—1166
BeaJdenelJo* — HTewart a-4ftli

0R. j. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IM tšret 35th ritreet 
(kampa* Halsted Ir 86-ta gatvS) 

VAL. 1—4 ir 6:80—8:80 p p ka* 
dlen Utokyrua trečiadieniu* atldar* 

■••farilanlnte 1 -4 vai

Tel. oflao PR 6-888S, re*. HE 7-919.
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
tauri vis UYU1TOJA8)
2506 IVret 63rd Street

VAI. kasdien nuo 8—4 p p Ir 7:8- 
•kl o vnl Trnčlnd Ir šeši uždaryte

Tel. TT'rner 3-9902

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR 

1428 Bmadway, Gary, Indiana
Vai.: pirm. Ir treč. 3-8 vai. valu, 8e8t_ 
10-12 vai. prieš pi et. Kitu laiku pagal

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 96 metu patyrimo
Tel. Y Arda 7-189* 

Pritaiko akiniu# 
Kreiva* aki* 

Ištaiso
Ofisą* Ir akintu dirbtuvė 
756 Weet S5th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 lkl 8, tre 
Stod, nuo 10-12, penktad. 10-2 lt 
šeštadieniai* nuo 10 Iki 1 vai p.p

viri 96

Telefonas ORovebill 6-1695
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
— PRITAIKO AKINIUS — 

Valandos: »—t z tr 7—» v. v. pagal 
uaUarlme Išskyrų* trečiadieniu*. 

2422 W. Mnrųurtte Road

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PFO. CHIRURGINES IB 

ORTOPEDIN RS LIGOS 
2745 Wret 69th Street

Priešai* šv. Kryžiau* ligonine 
Telef. REpublIo 7-9190 

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
įuo 9 Iki 11 ryte Ir nuo 8:00—8:00 

šešt. nuo 2:00—4:00. Trečlad. Ir
l'ltii laiku auaftaru* telefonu

UK. ANT. RUDOKAS, Opt 
Tikrina akto Ir pritaiko akinta^ 

keičia atlkln* Ir rėmu*
U55 S. Oaliforaia Are TA 7-7281 
Vai.: 10 ryto lkl 8 vak. (trečlad. ui

j A rvtn t • O n

SKelbkites dien. "Drauge”.

0IHTV3 SavmCLLVKV 
trijų veiksmų komedija 

ii lietuvių gyveninio 
J. A. Valstybėse

DIAGNOZE
Kaina: $2.00, 150 pnsL 

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAU GAS
4545 Wret 6Srd Street, 

Chicago 29. IIL

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

4546 West 63rd St, Chicago 29, Illinois TeL LUdlovr 6-9500

I Entered a* Second-Clasn Matter March 81, ,916. at Cblcago, 
Under the A et of March 8, 1879

Illlnot*

Mcniber of the Cathollc Prese Am’n 
PubllHhed d a l I y ezept 

by the
Llthuantan Cathollc Prane

ofiMi ir tuUi mi i*l.rni|il< -j-ismi
OR, F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero 

Kasdien 10—12 Ir 4—7 vai. Trečlad
Ir tottad tik 10—13 vai.

PRENUMERATA: 
Chicago.) Ir Cicero! 
Kitur JAV Ir Kanadoj 
Cžalnnyje

8UB8CRIPTION RATE8
Runday*, 810.00 per y na r outnlde of Chicago

312.00 per year ln Chicago & Cicero
Sodely $10.00 per year in Canadn

Foretgn $12.00 por yearMetam* H meta S mėn. 1 ni8n
812.00 86.60 88.60 81.60
110.00 86.60 83.00 81.26
812.00 86.60 88.60 81.60

Redakcija straipsniu* taiso savo nuožlOra. Noaunaudotų straipsnių ne
saugo. Juoe grąžina tik Ii anksto susitarus. Redakcija ui skelbimų turini 
ntotaako. Skelbimų kalno* prlalunėtomre gavus prašymą
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KATALIKŲ UNIVERSITETAS
Iš Katalikų universiteto Washingtone esame gavę laišką, p a- 

šantį šioje vietoje pranešti, kad pirmąjį advento sekmadienį vi
sose katalikų bažnyčiose Amerikoje bus rinkliava šios mokslo 
įstaigos paramai. Tačiau pasirodo, kad nevisose diecezijose rink
liavos vyksta tą patį sekmadienį. Chicagos arkidiecezijoje ji buvo 
praėjusį sekmadienį. Bet tai nesvarbu. Rinkliava visvien įvyksta 
kiekvienoje bažnyčioje kartą per metus.

Katalikų universitetas Washingtone yra įkurtas 1887 m., 
šv. Tėvui leidžiant ir laiminant. Jo pradžia buvo kukli Bet jis 
greitai augo moksline pažanja ir studentų gausumu. Gyvųjų 
tarpe šiandien yra 16,000 alumnų. Alumnų tarpe yra 56 vys
kupai. 120 yra profesoriais kunigų seminarijose. 350 kunigų 
yra gavę daktaratus kanonų teisėje ir jie tarnavo ar tebetarnau
ja įvairių diecezijų kanceliarijose ar dirba pastoracijos darbus.

Labai daug vienuolių — vyrų ir moterų — yra išėję augštuo- 
sius mokslus katalikų universitete. Daug jų šiuo metu vadovauja

SOCIALINIS KLAUSIMAS IR 
MŪSŲ SPAUDA

K. M3Cs

Kaip buvo šimtmečio pradžioj? Lengviau dar užtikti kokį strei- 
Jeigu pavartysime mūsų pe-1 P8nk na8rin*jantį komumstinės 

riodikos puslapius iš šio šimt- san^val'kos negeroves, bet daug 
mečio pradžios, nesunkiai pa., ^nki*11 užtikti ką pozityvesnio, 
stebėsime, kad joje vieną pa- kas užmigti mūsų sočia
grindinių vietų užčmė socialinio kn^am budrumui, kas skatintų 
kla.siino nagrinėjimas, specialiai domėtis socialiniais
metu ne tik periodika domėjosi į 4 įauskna^s ieškoti sprendimo 
socialiniais klausimais. Tie būsimai, teisingesnei tvarkai,
klausimai atsispindėjo visame kuri turės ateiti praėjus mūsų 
mūsų gyvenime. Buvo spaus-į audliugiems sąmyšio laikams.
dinama tais klausimais ne tik'Mokslinž 3tudi> Sėtuvių kalba 

šiandien iš viso nėra dažnas

padėti barnius į šalį, užmiršti 
viena3 kitam pasakytus skau 
džius žodžius ir imtis bendro 
pozityvaus darbo, bendrai susi
tarimo keiiu sudarius vadovy 
bę. Iš paskelbtų d omonų ša 
lia fakto, kad ginčai trukdo 
darbui, matyti ir kitas ryškus 
faktas, jog tai organizacijai pri
trūko vieningos vadovybės no 
'dėl ko kito, o dėl to, kad trūko 
tarimosi, gertos valios ir pasi
reiškė perpiktas noras vienas

&
Geležinės uždangos priaugs ne- 
lerikalinio prieauglio, kitaip 
kant kom nistai atiduos 

tiems dabar auginamą prieaug- 
į. Kaip ten bebūtų, socializ
mas Europoje šiandien dar yra 
įemaža tikrovė ir mums būtų 
domu patirti ir iš savo socia- 
islų, kaip jie šiandien žiūri į 
eilę gyvenimo keliamų klausi
mų. Atrodo, kad socialistinių 
partijų linkimas į demokratini 
socializmą yra pasisavintas ir

kitą "skryninguoti”. Iš tikrų- mūsiškių, bet tai n ekur aiškiau 
jų yra laikas sutelkti visus tos ir plačiau neteku matyti išdės- 
irities nuoširdžius dari:. otojus yta.
r atsisakyti skaud'nanč’ų ir nieĮ

eilė knygų, bet net ir dailiojoj
ar dėsto kolegijose, aukštesnėse mokyklose ir seminarijose. Taip uteretūroj mene teatre ir ki- dalykas- st-djų tarpe s o 
pat yra daug baigusių gailestingųjų seselių kursą. Šeši šimtai as- tosemūsų kultūrinio gy enimo' vialln''>1 klausimai užima labai 
nwnų yra baigę bibliotekų ir knygynų tvarkymo fakultetą. Jie momentas b.- nežy,ni* viet»- °’ bcrodl' tel'
dirba labai naudingą darbą, tvarkydami įvairių aukštųjų mokslo ' I sinSas Yra ‘spėjimas tų kurie
įstaigų bibliotekas ir viešuosius knygynus. ikbusimai tada buvo dedančio! 3ako> jOg kovoje sU komuniz'

Universitete profesoriauja 182 pasauliečiai, 78 kunigai ir," b ° d ° 1 mu Vakarų pasaulis yra labiau
11 seserų vienuolių. Šiems mokslo metams buvo užregistruoti P°~udzio daugelyje kraštų, ne- k t reikia n-n “'t KapūDon Hinkel žiūri į žemė-
3 737 studentai iš 57 įvairiu kraštu. išskiriant ir mūsų mažo boat- Vlcn-noas. Kai remia pmi^u lap; prieš skrisd -mas jieškoti lėkti,

studentai iš įvairių kraštų. L^^aizi m____  komunistinės santvarkas atne- vo, kuris prieš kelias dienas d:n
Š. m. lapkričio mėn. įvykęs metinis Amerikos vyskupų šuva - bundančio krašto. Po pmmojo -amas negeroves Tačiau tas *?. su. 44 asmenimis tiro Kalifor-

žiavimas nutarė sutelkti $3,600,000 naujai universiteto statybai, Pasaulinio karo teko tąjį klau- _ , _ . ' 1 ‘ / ’Mjv.i ir Havajų (INS)
kuri užtruks penketą metų. Ji bus pradėta gruodžio mėn. Augant simą praktiškai spręsti ir jis JJa axa.ų pašau s aug m ---------------------------------------
studentų skaičiui, didėja naujų pastatų reikalas. Ir ne tik nauji buvo sprendžiamas. Bolševikų iad sus. a u pas. aro gero
pastatai yra reikalingi, bet reikalingos ir naujos mokslo priemo- revoliucija atnešė sąmyšio į to al nery®KUS. r,aJ rei a pozi y- jungo? pas klausimas n pa
neš moksliniams darbams dirbti laboratorijose. Todėl vyskupai klausimo sprendimą ir ne tik vme Prį*sme spię.sti, kaip S,.RS ;r jain s{Ufjipj niekada m

1 ., gero neduodančių kovų 
'□ kaip sovtalisti.il vine fronte .

Nepaslaptis, kai - 'Cialista 
i migracijoje yra daugumoj vy- 

\snit, amžiaus žmonės ir tik
rai negausūs Savita; nio vi >šos 
covos jie išvengia bet minima- 
ničs gyvybės ypač s .• iii 

liausimų aktualinimu

Tdutaiu idealu paskirtis

ir kreipiasi į tikinčiuosius šiemet būti dosnesniais katalikų imi- pati Rusija, bet ir daugelis ki- atrodyti naujasis pasauus, ko- j>us perdaug. Tenka tą klaui-u- 
versitetui, negu bet kada pirmiau. Universiteto vadovybė iš Lų kraštų tos revoli.cijos bu- kią soc*aline laikysime nių nagrinėti ne vien iš ūkinio, kitės

Idealai, ypač tautiniai, yra tam 
•lox. iuik - ir ta . metu gyvenim
ui.-. karius padaras. Tačiau yra 
:a;'. ir • aių, kurie daugiau

tu>, iii'inę ir ..»iuę prasmę Bet 
.i- tai ki: ta nes i' reiigiūj ir ap- 
«ki!taj istorijos mat mie, kad dau 
įteks seniau buvusių amžinų idoa-

taip pat ių nūn bukumą atgyventu, Lsiori- 
įeparodo. Mažai iš viso jų soaj. dalyku. Taigi, tuo labiau nuo 
3 ■ .j . - ,. . . , , laiko ir nuo anlinkvbiu priklausodoj liečiami s-daliniai klausi- tauiirJaį įd ąiai. Kaikada ir tau
rom. Nuo jų laikraščių antraš- t'»u-u idr i«i-vvti r. paprastai rvį 
čių viršaus seniai ne tik išnyko kta. V1SU hnni >u uenurodi- 
suvo laiku daur reiškęs šū is nėjant. b-bai brangūs ir 

grei nepasieki mi.
visdėlto

“Visų šalių proletarai, vieny-1 , ' • Koks nors idealas vadinamas
—-u—— —— - j- ■ i i• j i i ,, --------' kitės , bet išnyko ir koks rys* tautiniu dėlto kad taut s daugu-

savo pusės kreipiasi į spaudą, prašydama, kad ji paremtų sta- Vu sutrukdyti nuo normalaus musų dienų SiCRima aa-WX. Let ir iš kitų aspektų, pasitel-; kėsins siK-ialinis kovingumas i; tokiu pripažino. Bri tad ne- 
tybos planą, 'socialinio srvvenimo niėtniimo- o . x.._ i.,__ ■.__ , ,.s -I-iatit fii« -sofus, moralistus ir ki Lietuvos i..reiškia, n.‘d Š13 tautinis, idealassocialinio gyvenimo plėtojimo- Sti( tuo aXis l akį ian vinirno KOVOJ si negali turėti sau panašių

snovė stengiasi įnešti savo pozi-* kitose tautme. Priešingai, kiekvįe- 
tanto®

Katalikų universitetu Washtngtone yra pasinaudojęs ir ne 
mažas skaičius lietuvių. Mūsų žiniomis jame daktaratus, tarp ki
tų, yra įsigiję šie kunigai: K. Širvaitis, prel. D. Mozeris, Juozas Kova už socialinę pažangą vedančių aktyvią propagatidj. Kaip krikšč.on škoso grupėse?
Prunskis, kan. Juozas Končius ir kan. Fabijonas Kemėšis (mi- buvo rišama ir su kova už na- Pri8a Rytu prievarta bruk-mą j
ręs Sibire bolševikų koncentracijos stovykloje). Yra ir nemažas cionalinį savarankiškumą. Tai despotizmą. iNevien ari jis is-
skaičius pasauliečių lietuvių, baigusių šį universitetą dakaro, ma- buvo ir tebėra daug kur. šiuo j rišamas. Sakysime, amerikie-, a i ♦ . - , •
gistro ar bakalauro laipsniais. Šiaip Jau jį yra lankę dešimtys metu tai vpač ryšku spilvo- &U propagandistai mėgino ir, 1 tą o.&an-za.iją, žurnalus ir tai, sakys ac. per- cmonip tarro visur vyksta. Sten-

giamasi sukurti tobuJeanvs dvųsi- 
Aenimo for- 
era sukuria 

vi inodiff- 
prie kiek 
savybių, 

ir yra. To
jų taip pat nedaug pateko. Ta- nuotaikų palaikymu. Tai aiš- j-1 vienur išk’iusi idėja ar suki- 
čiau, sukurta didžio idealisto klai matyti iš nagr'n5jamų klau- ’įža "'on-

išvaduoti iŠ feodalizmo liekanų tapti visi piliečiai ir kad tedūli *ytaT°. p“ "‘“t;. 'I'™? t”1"™5 d’iS‘a *“Juk mokv’
i i- i 1VA4.S • i 1 dziulcLCLO, pdoseleta prof. Pr. reikšti vilt’ kid t -izvc psa nphpjyalimfl kalbėti amo ka- r 1 ivmau viivj,

ii. susiduria eilė propagand.stų, tų sričių atstovus
tyvų Įnašą, bet iš jos vargta! n:- rnatviLm i kitos

, \ . siekiama labai A-rtingą idealą, ra-
egalima laukti didesnes mi- L,. _ įų-dimi gali apsižvalgyii

vi alyvos socialiniam klapsimai Vvie ir pasiklausti kaip'gi čia su 
liukas grupes, natūraliai kreip- plačiau iškelti t”Jeizu imrim-! ‘ Ar -i'-.-iauUx,karautr 7 Nes juk gyvenimasO)’. “

bet keliasi ir naujam sociali- ma, kad didžiųjų korporacijų 
niam gyvenimui, kuris turėjo nariais per akcijų pirkimą giliAlto veikla Chicagoje

Amerikos Lietuvių Tarybos skyrius Chicagoje yra sukvietęs atiduoti Lietuvos žemę jos esą nebegalima kalbėti apie ka^ 0 jr pr Dieiininkai-
metinę konferenciją sekmadienį, lapkričio 17 d., 1:30 vai. po tikriesiems šeimininkams. Di- pitalizmą sena prasme Is čio ir kitų’rya[ių visunmeninin. 
pietų Lietuvių auditorijoje. Reikia manyti, kad visos organi- dele dalimi taip ir atsitiko. Lie- ^os puses cisku, kad dar la~ai ... davusi Lietuvos po i- 
zacijos ir draugijos šiame mieste ir apylinkėse yra išrinkusios tuvos Nepriklausomybės laikų da,g k-pitalo yra nedaugelio tiniam -r soeiaiįniam gyvenimui 
atstovus ton konferencijon. Jei kuri to nepadąrė, pačios valdy- istorija sykiu yra ir jos sočia- žmonių rankose, nor3 šiaip jau ^žiulį maša ir gerokai" nrisi- 
bos pareiga yra joje dalyvauti. Konferencijoje prašomi daly- linės pažangos istorija. Ypač valstybe yra padariusi nemaža tQ jai ja-
vauti ir visi mūsų tautiečiai, kuriems rūpi Lietuvos išlaisvinimo tuo atžvilgiu ryškūs pirmieji,pastangų tąjį kapitalą tvirčiau iietuvi'k’ darb ' k V 
darbai ir jų rėmimas. Šių metų konferencija yra ypač svarbi, nepriklausomo gyvenimo metai, i kontroliuoti ir labiau p: jungu gQ 3ti d 4 a."
nes bus ruošiamasi iškilmingai minėti Lietuvos nepriklausomy- kada teko kurti pagrindinius į- į vic/kajam gerbūviui. 'Nemaža so u 1 augumą uvo nepnei- 
bės a t steigimo 40 metų sukaktį 1958 meteis. __ . statymus atgimusiam kraštui. ! įtakos įgijo pramonės darbinin-! omun-stinei

1 Tolimesnė įvykių raida įvėlė ^ų unijos, pradedanč-og rodyti

propaga.a-

girdi a lapus ry1”’* vr ■ s'pr°T žmonių savybė, o € ui mkomn: “kūryba — Die-

Sveikiname konferenciją ir linkime jai geriausios sėkmės!

GALIMA PASIVYTI IR 
PRALENKTI

torija gerai žinoma. Jis man sa
kė, kad nežiūrint visų Maskvos 

Bostozo “Monitor” jo korės- Faai2y-™U aPk naujus pavida
pondentų biuro Washingtone ve
dė jas rašo: • .

Matyt, jog įvykiai mus pri
spirs daugiau pašvęsti pa
stangų ir pinigų raketų išvys
tymo projektams ir skraidy 
mams stratosferoje. Supran
tama, jog bus ypač pasistengta 
pasigaminti pirmiausia 5,000 my 
lių tolį pasiekiančias raketes. Jei 
Maskva tokių turi (o sputnikai 
Nr. 2 tartum sako, kad turi), 
Jungtinėms Amerikos Vaisty

tos raketoms ar kurą, JAV ga
lėjo tokio pat didumo ir į tokį 
pat augštį paleisti žemės sate
litus, jei tik būtų tam pašven
tusios pinigų ir pastangų. Nieko 
nuostabaus ar paslaptingo so
vietų pastangose ar komunistų 
galvcjime nėra. šis mokslo vy
ras sako, kad tereikia pašvęsti 
apie bilioną dolerių kasmet per 
penkerius metus, ir Maskva šia 
kryptimi toli atsiliks. Tai nebū 
tų sunku, nes juk kasmet .pa- 
švtnčiame po 5 bilionus dolerių

mus į tarptautinio masto sūkurį 
ir visi klausimai jau buvo iš
spręsti be pačios tautos noro. 
Patekę į komunistinio okupan
to nagus, mūsų žmonės krašte 
šiandien maitinami komunisti
nės propagandos ir jokios la:s 
vos minties ten nėra ir negaii 
būti, kol liks dabartinė situaci
ja-

Kas vyksta emigracijoje?

Turime palyginamai gausią 
emigracinę spaudą. Turime 
dienraščių, savaitraščių, žurna
lų, išeina dar ir neblogų knygų 
Bet socialinis klausimas yra 
beveik išnykęs iš tog spaudos.

KOPTOS TR MIRTIS

Nuš uto actek rvo Borse kū 
ną tyrinėja policijos pareigūnai.

La

jau ir korupcijos žymių. Atro-! Emigracijoj, žinoma, daug ką 
Jo, kad me3 visa tai praleidžia ' nepadarysi. Tačiau visuėlto 
me pro šalį. Europos ir ypač galima ugdyti prieauglį, rengti 
Rytų Europos ūkinis gyvenimas reikiamos literatūros ir pan. 
bei pragyvenimo lygis labai ski- De.,a, taip nesidaro. Vietoj po- 
riasi nuo amerikietiško ir net zityvios veiklos tos orgaiūzaci- 
nuo britiško, kansdiško ar aus- jos negausūs veikėjai yra jau 
.rbliško. Tačiau, jeigu turime j eilę metų patekę į nelaimingą 
dar eilę gyvų ir gyventi n-orin- nesantaiką ir ginčijasi ne dėl to, 
čiiį iš Lietuvos emigravusių pe- ka3 turi būti ir gali būti daro- j 
litinių organizacijų, joms priva- ma, bet kas tą ortanizaci ą tu- 
lu laikyti arti širdies socialinius ri atstovauti bendrinėse politi- 
lausimus ir tąja prasme atlik- nėse institucij-ose. Ap^e kak, 

ti tą vaidmenį, kurio Lietuvoj kitą veikimą nei iš vienos, r.ei
nebus galima atlikti ligi p t iš kitos pusės neko nestkomt Detek yvas nušmus per 
Išsilaisvinimo. 0 klausimas yra ,r galima jrileisti kad jo visai d , ma N. w j.rsev N. J., l. rto- 
ližkua: kaip tvarkysiąs, 'kai nėra Atrodo, bū.ų pats laikas “ ’
nusikratysime komun st i n i o pa iviesti besiginčijančias puses v., broliu, sunkia; sužeisti.

- f86XXXXX3t? JANIS KLIDZĘJS

v i vano". ~
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Mūšią uždaviniai
Lietuvių tuuta, gaivinama savo- - 

ncišsekamų kūrybinių versmių, ku 
rlos tiok yra davusios pasauliui ir 
tiek yra p sauli veikusios, siekia 
ev-vcnT ir veikti augščiausiu kuĮ- 
ūros lygiu ir kurti savą lietuvį 

ką lobyną, kuris šviestų visuotino
je žmonijos kultūroje.

Lietuva yra visų lietuvių 
nė. Lietuvių tautos sūnumis ir A& 
rrmis laikomi ir fe lietuviai, kW* 
r o dėl svetimuių į ak-s prreitvjė 
vr?, praradę tėvų gimtalą kttlbą 
arba kuriu širdyse ir sąmonė4© ori 
"rasusi lietuviškumo ugnelė vėl ima 
'tgyti.

Tėvynę mylėti ir Lietuvos lais
vės s'ekti yra kiekvieno padoraus 
'ietuvio šventa pareiga. ■

S ipri lietuvio asmenybė daro 
ietuvių t:ute, atsparia ir ryžtin
ga. 0 visuomeninis veikimas ugdo 
’ietuvio tautinę sąmonę, stiprina 
o atsparumą ir drausmina jo Vi
lu: meniškumą. Iš visuomeninio 
zvvenimo kvla viešoii nuomonė. 
Ivva ir sveik? lietuviškoii viešoji 
u~m-'~'R yra sėkm’nga veiklos ta! 
dilinki.

SKAITYKITE “i^RAUGA”

tuojau pasivyti, nes Vakarams 
būtų nemalonu gyventi sovieti
nėje grėsmėje, kurią rusai ga
lėtų parodyti. Šiaip ar taip, 
"markaus keršto grėsmė pasilie
ka vienintele Vakarų apsauga.

JAV turėtų skatinti keli varik 
liai: noras sužinoti nežinomą, 
nasau’irės garbės troškimas ir 
faktas, kad didesni mėnuiiukai 
gali pasidaryti puolimo iš pa
dangės punktais. Todėl būtina 
paspartinti raketų išvyst/.*.

Kad anksčiau to nepadaryta, 
atsakomybė priklauso ne vien 
prezidentui Eisenhowerlui, JAV 
Kongresui ar vyriausybės psi
chologinio karo žinovams. Atsa 
komyfcė gula ir plačiajai Ame
rikos visuomenei, kuri pasku
tinį dešimtmetį taip uoliai vystė 
savo gyvenimo sąlygų gerinimą. 
Juk galime įsivaizduoti koks 
riksmas būtų pakilęs, jei vy
riausybė būtų pašventusi po bi
lijoną dolerių kasmet dausų mė
nuliukams, skirtiems nors ir su 
šuneliais skraidyti.

Mane padrąsino pareiškj. as 
vieno aukšto mokslininko, ku-

fi—inel pa-
gerinti. Kitas dalykas, kurio 
reikėtų, — tai sutelkti visą rei
kalą į vienos įstaigos ar vieno 
vedėjo rankas, nes dabar pro
jektai išmėtyti po keletą labo
ratorijų, universitetų ir pramo
nės įmonių.

91LI!clųiiočioč 01a Itfųč

— Gyvenau savo vienuolio cnlėje ir nuverčiau šešis keikė. Argi su viena basa bėgoj ? Su atplyšusiu puspa
džiu irgi negalima. Jei nori taip eiti, tai turi kelti ko
jas Fr.edricno ž.ngsniu.

Dabar Andrius prls minė kažkokį ėjimą į Saja
nus.

Jis pasiouko daugiau į šviesą, surado kišenėje no-

egzammus.
— šešio?
— Taip. Poryt bus septintasis.
— Tu gi dirbi taip, tarsi tikėtumeis, kad tavi 

paims į šventųjų luomą.
ROMANAS — Panašiai^ Dar po trijų semestrų mane išmeit suriėo batą. ir baltąją nosinę nutepė juodu p’irviĮ.

Nužmgsniavo puikiai.
Lipdamas laiptais į savo kambarį, dar švilpavo: 

„Gyven.me, gyvenime, sūpuosi tavyje...“
— Kas ten siunta? —- šaukė iš apačios kiemsargių. 
— Čia ėjo vieniu; girtuoklis!.. — šaukė Andriu** į

į iš universiteto. Taip tikiuosi.
sssjssisafcs^sa vertė a. LEiTiaKiš otttassiSHtSisc — jau ketverių metų laikotarpyje pasidarysi 

ekscelencija. Taip, broleli, tavo p’auka. virs elektrom 
laidais ir galva radijo aparatu...

— Man vis tiek pat.
(TĘSINYS)

Nuvarė šalin mintis apie pasiutusias jėgas, ir jame 
Jei ne sovietų iššaukimas ne- nušvito kitų minčių spiečius. Azpie draugus, apie mer-i Ilgame pasikalbėjime šį kartą Andrius neįkaito, apaAią nuo ketvirto augšto, persisvėręs ant laiptų.
,. . ... ..... .  :x i— „iaa Ir i fu Ir ii t- nr«x»itn Įniko lipniai, nnrj knr*-nia in knlhn iš t i km n-r: mint p trr imi H A •• 1  _xxj._ i i.x t   iz-i-.: »Dibūtų jau tokio didelio reikalo gaites ir apie visą kitą, kur siekė praeito laiko lieptai, non kartais jo kalba iš tikro griauste griaudė.

. !  ! I X.. -t X M r-x I n 1 MA r-»r-« T11111 l/OYM O 1 V* I y-i r-1 /->! 1 T- Irt 4- r-» i »-» rtl n lrni r-v n •

skubintis su po dau-
as skraidyti Ir jiems pašvęst1' 

tiek pastangų bei pinigų. Juk 
Sovietų Sąjunga galėjo tuos bi-

Su manim visi turėjo tik nelaimes, triukšmą ir — Kodėl tu tą koją taip nelankstomai velki? 
skausmą. Ar iš tikro aš pasaulyje leistas tik audroms patraukdamas Andrių už kelnių, klausė Vasarojus.

— Skauda. Nelanksti. Reumatizmas.
Taip, vieną koją Andrius vilko grindimis čiuožda

mas. Apž'ūrėję fakulteto skelbimų lentą jie išėjo į

Paa jį buvo atėjęs ir laukė Jenas Kalnietis. Pirma 
jis išg rdo, paskui pamatė Andriaus muzikalųjį batą:,

— Koks g tau čia aparatas?
— Ts3!.. Prašau su visa pagarba prieš naują išra

dimą! — Andrius taisė iškilmingą pozą.
— Ar tu esi patekęs po tramvajum ir tada su

lopytas?
— Ne, ne! Mano batą sudaužė neturte artilerija. z 

Supranti — į dvi dalis! Bet aš noriu ir mėgstu taiką, 
todėl va kščioju minkštais, gelumbiniais žingsniais.

Jonas susitaisė besišypsantį, bet kartu ir nusivy
lusį veidą:

— Ach, tik tiek iš tavęs galima tikėtis, tik tuos ge
lumbinius žingsnius ir naujuosius išradimus! Matau, 
kad niekai...

— Kas — n'.ekai?
— Na, taip, matau, kad niekai. Pas tave atėjau 

kilniais tiks’a’s...
— Gauti kokį latą?
— Žinoma. Mielą latą

(>ua daugiau)

kelti, liūdesio liepsnoms įpūsti ? Kiek gi džiaugsmo iš 
manęs turėjo mano tėvas? Kiek gi jo turėjo draugai? 

lionus rublių paskirti savo skur Kiek mergaitės — Marytė, Inta, Rite, Lija? Kodėl 
džlai suslspaudusiems piliečiams visa tai yra taip buvę ir atsitikę, kad jos, jei jau su gatvę. Lietingas, purvinas, šaltas gruodžio vakaras 
patogesnių ir erdvesnių namų manimi turėjo laimę, tai ji buvo tik toji liūdnoji laimė?, Andrius atoisveik'no ir vieną koją vilkdamas nušliaužė, 
parūpinimui, o ne žemės sate- Kokiam reikėtų būti, kad su tavimi būtų tik džiaugs-1 Draugui Vasarojui juk jis nenorėjo prisipažinti, 
litams. GaJ JAV čia klydo. Jos mingoji laimė? Atiduoti save visą kam nors? Bet kur kad v'eno bato puspadis vos laikėsi. Jei kelsi kiek 

tada dings tolimasis, išsvajotasis kelias? Jei lieptai augščiau koją, po kiekvieno žingsnio pliauškės, kaip 
siauri, per juos vienam pereiti lengviau. Padėjėjai ?, mazgotė.
Ačiū, padėjėjai nereikalingi! i Bulvaru liepų prietemoje eidamas, Andrius visą

Dirbk, dirbk! savo dėmesį sutelkė prie kiaurojo bato: nors kaip, šč-
Andrius išnyko iš visų akių daugiku kaip mėnesį tonas, išlaikytų iki namų! Na. matysime, ar tokiuose 

ir dirbo. dalykuose magiškosios ir magnetinės jėgos p'deda?
Andrius pradėjo kaikur pasirodyti — paskaitose, Andrius žingsniavo, ir batas, vandenį semdamas, 

vaime prisidės. Mokslo išradi- nuėjo pas draugus ar į studentų draugiją tik gruodžio leido visokius garsus, tarsi katinai ten kniauktų ar pe
rnai reikalingi, bet gal Vakarai pradžioje. lės cyptų.
nepajuto, kad smarkieji mūsų) — Kokioje gi pekloje tu esi visą šį laiką buvęs?— Užkliuvo. Baigta su te muzika. Puspadi atplyšo 
amžiaus metai roBralingi įr ko klausė jo studijų draugas, iemgalietis, Karolis Vasa- ir atšoko visu savo ilgumu, šok nūn valsą, Andriau!

perdaug rūpinosi medžiagine sa
vo piliečių gerove, nors filosofai 
ir istorikai teigė, kad dvidešim
tam amžiui ypač reikalinga dva
sinė pažanga. Juk ir &v. Raštas 
sako, jog pirma reikia rūpintis 
dvasia, o visi kiti dalykai Ba

riam visa raketų išvystymo is- kito V. rojus Buvo kvaila ir juokinga. Porą kartų Andrius su-

sovtalisti.il
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Į "LAISV. LIETUVOS” SVAIČIOJIMUS
J. BASTYS

‘‘Laisvosios Lietuvos” skaity- ka “vienybė”, kuria savo valdy
tojai galėjo pastebėti, kad šitas mą rėmė tautininkų partija ne- 
laikraštis labai daug rašo apie prikl. Lietuvoje, dabar Vliką su- 
Vliką ir vien tik iš neigiamos darančioms partijoms ir gru- 
pusės. Paskutiniu metu ir Lie- pėms buvo ir yra svetimas da- 
tuvių Frontas su Lietuvos Rėžis lykas.
tencine Santarve jo laikomi že-l
miau, negu Lietuvos atgimimo 7) Vllke Pa8>kkusios partijos 
Sąjūdis, kurio ir šis laikraštis!1; f™**8 Llctuvos laisvinimo 
yra. Aplamai, beskaitant “Lais- darl* buvo ir V™ vieningos, ką 
vąją Lietuvą”, savaime plaukia * Pajutimoji sesiK
išvada, jog visi yra juodi, visi , 8) 711110 apsisaukimas visos 
purvini ir visi netikę. Tik LAS lai8Vlnlmo akcii°8 vadovaujan- 
atstovauja tyrąjį nacionalizmą1 ^lu 01 &anu n^ra kokios nors di- 
ir kitką. Kartais pagalvoji, ar ^ybės autosugestija ir miglos, 
šis laikraštis nesisemia sau “ty- į oe^. realybė, sudaryta dar Lietu- 
rojo nacionalizmo” iš kokio nors! Y°je; .Tlk a*jlc ambiciją galvo- 
svetimo šaltinio, kurio bene jo nbieji nenori pripažinti šitos 
skelbiamų idėjų draugai kadaise realybas' T°(1®1 tik vienas. Vli-
įieško jo hitlerinėje Vokietijoje.

Nekartodamas “Laisvosios Lie 
tuvog” pasakytų dalykų, čia te
pateiksiu jai keliolika atsaky
mų, iš kurių skaitytojas supras, 
apie ką šitame laikraštyje ėjo 
ar dar tebeina kalba. Be to pa
dalysiu tai tik į kaikuriuos jo 
svaičiojimus, paskelbtus šių me
tų 12 — 17 numeriuose.

1) Vlikas ne tik nesikėsino ir

kas veikė, tebeveikia ir turi tei 
sę veikti ne vien užsieniuose 
esančių Lietuvos politinių sam
būrių vardu, bet ir visos lietuvių 
tautos, esančios laisvėje, ištrė
mime ir likusios namuose.

9) Visada buvo ir yra asme
nų, kurie savo interesus statė ir 
tebestato augčiau už tautos ar 
valstybės reikalus. Todėl nieko 
naujo, jei kas jau pasitraukė iš 
politinio gyvenimo, nors tai ne-

NELINKSMA NAUJIENA

JAV sekretorius Dulles spaudos 
konferencijoj Washingtone teigia, 
kad sovietai pirmauja raketinių 
ginklų gamyboj. (INS)

LIETUVIŲ BENDRUOMENEJE

nes kėsina j LD Tarnybos, Alto 1 laimiu ištiktai mūsų tautai ir 
ir kt. veiksnių panaikinimą, bet į yra žalingas dalykas. Pagaliau 
anie tai niekad ir nepagalvojo. į neretai padaro šitaip nesupran- 
•T’s respektavo *r teberesp^ktuo-. tantieji ar nenorintieji suprasti 
a visus, kurie tik dirba Lietu- j palios politikos esmės ir pras- 

vos laisvinimo darbą, ar būtu pa į mėš. Taip padaro ir nebepajė- 
SAifi asmenys, ar jų junginiai , gią kitiems primesti savo dik-
C 1 bekalbėki anie garbingąjį 
Aite kurio vardas lietuvių tau 
os kovų už savo laisvę istori 
ioie tikrai bus įrašytas aukso 
raidėm’s.

2) LNT įvardinti uždaviniai 
yra pakart o ūmas Vliko seniau 
vykdytų ir dabar tebevykdomu 
uždaviniu, čia nieko naujo LNT 
nesugalvojo.

2) Kiek yra žinoma. Vliko 
žmonėms visada užteko ir užten
ka kvalifikacijų Lietuvos lais
vinimo darbui ęiirbti.

41 Į Vlika atstovus siunčia

totu.
10) Jokios partinės reklamos 

Vlikas niekad ir niekur neskel- 
l'ė ir neskelbia. Kam partinė 
r eklama rūpėjo, tie iš jo išstojo 
■''įsai ir nenori grįžti arba nenori 
Įstoti.

11) Kiek praktika rodo, tik 
*otalistai su savo tautų “vadais” 
'r į juos panašūs bijojo ir tebe
lijo aukotis bendram labui. Vil
ką sudaranč’os partijos ir gru
pės tautos reikalus statė ir tebe
stato augščiau už savo partijų ir 
grupių narių interesus. Tai pa

pachos jį sudarančios pnrtUos ir rodo ne vien dabartinė okupa 
grupės. T š’tft skyrimą Vlikas cija, bet ir tautininkų režimo lai-
niekad nesikišo Ir nesikiša. Ši- 
taip buvo ir yra su Lietuvos 
Darbo Fedęracija, su Laisvės 
Kovotojais ir kt. Be to taria- 
7.;,! dovvdaitiėka LDF Valdy
ba išskpmus Vaitiekūną (vėliau 
p rėiusi i frontininkus). niekad 
i ,f)F ■ uenriklaus? ir niekad tik
ri, io f 1 oracijos darbo nėra dir-

kai Lietuvoje. Nors uždarytų ir 
dabar į Vliką įeinančių kaikurių 
Darrijų vadai ir jų nariai ir bu
vo suiminėjami, teisiami, kalina
mi, tremiami ir kitaip persekio- 
'ami, vistiek iš kovos dėl savo 
tautos gerovės niekad ir niekur 
nepasitraukė ir nepasitraukia ir 
dėl tokios kovos reikalingumo

busi. Kalbėdama apie tai. “Lais- niekad nesuabejojo ir neabejoja 
voii Lietuva” arba nežino apie i dar dabar. Todėl ir pasilikimas 

blvką visai, arba tyčia jį Vliką sudarančių partijų narių 
iš; raino. Lietuvoje nevaržė Vlikui veikti

5) J VT narius pirmoje eilėje I seniau, nevaržo jo dabar, nevar-
buvo renkamas Kairys, bet ne žys ir ateityje.
LDF atstovas. Šitam orranui 
priklausyti dar neužtenka būti 
kmio- nors partijos ar grupės 
neriu Peikalingos ir tam tikros 
kvalifikacijos. Jei išrinktasis 
būt i i ) neturėjęs, tai. tvarkan-

V.’kui demokratiškai, bet 
koks r''klausymas nieko nepa- 
dčtų.

6' Vlikas siekė ir tebesiekia 
vienybės su visais. Bet, jei at- 
K'-and’ ją boikotuoiančių, tai 
nori Vlikas kaltas. Tautininkiš-

12) Vliką sudarančioms parti
joms ir grupėms ir joms čia de
mokratiškai b e sitvarkančioms 
melas yra tiek svetimas daly
kas, kiek ir valdžių siekimas. Vi 
sa tai yra neatskiriamai susiję 
tik su visokiais “nepartiniais” ir 
jų junginiais.

13) Vlikui svarbiausia yra dar 
bas. Bet, jei kas nors laisvina 
Lietuvą malda ar kitais būdais, 
vistiek padaro daugiau, negu 
“Laisvoji Lietuva” savo nesibai-

DOVANŲ PAKIETAI Į LIETUVĄ
IR T KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS

Po Ilgų Ir stiprių derybų na Runų vyriausybe pasekmingai su
sitvarkėme vėl siuntinėti dovanų pakietus Iš Danijos į Rusiją ir 
’unų okupuotus kraštus: Lietuvą, Estiją ir Latviją Pristatymo 
alkas: 4-5 savaitės.

STANDARTINIAI PAKIETAI
Nr. 1. 11 av......... $10.00

156 gr. Kavoa, degintos 
150 gr. šokolado, 1 dčž8 
156 gr. Kakao, 1 paklotas 
200 gr. Arbatos, 2 pakletal 
228 gr. Pipirų, djelų 

1000 gr. KtaųlInLų taukų, 1 dSŽS 
30 gr. Sviesto. 1 dftžS 

500 gr. Salada oll alyvos, 1 46ž6 
100 ttk. Chesterfleld Olgarečlų

Nr. e 22 sv........... 020.00
912 gr. Kavos, degintos
9<io gr. ftoko;a<lo, 1 d8ž.
912 gr. Kakao, 1 paklet.
912 gr. Pieno miltelių, 2 pakt. 

1000 gr. Cukraus, maiS.
1000 gr. Kiaulinių taukų, 2 pakt.
1000 gr. Margarino, 2 pakt.

830 gr. Sviesto, 1 d6ž8
1000 gr. Skalbimui muilo, 2 dPž.
100 stk. Chesterfleld cigarečių

150
156
460
X00
500
500
500
285
600
600

1000
912

1000
912
200

Nr. 8 22 sv........... *22.00
gr. Kavos, degintos
gr. Kakao, 1 pakL
gr. šokolado. 1 <182.
gr. Arbatos. 4 pakL
gr. Kiaulinių taukų. 1 pakt.
gr. Margarino, 1 pakt.
gr. Augalinių riebalų, 1 pakt.
gr. Šv ęsto, 1 d628
gr. Saladaotl alyvos, 1 d8t.
gr. Skalbimui muilo, 1 d8l.
gr. Kalami deAros
gr. buhchham m8sos, 1 <182.
gr. Cukraus, 1 mat*.
gr. Kvlettntų miltų, matA.
stk. Chesterfleld cigarečių

912
450
466
200
228

1000
1000

500
830
600
912
860

600
200

Nr. 5 22 sv..........030.00
gr. Kavos, degintos
gr. šokolado, 1 d82.
gr. Kakao, 1 pakt.
gr Arbatos, 2 pakt.
gr. Pipirų, 1 mals.
gr. Cukraus, 1 malš.
gr. Skalbimui muilo. 2 d5ž.
gr. Saladaoil alyvos, 1 d82.
gr. Sviesto, 1 d6ž.
gr. Kiaulinių tauki), 1 pakt.
gr. Kvietinių miltų, 1 malš.
gr Ham shoulder — petukas.
1 d?ž8
gr. Margarino. 1 pakt. 
stk. Chesterfleld cigarečių

I kalnas (skaityte — siipakavlmas, pašto išlaidom, raudona kortelP-kvItas 
Ir “duty pald llcense". Pakirto gavčjas nieko neturto primokėti. 

Siųskite užsakymus, čekius ir Money Orders nu pasitikėjimu J:

AMERICAN PARCEL SERVICE
64 Wesf Rondolph SI.. Chicago, III., U. S. A.

.Tel. FB 2-1262

giančiais ir aprioriniais tauška
lais.

14) Kažin, ar būtume turėję 
mūsų kariuomenės savanorių kū 
rėjų, jei Lietuva būtų buvusi at
statoma ne demokratiniais pa
grindais, bet pagal kurios nors 
partijos ar asmens diktatūrą?

15) Kadangi lietuviškų formų 
riek Smetona, tiek ir Voldema
ras jieškojo vieša ir slapta po
licija bei kita ginkluota jėga at
sitvėrę nuo savo tautos bei pa- 
-tarosios priespaudos sąskaiton, 
tai ir nesistebėkime, jei tokios 
formos jų ir nebuvo surastos.

16) Kad mūsų vyskupai su 
kunigais ir kita veiklia visuome
ne bei Vlikas daug nudirbo ir 
tiek pat daug dirba Lietuvos iš- 
’aisvinimo reikale, čia niekas ne 
abejoja, nes visada ir visur gali
ma rasti ir apčiuopiamų duome
nų šitai aplinkybei įrodyti. Bet 
kada, kur ir kiek šitokio darbo 
atliko ar dar atlieka “Laisvoji 
Lietuva” su savo talkininkais.

17) Patirtis rodo, jog vien de
mokratiškai besitvarkydami kra 
štai atsispyrė ir tebeatsispiria 
bolševizmui. Tik vadinami “ne- 
nartiniai”, frontai ir jiems pana
šūs junginiai tiesioginiai ar ne
tiesioginiai talkininkavo ir tebe- 
talkininkauja komunistams.

18) Pagal raudonuosius, tai 
ne vien Lietuvos laisvinimo dar
bą dirbantieji, bet daugelis ir ki
tų pabėgėliu bei Lietuvos parti
joms priklausiusių ir tebepri
klausančių žmonių turėjo seniai 
seniai sėdėti jų kalėjimuose ar
ba pūti kur nors po velėna. “Lais 
vosios Lietuvos” žmonės, pasiro
do, yra dar kiek nuolaidesni. Jie 
kolkas pasitenkina vien kišimu 
i kalėjimus Lietuvos laisvinimo 
darbą dirbančiųjų. Nors, spren
džiant iššio laikraščio straips
nių. jei jie turėtų tinkamas są
lygas, greičiausiai ir jie su sau 
priešingos minties žmonėmis pa 
sielgtų Kremliaus pavyzdžiais. 
Bet kain turėtų būti pasielgta su 
tais pačiais, kurie Lietuvos lais
vinimui dar nė trupučio nėra pa
darę, apie tai šis laikraštis nu
tyli.

19) Nuernbergo dokumentai 
ne vien inkriminavo Lietuvių Na 
čionai istų Partiją kaip hitlerinės 
Vokietijos agentę, bet ir kaip ru 
dųių talkininkę ginklu nuversti 
Lietuvos buvusią valdžią. Tai 
'rodo ir kadaise spaudoje pa
skelbtos anų dokumentų ištrau
kos.

Aplamai, čia būtų galima dar 
■’aug ką pasakyti, bet ir be to 
š’indo yla iš maišo. Štai ji:

“Tik neatidėliodami steikime 
nepartiniais pagrindais paremtą 
Lietuvos laisvinimo kovai vesti 
organą, pastatydami jį virš trem 
tyjp veikiančių partijų veiklos, 
nartiioms palikdami įvairiu ži
nių rinkimą ir studijinius klausi 
mus, — kain Lietuvos valstybė 
Dirėtų būti tvarkoma jai laisvę 
atgavus”. (J. Zvainys, “Lais
voji Lietuva” Nr. 15).

Taigi štai kodėl minėtas laik- 
-’štifl yra vis prieš Vliką, prieš 
'į sudarančias partijas bei gru- 
es. Kuo kvenia tie vadinami ne 

partiniai junginiai, jau užtekti
nai patyrėme tautininkų siau
tėjimo laikais Lietuvoje. Tai ne-

JAV LB Tarybos rinkimai
Dabartinės JAV LB Tarybos 

kadencija baigiasi 1958.V.1.
Naujos LB Trybos rinkimai j 

skelbiami 1958.IV.27.
Tarybos rinkimai vykdomi vi- į 

suotiniu, lygiu, tiesioginiu ir slap 
tu balsavimu. Rinkti gali visi 
pilnateisiai lietuviai, įtraukti į 
LB apylinkių sąrašus. Kandida
tus gali siūlyti nemažesnės kaip 
10 lietuvių grupės. Rinkimai 
vykdomi pagal Vyriausios Rin
kimų Komisijos ir LB Centro 
Valdybos patvirtintą tvarką.

LB Centro Valdyba Vyriau
siąją Rinkimų Komisiją sudarė 
Detroite, ir į ją nariais įeina šie 
asmenys: dr. Ad. Damušis, L. 
Mingėlienė, teisin. K. Navasai- 
tis, E. Paurazienė, J. Pilka, inž. 
Č. Staniulis, teisin. St. Šimoliū- 
nas, kandidatai A. Musteikis ir 
Alf. Nakas.
Kultūriniai reikalai gydytojų 

valdybos posėdyje

Ohio Lietuvių Gydytojų Drau 
gija buvo paskyrusi 1,000 dol. 
premiją LB Clevelando apylin
kės vykdytam dramos konkur

sui. Buv. valdybos pirm. dr. D. | 
Degesys, kalbėdamas dramos 
premijos įteikimo iškilmėse, pa- į 
reiškė, kad tokia šios draugijos ■ 
parama lietuvių kultūrai nepas
kutinė. Iš tikrųjų ir naujoji 
draugijos valdyba rūpinasi, lietu i 
vių kultūros parėmimu. Lapkri
čio 7 d. įvykusiame draugijos; 
valdybos posėdyje kuriame da
lyvavo visi jos nariai — pirm. 
dr. H. Brazaitis, vicepirm. dr. J. 
Stankaitis, sekr. dr. K. Ambro- 
zaitis, ižd. d r. VI. Ramanaus
kas ir narys dr. D. Degesys, pa-1 
kviestas LB CV pirm. St. Barz- 
dūkas valdybą supažindino su 
JAV LB kultūriniais ir švieti- 
švietimo planais, kuriems reika
linga mecenatinė parama. Pasi
dalinus mintimis, gyd. draugijos 
valdyba pažadėjo ateinančiuose 
posėdžiuose LB kultūrinių pa
stangų rėmimo klausimą palan
kiai svarstyti ir pagal galimy
bes šį svarstymą išplėsti ir į ki
tus JAV lietuvių gydytojų sam
būrius. Malonu pastebėti, kad 
gydytojų draugijos valdyba kul
tūriniam lietuvių reikalui rodė 
daug supratimo ir šilumos. Inf.

Iz. Savickaitė ir St. Raudonis, 
Gedimino Diraugijos vardu —; 
Ant. Avižinis, Šv. Onos Drau
gijos vardu — Elzb. Čiurlienė,1 
Moterų Gildos vardu — Elena; 
Kačėnienė, Lietuvos Vyčių var
du — Barbora Cironkaitė, para
pijos choro vardu — Juzė Vai- 
tekūnait'ė, jaunųjų vyčių var
du — Robertas Cironka, para
pijos steigėjų vardu — J. Dva-! 
rėčkas iš VVorcester, Mass., ir 
Katalikų Klubo vardu — Ed
vardas čiočvs, kuris ir vadovavo 
šioms iškihnėniės. Šio minėjimo 
pabaigoje žodį tarė pats jubi
liatas klebonas kun. Jonas Vai
tekūnas, dėkodamas visiems šio 
minėjimo rengėjams už staigme
ną, sveikintojams už nuoširdžius

ir gražius linkėjimus, savo para 
piečiams už paramą ir parodytą 
reikalų supratimą visuose para
pijos darbuose, svečiams už atsi
lankymą ir vargonininkui Jonui 
Beinoriui bei chorams už prog
ramą. Ir vėl griausmingu cho
ro "Ilgiausių metų” linkėjimu 
šis minėjimas baigtas.

Baigiant šias kelias eilutes, 
reikia pažymėti, kad šiam minė
jimui rengti buvo sudarytas ko
mitetas iš visų šv. Kazimiero pa 
rupijoje esančių katalikiškųjų 
organizacijų atstovų, kurių dau 
guma savo žodžiais pasveikino 
jubiliatą minėjimo metu, įteik
dami klebonui ta proga ir savo 
organizacijų skirtas dovanas. 
Garbė providenciečiams, kad jie 
nepamiršta savo dvasios vado.

A. Aušra

MŪSŲ KOLONIJOSF
Providence, R. I. į

Gražus paminėjimas
Spalio 13 d. Šv. Kazimiero pa

rapijos klebonui kun. Jonui Vai
tekūnui suėjo dvidešimt penki 
metai, kai jis sielojasi šioje lie
tuviškoje kolonijoje gyvenančių 
jų mūsų tautiečių dvasiniais rei
kalais.

Klebonas yra labai nuoširdus, 
todėl ir nenuostabu, kad visų pa 
rapiečių ir net kitų lietuviškųjų 
kolonijų lietuvių, pvz. Worces- 
ter, Mass., jaunimo jis yra mėgs 
tarnas ir gerbiamas. Todėl, visa 
tai matant, netenka ir stebėtis, 
kad sukaktuvininkui ta proga 
buvo taip nuoširdžiai ir kruopš
čiai suruoštas Providence mies
te esančiame lietuvių klubo Klai
pėdos parke sidabrinių sukaktu
vių minėjimas, kuriame meninę 
programą atliko ir jungtinis 
choras, susidedąs iš Providence 
lietuvių Šv. Kazimiero parapijos 
ir Worcesterio, Mass.. Meno Mė
gėju Ratelio chorų, kuriam va
dovavo Providence lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijos vargoninin
kas Jonas Beinoris.

Minėjimas buvo pradėtas jung 
tinio choro JAV ir Lietuvos him 
nais, po kurių didingai nuskam
bėjo specialiai šioms iškilmėms 
muziko Jono Beinorio parašyta 
ir sukaktdvininkui kun. klebo

nui Jonui Vaitekūnui dedikuota 
“Ilgiausių metų” giesmė”. Me
ninėje programos dalyje buvo 
padainuotos šios dainos: “Kur 
bėga Šešupė” — C. Sasnausko, 
“Keleliu ėjau” — P. Adomavi
čiaus, “Jaunystės vainikas” — 
K. Kavecko, “Šią naktelę” —

St. Šimkaus, “Laisvės daina” — 
J. Žilevičiaus ir “Lietuviais esa
me mes gimę” — St. Šimkaus. 
Bo to jubiliatą žodžiu sveikino 
kun. J. Jakaitis, prof. kun. Ant. 
Jurgelaitis, kun. dr. J. Vaišnora, 
kun. dr. Stadalninkas, kun. R. 
Krasauskas, kun. V. Paulaus
kas ir kun. V. Martinkus. Trem 
tinių dr-jos vardu sveikino J. 
Staričenka, Worcesterio Lietu
vių Meno Mėg. Rateelio vardu—

Vestuvių nuotraukos Ir 
lugštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė
PREflN PHOTO STUDIO

(Incorporated)
EDVARDAS ULIS, sav 
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-2481

sibaigianti daina asmenų ir par
tijų, siekiančių savo diktatūros. 
Tik ką minėtas siūlymas prime
na ir komunizmą, rengiantį sau 
dirvą nekomunistiniuose kraštuo 
se per vadinamus liaudies fron- 

1 tus bei jiems panašius susigru- 
pavimus.

STATYBAI 
IR NAMU 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWINAS, Prea.
3039 So. Halsfed St.

Tel. VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristatę 
mą Teikiame Nemokamai.

Raštinė atidara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
Seštadienais iki 3 vai. vakaro

VIKTORO K O IICOS 
MetuvISh gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 B. WESrERN AVB PB 8-96SS 
«******W*a*l»HN*»«**3«*******

Perskaitę ‘‘Draugą’ 
ij kitiems

duokite

OOOOOOOOOOOOOOOOOOcvrv-'-n'voooo
NELAUKITE PASKUTINIO 

MOMENTO!
Jau dabar įsigykite SventSmu:
• Modernišką televiziją
• H t F*1 fonografą
• Nuostabius importuotus rūdijus
• Stebuklingus translstorlnius 

radijukus
• Patogius radljo-laikrodžlus
• Gražius elektr. laikrodžius
• Naujausių patefonų plokštelių. 
Taip pat čia rasite didelį pasirin- I

kimą elektr. namų apyvokos relkm., 
k. a. virdulių, prosų, tosterių, plau
kų džiovintuvų, dulkiasiurblių ir kt. 
— VISKAS GARANTUOJAMA —

Pirkite visados šioje moderniškoje 
parduotuvSje.

lUlTCLCvisiort
Csales - Service)

Sav. inž. A. SEMftNAS 
3321 8. HaLsted — Cl.tffside 4-56U5 
Atdara kasdien 9—6, pirmadieniais

ir ketvirtadieniais 9—9 
ck>oū<xhx>o{x><x>(xkx><>o<x«>o<)o<)

RETO ĮDOMUMO KNYGA

VERKIANTI DIEVO MOTINA 
SYRAKOZUOSE

Su Čikagos Arkivysk. aprobata 
Tai pilnas vaizdas neįprastų ir 
stebėtinų įvykių Syrakūzuose. Liu
dininkų ir dokumentų apstumas 
verčia susimąstyti net skeptikus 
ir indiferentus. Knyga labai gra
žiai išleista su daugybe iliustraci
jų ir tekainuoja 2 dol. su persiun
timu. Puiki dovana bet kam ir bet

kuria proga!
Užsakymus su pinigais, siųskite:

“DRAUGAS”
4545 VVest 63rd Street 
CHICAGO 29, ILL.

INSURID 
UP TO-
/či n /

n

l_

IFEDERflL
SflVINGS

Jei reikia paskolos
pirkimui namo 

ateik j

Mutual Federal Savinas -
gausi greitę patarnavimuz
2202 W. CERMAK ROAD,

CHICAGO 8. ILL.

Vlrginia 7-7747
AND LOAN ASS’N. •

JOHN J. KAZANAUSKAS, 
President

KALAKUTAS DOVANAI
Kas pirks televiziję ar šaldytuvą pas 

BALYS RADIO & TELEVISION SALES & SERVICE
2646 West 71st Street , PRospect 8-6374

M O V I N G
A BENIULIS atlieka jvairiui- 
perkraustymus bei pervežimus 
‘š ‘olimų ir artimų atstumų

• Tei BIshop 7-7075
WWWWWWWWWWWWWWWW«WW*'WWWWWW

(» ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMaS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
draudė Pigus Ir sąžiningas 
patarnavimas

R. ŠERĖNAS
1047 W «7Ui PI. Ghloago 

III. WAIbronk 5-8063

ANTANAS TVERAS
rjgk DIPL. LAIKRODININKAS

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devoclonalaH. 
prekės dovanoms.
2646 W. 69»h SI. RE. 7-194*

PEOPLES HARDWARE & PAINT CO.
Liet. krautuvė. Sav. broliai Gregoravičiai
Dažai, Alyva, Stiklas, įrankiai, peiliai 

namų reikmenys, vandentiekio įrengimai’ 
ir elektriniai reikmenys.

1901 West 47th St. TeL LA 3-4139

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki S 10,000.00 —

Ir Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINOS t LOAN ASSN.
6245 S. Westem Avė., Chicago 36, Iii.

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

CRANE SAVINGS t LOAN ASSN.
2555 W. 47th St._____________ Chicago 32. Iii

DISTRICT SAVINGS ( LOAN ASSN.
3430 S. Haisted Si. Chicago 8. Iii

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

UNIVERSAL SAVINGS « LOAN ASSN.
*800 S Haistod St Chicago 8, Iii.

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

ir tolimų distancijų. Saukite sekančiai

ANTANAS VILIMAS
8415 SO LITUANIUA 4VE., CHICAGO. ILJ. 

Telefonas — FRontter 6 IKH2
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MOŠŲ JĖGOS IR PROTAS IR DARBAS -Rpmti Dr»ugijo8 pirm. adv. r. _ _ _________
TAU, TĖVYNE, ŠALIE NUMYLĖTA! t u vos Vaizdu albumus Dri, s ♦ ■ " ,. . \ ' " r>» a n’ ’ iuvos vaizdų albumus. Prieš tai raštu, nes pati j suvažiavimą at- zaus pinigėlio. Pranė Grybaua-

_ ...... . . ___ . . , specialius pagerbimo aktus ve- vykti negalėjo dėl vaiku ligos, i kien’ė, Juozefa Savickienė ir So-
6 Tokiu sukiu buvo papuošta gyvos ,r permainingos kovos* teranams perdavė dr. A. Nasvy- Mitchell pranešė iždo stovį.! fija Mantautienė kvietė svečius,
šv. Ritos augštesn. mokyklos sa- studentai išpešė vertingą 58:55 tis, kuriuos gavo: F. Kriaučių- Toliau sekė kuopų atstovių pra- išnešiodamos biletus. Pastaroji

, uno.ie sės a įenį ir se ma- pase mę. nas, Zu Puzinauskas, A. Andriu- nešimai, iš kuriu paaiškėjo, jog puikiai išdekoravo salę Moterų
įenj vy o „įe uvos rėpsimo plačiau apie krepšinio varžy- *is- P ‘_ Mažeika, P. Talzūnas, V. gyviausiai veikia 5 kuopa, Wor- Sąjungos 15 kuopos, JAV ir Lie

pė r,a ių me ų su a es mi į,as parašysime penktadienio Budriūnas, J. Jurgėla, M. Ruz- cesterio Šv. Kazimiero parapijoj! tuvos vėliavomis. Stalai buvo

Sofija Mantautien’ė perskaitei Aleksandra Šeduikienė vadova įįr

APSIRŪPINKITE ŠILDYMU

nėjimo svarbiausioji dalis, pri- sporto skyriuje 
simenant Lietuvos krepšininkų 
laimėjimus Europos krepšinio 
pirmenybėse Rygoje ir Kaune, 
kur toks pat šūkis didžiojoje 
krepšinio halėje lydėjo mūsų vy
rus i antrąją Europos meiste- 
rystę.

Praėjusį savaitgalį daugiau 
2,000 žiūrovų iš Chicagos ir iš 
viso Š. Amerikos kontinento Vėl 
pergyveno tą džiaugsmą, kuris

šeštadienio vakare Chicago3 
Lietuvių auditorijoje buvo pra
vesta linksmesnė minėjimo pro
gramos dalis — linksmavakaris 
su menine dalimi, šokiais ir vai
šėmis.

Čia, susirinkus rekordiniam 
publikos skaičiui, seserų Blan- 
-tvčių trio. akomponuojant mu
zikui A. Skriduliui, su pasiseki
mu padainavo šešis kūrinius.

prieš 20 metų gimė lietuvių ^ir-j prf>Srrarnoje pasirodęs su humo-
dyse; čia jie vėl susitiko anų at
mintinų pergalių dalyvius ir su-

ristinėmis eilėmis rašyt. A. Ba 
ronas, kaip paprastai, linksmai

sipažino su grąžui^ bręstančiu nuteikė gausią auditori'ją Taip 
pat gražiai pasirodė ir sol. V.mūsų krepšinio atžalynu.

Pats pergalių minėjimas buvo 
pradėtas šeštadienio popietėje 
Šv. Ritos augštesn. mokyklos 
salėje, kur jį atidarė Vid. Vaka
rų sporto apygardos pirm. P. 
Petraitis, pažymėdamas, jog ši 
šventė, nors ir nėra įrašyta ka-

Liorentas, lydimas muz. J. Šve
do.

Po meninės dalies, grojant B. 
Pakšto orkestrui, susirinkusieji,

gys, V. Norkus, K. Savickas, B. ir 15 kuopa — Brocktono Šv. j papuošti rūtomis ir puikiomis 
Budrikas, H. Petraitis, A. Gied- Kazimiero parapijoje; nuo jų rudens chrizantemomis.
Taitis Z. Ralkevičius ir E. Mar- neatsilieka Norwoodo ir Aušros
tmaitis. ' Vartų kuopos Worcesteryje.

Krepšinio veteranų vardu pa- i, UrS“'f Dauk“ntie"ė J™ 
dėkos žodį tarė fia buvęs Li«u-
vos rinktinės'kapitonas Peliksas • ‘n'U ‘F aka lno.raSj"
Kriauėiūnas. o po to netrukus * J™’ .7'”"13*3 Uausin,a13' 
aikštėje pasirodė du krepšinio apSv,etM
penketukai, sudaryti iš buvusių
Lietuvos rinktinės žaidėjų ir ke
lių talkininkų, čia laimėjo “bal
tieji” 18:16, kurių komandoje 
žaidė Savickas, Budriūnas, Bud
rikas, Petraitis, Ruzgys ir Gied
raitis.

Sekmadienio vakare krepšinio 
veteranai dar kartą buvo pagerb 
ti gražioje Jacy’s restorano sve
tainėje, kur susirinko pilnintelė

Vakarienės metu kalbėjo tos 
pačios sąjungiečių centro velkė
mis ir prelatas P, Strakauskas. 
Pasisotinus sekė dvasinė puota. 
Meninę dalį atliko Šv, Kazimie
ro parapijos vargonininkė Ste
fanija Tribuliauskaitė - Ventre, 
Bronė Stundžienė savo puikio
mis dainomis; taip pat solistas 
Adomas Barauskas mus džiu-

Gražiai atremontuotose Roseveit 
l'urniture patai |M>se pavirinkite 
jums tinkamiausią pečių.

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

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

kuriu tarpe buvo matyti nema?a?' Bet aPie $ Pagerbimą pa-
ža! mūsų krepšinio veteranų ir 
svečių iš kitų miestų, dar ilgai

rašysime vėliau. Edv. šulaitis

lendoriuose, bet ji yra giliai įsmi s-, ceiavosi, atnaujindami seną- 
gusi į kiekvieno lietuvio širdį, sias pažintis ar užmegzdami nau

Toliau kiek ilgesnį žodį tarė jąsias.
minėjimo rengimo komiteto pfr- Veteranai aikštėje
mininkas dr. Stp. Biežis, kuris Veteranai aikštėje
papasakojo lietuvių sportinę Pati įdomiausia minėjimo pro- 
veikla Amerikoje bei jų perga-1 gramos dalis įvyko sekmadienį 

po baigminių krepšinio rungty
nių, kada aikštėje pasirodė Lie-

les Lietuvoje.

Krepšinio varžybos
Po šios įžangos buvo pradėtos 

krepšinio varžybos, dalyvaujant 
penkioms geriausioms Š. Ameri
kos lietuvių krepšinio koman
doms — New Yorko LAK, Det
roito LSK Kovui, Toronto liet. 
rinktinei (Vyties žaidėjais sustip 
rintai Aušrai), Chicagos LSK 
Neriai ir ASK Litųanicai.

Pirmieji aikštėn išbėgo Toron
to lietuvių rinktinė ir Detroito 
LSK Kovas, kurių susitikimas 
baigtas krepšininkų iš Kana-

tuvos krepšinio veteranai.
Pradžioje jie publikai buvo 

pristatyti pranešėjo A. Visoc
kio, o jiems išsirikiavus prabilo 
Lietuvos konsulas Chicagoje dr. 
P. Daužvardis.

Konsulas savo žodyje vetera
nams pareiškė padėką bei pagar
bą, nes, jo žodžiais tariant, jie 
Lietuvą išgarsino ir padėjo ant 
žemėlapio. Kalbėtojas pabrėžė, 
jog yra reikalinga lietuvių spor
to taryba, kuri apjungtų čia gi
musius ir naujai atvykusius lie- 

dos naudai 59:57. Jų rungtynes i tuvius. Baigdamas konsulas pa
sekė kova tarp New Yorko ir j skatino bręstantį jaunimą sekti 
ASK Lituanicos komandų ir čia
paskutinieji nugnybo 50:40 lai-
mėjimą. Paskutiniame šeštadie
nio susitikime susikibo Toronto 
lietuvių rinktinė ir Chicagos 
LSK Neris. Čia torontiečiai ir 
vėl kiek nelauktai išėjo laimėto
jais, įveikdami šeimininkus 
56:49.

Sekmadienį įvyko varžybų 
baigmė tarp ASK Lituanicos ir 
Toronto lietuvių rinktinės. Po

Sofija Mantautienė siūlė su
sirūpinti pasaulio lietuvių ka
talikių moterų rėmėjų steigimu,
sumokant po 1 dolerį metams. . . . . , .m . . . . gino savo jautriu dainavimu.Tuomi remsime atstovavimą lie ° J
tuvių įvairiuose kraštuose. 15 kuopos pirmininkė dėkoja

Išpopularėjo kun. Vincento visiems atsilankiusiems sve- 
Valkavičiaus, buvusio sąjungos čiams, sąjungiečių rėmėjams ir 
dvasios vado, siūlymas surinkti darbininkėms Z. Stašaitienei, B. 
iš narių po 25 centus ir nusiųsti Meižienei, A. Sužiedėlienei, S.

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

JONAS GRĄDIMSKAS

Brockton, Mass.
Motera Sąjungos Naujosios 

Anglijos atstovių suvažiavimas
Lapkričio 3 d. 1 vai. p. p. 22 

Moterų Sąjungos atstovės iš še
šių kuopų suvažiavo Brockto- 
nan šv. Kazimiero parapijos 
prel. K. Urbanavičiaus vardo sa 
Įėję aptarti savo poseiminių rei
kalų.

Posėdį pradėjo vietinės 15 
kuopos pirmininkė, pasveikinda
ma kuopų atstoves ir viešnias 
(kurių buvo 10), susirinkusias 
šios parapijos pastogėje, kurio
je jau daugelį kartų buvo gar
sintas ir popularintas M. Sąjun
gos vardas ir pranešė, kad šia 
proga suruošta dviejų sąjungie
čių dukterų — Rūtos Adamka- 
vičiūtės ir Gražinos Šeduikytės 
meno piešinių paroda šioje sa
lėje.

centrui, kad tas persiųstų Šv. 
Kazimiero dvasinei seminarijai 
Romoje. Tuo klausimu kalbėjo 
M. Watkins ir J. Mack. Nutar
ta kuopose tai padaryti.

Išrinkta apskrities valdyba: 
pirm. Sykes, sekr. Puzar, vice- 
pirm. S. Mantautienė, ižd. — 
jau 24 metus tas pareigas ėju
si Mitchel,

Kitas suvažiavimas pakvies
tas į Norwoodą, kur’gyvena vei
kėjos Kneižienė ir Sykes.

Suvažiavimas baigtas giesme 
“Marija, Marija”. 5 vai. Šv. Ka
zimiero bažnyčioje įvyko palai
minimas Švč. Sakramentu, o 
5:30 vai. visos atstovės ir gera
širdžiai sąjungiečių rėmėjai su
sirinko į salę pasivaišinti.

Sąjungiečių vakarienė
Darbščioji vakarienės komisi

ja, vadovaujama Sofijos Stašai- 
tienės ir Bronės Meižienės, bei 
Antaninos Sužiedėlienės, pa
ruošė puikią vakarienę.

Kai biletų platintojos it bite
lės siuvo šen ir ten išilgai ir 
skersai Montelltts kaimelį, kvies
damos svečius, tai vakarienės

Mantautienei, činčienei, A. Še
duikienei, P. Žilienei, J. Tubie- 
nei, L. Senutienei, O. Gureckie- 
nei, Janušienei, O. Kupkienei,
O. ir K. Pareigiams, R. ir M. 4 
Valentukevičiams, Gražinai Sta
šaitytei, Laimutei Tubytei, Kon 
stancijai ir Marytei Barauskai- 
tėms, Gražinai činčytei — už 
gražų padavinėjimą į stalą ir vi
soms sesėms sąjungietėms, pri
sidėjusioms prie šio parengimo, 
prel. P. W. Strakauskui 15 kuo
pos garbės pirm. Agotai Stra- 
kauskienei ir 15 kuopos narei 
Uršulei Abračinskienei. Gražu 
buvo žiūrėti, kai šios garbingos 
motinos sėdėjo už stalo su savo 
garbingais sūnumis — kun. A. 
Abračinsku ir prel. P. W. Stra-. 
kausku. Joms sugiedota “Ugiau 
šių metų”. ,

Elenai Plonienei, Mortai Lan- 
kutienei, K. Kuzborskienei, Jie- 
vai Jackevičienei, M. O. Svirtū- 
nienei, Stasei Stasiukaitienei ir 
Stefanijai Urbonienei esame dė
kingos už dovanas ir kepinius.

K. Keblinskiene

**• . ON * 2512 W- 47th str- * FRcntier 6-1998
RADIJAI, PATEFONAI, TELEVIZIJOS, Hl Fl 

TELEVIZIJOS nuo $95-00
DUMONT, RCA, GE, ZENITH, EMERSON, SONORA

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

Atdara kasdien Iki « vai pirmad ir ketv iki 9 vai H.km uždarvta

M0VIN C

MAUJI T&OKAI-NAUJAUSI KMU5Tr!^O (&AHK/AI

u&į N etų ^AnrrftiMAs- ptsus u? sąžiningas ^ArANntAWNAs

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

%

1tA** 
rookai«e 

Piviiicndą

MIDLAND
1 Savings and L-b^n^' 

Association
INSURED

PfR 4Q METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

, PELNINGIAUSIA 
taupymo 

be nurovė

, . . Kvietė N. Anglijos M. Sąjun- ... . ,veteranų pėdomis, o Šiems pri- vald užimti pre2idiume ruošėjos viską supirkinėjo ir So. 
minė pareigą ateiti jaunimui 1 vfctM. pakvlestas taip pat ir fljos Staiaitienes ----- i->-
talką. 115 kuopos dvasios vadas prel

Į išsirikiavusius veteranus pra p w strakauskas, kuris sukai-
bilo ir Fasko pirm. dr. A. Nas- 
vytis iš Clevelando, kuris pami
nėjo, kad krepšininkų pergalės 
yra visos lietuvių tautos laimėji

bėjo maldą.
Posėdžiui pirmininkavo M. 

Watkins, sekretoriavo Puzar. 
Prezidiumą dar papildė apskri-

automobilis 
neturėjo ramybės, kol viską su
vežtojo; kai mes ramiai posė
džiavome, Barbora Bolmantienė 
ir Juzefą Savickienė viską ruo
šė ir nešė į stalą, kad svečiai 
jaukiai jaustųsi.

Po atostogų
— Norėjau savo žmoną išmo

kyti plaukti, bet niekas neišėjo.
— Ar jinai taip sunki?
— Ne! Bet negali būti susi

čiaupusi nė minutės.

4038 Archer Avemie t«i. la3-6ztv 
AUGUST SALOUKAS Pr»cld»rww

'/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

mas, ir tas pavyzdys yra kelio- tjeg yjcgpjnn Sofija Mantautie-
džiu savų galių auginimui

Veteranus taip pat pasveikino
ir buvęs Užsienio Lietuviams

REIKIA BOTI TINKAMAI
APSIRENGUSIU!

j. Atvykite į SHERMANS KRAUTUVU ir žia galėsite 
savo pageidavimus įvykinti, nes Sherman's visa
dos turi naujausios mados sezonui pritaikintų rū
bų vyrams ir jaunuoliams.

/

nė ir iždininkė Mitchel (Kneižio 
sesuo) bei Julia Mack. Perskai
tytas 1957 m. gegužės 26 d. M. 
Sąjungos suvažiavimo Putname 
protokolas priimtas. Prel. . P. 
W. Strakauskas sveikino suva
žiavimą.

Iš seimo pranešimą pateikė 
centro valdybos pirmininkė J. i 
Mack, pabrėždama stipendijos 
įsteigimą gabiai studijuojančiai j 
sąjungietei ar sąjungietės sū
nui bei dukteriai. Patarė ir kuo 
poms steigti stipendijų fondus, 
kad būtų galima pritraukti dau
giau narių į sąjungą.

Apskrities pirmininkė Wat- 
kins pranešė, įspūdžius iš kelio
nės į Romą, kur buvo nuvykusi, 
su savo dukterimi Genovaite Ka 
neb ir dalyvavo tarptautiniame 
katalikių moterų suvažiavime, 
atstovaudamos — pirmoji Ame
rikos katalikes moteris, antro
ji — visas lietuves moteris.

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY 8T. 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir
Olbeon 8-4988

e Generalla kontraktortus nau
jų namų statybai, įvairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime didelį patyri
mų namų statyboje, e Patys 
Atliekame cemento Ir medžio 
darbus. • Apkatnavlmal nemo
kamai.

CRANE SAVINGS '7^^
2855 WEST 47th STREET LAtavetts S-108S

B. R. Pietldevricz, prez.; E. R. Ptetkiewlcz, sekr. Ir advokatas
Vlokamt- aukštus dividendus. Keikiame <Seklutt Parduudame Ir perkam* 

valstybės bonus. Taupytajam* patarnattinai aemoltamal.
Cradėklte taupyti atidarydami sųahaltų člandlnn. Apdrausta Iki *10,000

Mrbo valiuidoa: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vaL vakaro 
,ntr Ir penk. 9 Iki 5: treč uždaryta o *e*t nuo y iki vidurdlenk'

Atliekame didelius ir įtūžus aatomoMllŲ remonto*. Lyginimas, da
žymas. Elektrinis auliedinimas. Parduodame automobiliu dalia 

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

2641 Wnt 7lst Str. (Kampai Talman Avė.)
Telel. PRoipect 8-9842. Namų tel. WAU»ook 5-5934

PILNAS PASIRINKIMAS RUDENINIŲ 
IR ŽIEMINIŲ PALTŲ

Jaunuoliams yra parūpinta visas apsirengimas. .Dydžiai 
nuo 2 iki 20, kaip drūčkiams taip ir normalaus dydžio.

Kiekvienas kostiumas yra taip puikiai pagamintas, kad jį 
dėvėsite su pasigėrėjimu. Su 2 porom kelnių jūsų eilutė at
rodys kaip nauja ilgą laika.

Viską galite pirkti kreditan, ir mokėti vėliau lengvais iš- 
simokėjimais be ekstra primokejimo.

SHERMAN’S

Tėvai, įsigykite Ir duokite savo vai
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKIENfiP 
pasaką knygą —

KARALAITĖS GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, MoJ knygoj atspausdinu kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir
iai} ir iliustracijas pieėė Sės. Merce
des. 48 pust Kalus 81.25. Pinigus ir 
nžiakymns siųsti:

“DRAUGAS’
1645 W 8Srd Street. Ohicago 29. OI.

■v Vyraujanti vyrų ir jaunuolių rūbų krautuvė 
Town of Lake kolonijoje

4648 - 50 South Ashland Avė., Chicago 9, Illinois

SOPNIE BARČUS
RADIJO VALANDA

Į I» stoties WOF,8 1890 k. kasdiena 
! nuo pirmadienio Iki A»-Atadlenlo nuo 
I Iki 9:15 v. ryte, Ir kas pirma
dienį nuo 7 Iki 8 vakare.

SEKMADIENI ** radijo stoties 
WOPA 1490 k. Ir KM 103-3 MC. j 
*:3o Iki 9:So ryto.

Trt HEmloek 4-2113 
i 715* So. Maplewond Avė.. < ’hliaųo

ANGLIS .IR PEČIAMS ALIEJŲ
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baidų perkraostymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS 
2146 Se. Heyne Avė. Telef. Vlrginia 7-T0G7

Pradėkite taupyti šiandien: turėsite rytoj!
Talei, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

Įstaigoje — DRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti Ud $10,000.00

RRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Califomia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir 
Sežtad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

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

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Drauge'.

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE !
Remiantis Oikagr* Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos Jslkflrimo 
1924 met, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo Ir d,vi- 
dendų naAnmo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti 
taupomas pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą 
— jų apdraudimą iki $10,900.00. augfttą dividendą, bet Ir daugelį kitų pa
tarnavimų veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

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

Metiniai gyvenantlej už 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 Avė. Tel. GRovehill 6-7575 Chicago, Illinois

Atdara: pirmadienį nuo 12 Iki 8, antradienį Ir penktadienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį nno 9 iki 8.
frečlaulenį uždaryta visą (Meną, o šeštadienį nuo 9 iki 2 valandos po pietų. ■
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13 ARTI IR TOLI
1. A. VALSTYBĖSE

— Lietuviai studentai šiais

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS
nytė. Be to, publika scenoje 
pamatė taut. šokių grupę, va
dovaujamą Onutės Mateliony- 

metais savo suvažiavimui pasi- Pirmajat jokių „.„Rytojai
rinku Hotel Statler (33rd JUKi buvo jteik-
Street ir 1 Avė. i patalpas New u Tai irma„
Yorke. Suvažiavimu pradžia, dau ,10 savarankiž-
lapkrižio men. 28 d. t. y. t*n*-!kaa bomretirta{lt| 
tądien}. Visi posėdžiai ivykB|kurj< lajk jna8 kuaju ,r 
minėto viešbučio West Room,

KKAL ESTATE KKAL ESTATE

gi iškilmingas banketas šešta
dienį vakare (8 vai.) bus Sky- 
top Ballroom puošnioje salėje. 
Banketu jau rodomas didelis 
susidomėjimas, todėl visi ne
delsdami prašomi įsigyti bilie
tus.

būti pavyzdžiu kitose Brazilijos 
vietovėse snūduriuojančiam jau 
nimui, kad valia ir pasiryžimas 
nugriauna kalnus.

— Brazilų jaunimo koncerte,
Sao Bento salėje, buvo pakvies
ti dalyvauti lietuviaiz ateitinin
kai. Jie čia pasirodė su taut. 

Liet. Inžinierių ir Arch. įokjaįs Lenciūgėlis taip bra- 
s-gos New Yorko skyr. narių zilams patiko kad turėjo pa._ 
visuotiniame susirinkime lap-
kričio ?d. inž. Jonas A. Bilėnas
skaitė labai įdomią ir šiuo me- Į — Konsului A. Polišaičiui 
tu aktualią paskaitą “Atominiai šiais .metais sukako 65 metai 
reaktoriai”, kurioje brėžinių bei amžiaus, 35 metai konsularinės 
nesudėtingų formulių pagalba tarnybos ir 20 metų konsulavį- 
visiems suprantamai ir vaizdžiai m° Sao Paūlyje. Šia proga bu- 
apibūdino reaktorių vietą jėgai- i vo lietuvių visuomenės atžymė- 
nėje, atomų skilimo procesą, ta liet. spaudoje, per liet radi- 
reaktorių dalis ir sudėtines me- jo valandėles ir pagerbimais su 
džiagas, jų sistemas ir reaktorių vaišėmis Vila Zelinos kleboni- 
pramonės perspektyvas. Inž. joje ir Vila Anastazijoje, Dr. 
J. A. Bilėnas 1955 m. cum lau- Basanavičiaus vardo mokykloje, 
de baigė New York City Colle-
ge BS mech. inžinieriaus laips
niu. Tais pat metais išlaikė ir i — Lietuviškos filmos Avella

KiiiupiniH niūr. nunias Ir krautuve. 
Gerai einantis biznis Brlghton Purk 
centre, Prie kraut. ♦ k. butas.

Med. 2 a. 3 būt., šild. rad., alyva. 
Pajamų $21U įnėn.
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. fttld.. akly p

. 31 pėdų. Karatus. $28,000

M. ŠIMKUS
KKAL AG 8 T A T k

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. CUffalde 4-7450; Etas.

Y Ant. 7-2040

<1 kainb., S mit-g., guiažuo. SI3,700 
•I kam b. mūr., 3 mieg. gar. $13.500 
5 kamb., mūrinis naujus. 218,500. 
2 |mi t kunti)., mūr., dld. sk. 223,000. 
Turime Ir daugiau nunių pasirinkimui
S.A. AGUNSKAS Real Estate
2432 W. 00 St. HE. 4-8292

PAJ1ESKOJIMA1
Iš Lietuvos giminių jieškomi; 1) 

JONAS LEKYS, s. Motiejaus, g. 
Wilkes Barre, Pa. 2) JONAS VI
SOCKIS ir VERONIKA VISOC- 
KYTE Adsmo, gyveno Chieagoje. 
3) KAZIMIERAS ir MOTIEJUS 
UKSAI, sūnūs Jurgio, ar jų vai
kai, gyv. gal Chieagoje. Atsiliep
ti A. Lukšys, 3613 S. Union Avė. 
Chicago, Iii.

11

ARGENTINOJ

Prašau atsiliepti JONĄ ir AN- 
į TANĄ BALTRUŠAIČIUS, gimu- 
sius Pa ežerėlių vai., Žuklijų km. 

į Turiu žinių apie jūsų broli Vikto- 
l rą iš Lietuvos. Rašyti šiuo adre
su : Z. Dobilas, 23 Strathmore Blvd. 
Toronto 6, Ont., Cahada.

HKIUHTON l’AKkt, 6 kumb cot- 
! taše, ant plutuua 72 pėdų sklypo. Į 
: Daug saules Ir šviesos. Mj bloko nuo i
parapinės mokyklos 2 automobi- , 
tianis garažus. Pamatę šį namą būsi- Į 
to Hužavėtl. Įmokėti tik $4,000.

42nd & Cumpbell Avė. 5 kamb. cot- 
tago. Yra Engllsh basement, kuriamo 
pravesta vandens Ir kanalizacijos 

I vamzdžiai, galimu Įrengti gerus kam- 
1 barius. Garažas. Įmokėti tik $4,500.00.

4 kamb. namas. Pilna pastogė Ir 
rūsys. Gazu apšild. Žieminiai langal- 
-sietellai. Gražiai apsodintas, 2 au
tom. garužas. Sav. turi parduoti; pir
ko didesni namą.

2-Jų butų — 6 ir 4 kamb. med. 
Automat. upšiid. Modern. virtuvė Ir 
vonia. 37^4 pėdų sklypas. $90 paja
mų j mėn. Arti Marųuctte Pk.

Pigiai parduodamas, reikia remon
to. 6 kamb. mūr. bungalow. Arti 66 
ir Lawndale.

<1 kamb. mūr. bungalow. 2 autom, 
mūr. garažas. Erdvi pastogė. Arti 53 
ir Chrtstiana Avo. Kaina tik $17,800. 
Įmokėti reikia $3,800.

Turime Ir kitų namų pardavimui, 
taip pat ir prekybinių namų.

Jei norite parduoti savo namą, mes 
Jums mielai patarnausime; turime 
klijentų, norinčių pirkti. Prašome 
kreiptis Į mūsų raštinę —

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5900

MARQUETTE PARKE parduo
damas 5 kamb. mūr. bungalow. 1 
kamb. rūsy. Modern. vonia. Alvva 
šildomas 2 mašinų garažas. Kai
na labai žema $15.700. Skambin
kite REpublic 7-9401.

REAL ESTATE
mūr. 3 bt. kraut. e. S. gar. — 22,400 
mūr. 3 bt. lAdek. e. ft. gar. — 24,500 
med. 2 bt. v. A gar. g. stovy — 15,000 
niūr. 0 kb. naujus, 11d. lot. — pigiai, 
k ru pigių Ir pelningų namų sųrašus

A. BUDRECKAS, Realty
4081 Archer Avė., LA 3-3384

MARŲLETTE P AUK E:
Mūr. bung. 6 kamb. arti parko. ! 

centr. guzu ėlldym. .reikia parduoti 
šių savaitę.

BRIGHTON PARKE;
Mūr. 2 po 4, eentr. šildymas, arti j 

susisiekimo. Nebrangus.
GAGE PARKE:

Mūr. 5 butai, po 4 kamb. centr. 
šildymas, gražiai atrodo iš lauko, 
modern. Įrengti butai. Geros paja
mos.

Turime visokio dydžio namų Ir 
jvair. biznių. Parūpiname paskolus 
lengv. sųlyg.

ŠIMAITIS REALTY.
2737 W. 43rd SI., CL 4-2390

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
ištaigoje perkant ar parduodant, Jū 
sų laukia greitas Ir teisingas patar 
navini as

NORVILĄ
KEAL ESTATE SALES 

2OOO W. 50tll St. TeL PRospeet 8-5461
1  ............. HMMmniw..wwtHWmKHIHHiHį)Mu,..„. ;■J,,aktaiii ’JHilii'Ui'l'^J^

N. Y. State profesinio inžinie
riaus teisėms gauti egzaminus. 
1956 gavo Atominės energijos 
Komisijos stipendiją į atominių

nedoje, kurias spalio 20 d. ro
dė J. Gilvydžio Kino Teatras 
“Vytis”, kaip ir visais metais, 
sutraukė" labai daug publikos.

Jieškau VALIUKO LEONAR
DO su žmona Sfose ir vet. dr. GRI
GALIŪNĄ ANICETA gyvenusio 
Šeduvoj. Rašyti:' Adelė Rupkus. 
6912 So. Rockwell St., Chicago 29. 
Illinois

ĮSIGYKITE dabar

reaktorių technologijos mokyk- Dalis lietuvių tik vieną kartą 
lą Oak Ridge, Tennessee. Ją1 per metus ir atvyksta į Avella- 
sėkmingai baigęs grįžo į New nedą — į lietuviškas filmas. 
Yorką ir čia darbuojasi. J. Bile- Daugumas demonstruotų filmų
nas yra veiklus lietuviškų ir 
amerikiečių org-cijųf narys.

jau po keletą kartų yra maty
tos, bet jų žiūrėti niekad nepa-

Daug yra pasidarbavęs skautų, bosta, nes jos primena mums
Šviesos ir Santaros org-cijoms. gražiąją mūsų krašto gamtą,
Nuo 1953. V. 30 yra taip pat sodžius, laukus miestus ir paro- 
ALLAS-gos N. Y skyr. narys, do tuometinę Lietuvos pažangą, 

[šaunią kariuomenę su jos nar-Šio susirinkimo metu į 
ALįAS-gos N. Y. skyrių įstojo šie is kainais ir kariais ir eik-
3 šiais metais baigusieji N. Y. liais žlrSals bei motorizuotais 
City College jauni inžinieriai: daliniais. Lietuviškos filmos, 
BS chem. (Nuclear) inž. Algir- kaiP suaugusiųjų ir Lietuvoje 
das Birutis, BS mech. inž. SU- gausiųjų, taip ir čiagimių lie- 
sys Birutis ir BS elektr. inž. tuviukų, visad yra žiūrimos su 
Sigitas Bobelis, kuris ir šiam dėmesiu ir tam tikra tėvynės 
susirinkimui sėkmingai pirmi- i nostalgija.
ninkavo. — Juška mirė spalio

Nariu kandidatu taip pat tą 
dieną įstojo N. Y. City College 
civ. inžinerijos studentas Pra-

15 d., žinomas kėdžių fabrikan
tas. Velionis buvo nuoširdus 
lietuviškų ir patriotiškų darbų

PUIKŪS BATAI

Naujasis Testamentas- 
Švęntas Raštas

! Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
j SKVIRECKAS — Kauno Arkivya- 
kupas Metropolitas. IV laida. Iš
leido “LUX" 1947 m. Štutgarte 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

“DRAUGAS’ 4545 W. 63rd St. 
CHICAGO 29. ILL

VALYKLA — CLEANERI
Ir 6 kamb. modern. butas. Karšto 
vandens-alyvoB šildymas. Visas na
mas puikiai įrengtas (mūr.). Lietu
viška kolonija. $17,000. A. Sirutis.

TIK $18,000
6 kamb. (4 mieg.) 6 .metų mūr. 

namas, vienas blokas nuo Marųuette 
l’k. šildymas alyva. A. Katilius.

PROGĄ PROGAI
Visais atžvilgiais pulkus mūr. bun- 

galow, 6543 8. Campbell, parduoda
mas už $18,000. P. Leonas.

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

namas Marųuette Pk. ant 33 pėdų 
sklypo. 2 karų niūr. garažas. $31,500,
A I i n o d

2 BUTAI PO 4 KAMB.
Brlghton Pk., medinis. Rūsys, pa

stogė. Garažas. $12,500. A. Rėklaitis.

P. LEONAS
KEAL E5TATF 

2785 Weat 71st Street
Visi telefonai: \VAIbrook 5-0015

___  REAL ESTATE

0000<KXXX>0000000<XXK><XX>000 
MARQL'ETTE PARKE

2-Jų augštų mūr. 4 po 6 k. $49,600. 
A. Šimkus

3 augi. mūr. 18 būtų Ir 3 krau
tuvės. Kainu $182,000.

Gazolino stotis. Gerai išdirbtas biz
nis už netikėtinus sąlygas. $5,000 už 
inventorių ir $60 mėnesinė nuoma. 
A. Šimkus.

GAGE PARKE
5 k. niūr. bungalow (galimybė pa

daryti 3 mieg.). Plytelių vlrtUvS Ir 
vonia. 33 pėdų sklypas. Guzo šlld. 
Garažas. $18.600.

KITUR; 4 butų mūr. 1—6 k. Ir 
3—4 k- Metinės pajamos $2,160. Pil
nu kaina $18.000.

2-Jų augšt. mūr. 6 ir 6 k. Garažas.
$18.900.

PASITEI RA ŪKITE mūsų namų 
atraše Ir Įsitikinsite gerais pirkiniai.-

„ VA R P A SIteal I.statė — Insurance — Reniais 
Notnry Public 

5916 So. Westem Avė. 
Pllosp. 8-22S4

Arti 71-08 Ir Campbell Avė.
2- jų butų mūrinis narnas. 6 ir 6 k. 
Karštu vandeniu alyva apšild. 35 
pėdų sklypas. Garažas.
__________HEmlock 4-4533.________

6 MIEG. — 2 VONIOS. Apylinkėj 
78th Ir Komensky. 3 m. senumo, 
didelės modern. plytelių virtuvės, 
spintelės virtuvėse, p'lnas rūsys, 
“overhead sewer", f. a. gazu apšild.,
3- tonų centrinis a’r-e.->nditloner. Tuo
jau galima užimti. $26,750. MIUer.

PRospeet 8-4546

HELP WAiVTED — FKMALE

BENDRAS NAMŲ RUOŠOS 
DAUBAS Atskiras kamb., malo
nūs namai priemiestyje, '/> d. šeš- 
fcad., visą d. sekmad. ir vakarai 
laisvi. K. Jchiisea, 2044 (’ununinus 
Lane, Flossinoor, III. Tel. Syea- 
,natri 9-5900

M1SCELLANEOIIS

ŠILDYMAS
A. Stančiaoskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
aaces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atiieks 
dsus skardos darbus
1546 S. 49th Court, Cicero
Tel. OLympit- 6-0775 nuo 8 vaL 

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

OLympic 2-6752

LIET. APBRAUDON AOENTTRA
VUų rūšių apdraudoa. Automobi 

ių finansavimas. Notariataa Valsty-
pat virt Inos kainos

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
IVAIbrook 5-567J

INTFKSTATI 'NSURANUE AOENf'Y 
6108 R. Ashland Avė.. Chicago 80, IIL

BITn niNO * REMODEUNG

Kiškučio Vardinės
STASYS DŽIUGAS

i Tai gražiausia dovana 
! mažiesiems skaitytojams.
, tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
I dail. VI. Stančikaitės gražios iliu- 
1 8tracijos šią knygą padare dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50 

Užsakymus
siuskite

mūsų
Meilė

kartu su pinigais

nas V. Bilėnas, kuris buvo su-1 rėmėjas. Paskutiniu laiku su
sirinkimo sekretorius. silpnėjus sveikatai savo įmonės

Laukiama ir kitus visus jau
nus inžinierius, architektus ir 
inžinerijos studentus įsijungiant 
į skyriaus profesinę bei lietuviš
ką! kultūrinę veiklą.

Myk B'ržiškos padėkoj til- 
pusioj Dratge pasitaikė eilučių 
sumaišymų. Betn M. Biržiška 
dėkoja ne N., bet M. Krikščiū
nui, ne Bukšams, bet Rukšams. 
Taip pat dėkojama ne VELS, 
bet VKLS.

— Tėvynės Mylėtojų dr-ja 
Los Angeles, Calif., atžymėjo 
draugijos dešimtmetį lapkričio 
3 d. pietumis, kuriuose dalyvavo 
60 asmenų. Buvo gražus dr. 
J. Šliūpo anūkės Hipatijos YČ3i- 
tės-Petkuvienės pranešimas 0. 
Račkienė deklamavo, O. Ba
rauskienė paskambino Ir Petru
lytė padainavo.

BRAZILIJOJ

tvarkymą buvo pavedęs kitiems 
šeimos nariams ir žentui. Ve
lionis paliko giliai liūdinčias 
dukreles: Onutę, Nelidą Alek
sienę su savo vyru Antanu ir 
seserį P. Purauskienę.

— Pavasario šventė rugsėjo 
21 d. buvo gražiai sutikta Tem- 
perley lietuvių kolonijoj. Šven
tę suruošė šeštadieninė mokyk
la. Maža ir kukli ši lietuviško 
auklėjimo šventovė, teturinti 
dešimtį mokinių, bet, kaip bu
vo galima spręsti iš programos 
paruošimo, stipri lietuviškoj 
dvasioj ir gražiai vedama tam 
darbui pasišventusių mokytojų: 
Palulionienės ir V. Jusaičio.

Europietis berniukas džiaugiasi 
batais, kuriuos jis gavo iš Ameri
kos Vyskunų fondo. Fondas skel- i 
bi? drabužių rinkimo vajų nuo ; 

i lapkričio 24 ligi 30 d.

Našlė ar panelė norinti susipa
žinti vedybų tikslu su rimtu, išsi
lavinusiu ir mėgstančiu rimtą šei
mos gyvenimą vyru prašoma ra
šyti. Atsakysiu i rimtus, su foto
grafija laiškus. Pareikalavus foto
grafiją grąžinsiu. T. Žukas, 58 

i Concord Avė., Toronto, Ont., Ca- 
' n adą

DRAUGAS

4545 W. 63rd Street 
Chicago 29, III.

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400

Prieš pirkdami ar parduodami na
mus biznius, sklypus ar ūkius 

. atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC
2405 VV. 51 St IVAlbrook 5-5030 
PRospeet 8-3579 (vak. ir sekm.)

NUO UŽSISENfcIUSIŲ BEI
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie. kurie kenčia nuo SENŲ. AT
VIRŲ IR SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
negali ramiai e«d«tl Ir naktlmla

— Mok- Stasio Rememčiaus' miegoti nes Jų užHlsenėjuslos laidos
. J , . .. __, niežėjimą ir ■kaudSJIma ienų atvl-ir Aldonos Nadolskytes vado- PU tr skaudžių žatdų uždekite 

gujama, Bom Retlro Jaunimas leo.įm,
suruošė 27 spalio vakarą. Bu- ma ir galėsite ramiai miegoti nak- 
ve auvaidinta komedija "Bobų- ik ulppĮtuopJ^ma

«s mmtpyko", kuri, vykuaisi'
surežisavo SL Remenčius. Ir vadinamos athlete’s foot bu- 

.... iii t stabdo džiovinimą odos Ir perplyšlmajauni artistai — mėgėjai — ja- I tarpplručlų Yra tinkama vartoti nuo 
ra VaiteUonytž, Aldona Kaape-' „Eį?,"?” ^7 SSS
ravičiūtė, Marytė Matelionytė, j tinkama varotl valkučlama.kada pa 
o _ TZ JI- tr-i MI slrodo skaudus išbėrimą* nuo vysty-Romas Kasperavičius, Vitas Ml- klų J) yra'gera gyduolė nuo Iš
kalkėnas, Pranas Blaževičius,' viršinių odo« ilgų. l«-
Monika Bakdžiūtė, P. Bakšytė' omtment yra 

* I parduodama — po 75
ir Algirdas Kasperavičius — centų. $i.«6 ir $».6o. 
pasistengė gerai atlikti savo ro- Pirkite vaintintae chi- 
les. Be to, dar pasirodė trys 'r a^',nk*8,,:
muzikiniai duetai: Pranas Bla- i rYi Ind. tr Detroit mi- 

Ževičius smuiku ir Aldona Za- chlgan. arba rašykite 
pereskaitės, o trečią — E. Za. | ^atsiųskit Money or- 

pereskaitė su Aldona Kalibaite)
(akordeonai). Pasirodė ir ga-, LEGULO, Department 
bios deklamatorės — Aldona j W18 w gt( Chicago 84, BĮ. 
KasperaviČiūtė ir J ar a Vaitelio-1.

iiiiiiiiiiiiiiiiffiiiiiiiiiiiniimiiifniiiHimii
! VAIKO OIEVAS IR RELIGIJA

Religiniu vaiko auk'ėjlmas ryšium 
bu Jo dvarlne raida

I dalis: Valko kel'.aa Į pasauli

D dalia: Valko kelios Į Dievą 
Ir religiją

III dalia; Valko religinis auklėjimas

VI daliu:Ypatingieji religinio 
auklėjimo uždaviniai

3 28 psl. Kaina $* 

f'žsakymuH su pinigam siųskite:

D R A U G AS

2334 So. Oakley Avė. 
lllllllllNllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIll

ar n^rskaitei P Kesiūnc ; 
romano

<tr|i Aahvą i'.ilapiii!iĮ
I

a Baltini savo recenzijoj* i 
įple sj romanų taip r'tšo P. Kesiū i 
no i Omanas Tarp balsvų palapintų 
~,>H».lai iškelia tą pasiaukojimo didu 
'•4 kurj bcvlItiSkojy kovojo dėl tai. 

ros laisvės parodė sietuvos partiza
, idealizmų kuriuo degė mūs 

atininiaa. Itedamas kraujų dėl savr 
žemės, tuos didžiuosius ruostoliiu- 
< ortuos mums reikėjo pakelti dviej 
--upaeijų replėse Todėl A; roman. 
įkaitome su malonumu ir dideliu su 
ddomėjimu Ypač romane minim 
tyglai žavės jaunimų tr kels Jo dva 
Uų šis romanas atskleidžiųs mū*

roiAkai tragiškus epizodus, yri 
šviesus spindulys tremtine Idealizm 
igdymr

KOSELANDE — 82,000 CMOKETI
S mieg. kaluli., naujas mūr. bun- 

gaiow. Gazu apšild. modern. namas. 
$16,500.

MAltQl'E1TE PARKE
4 mieg. kamb. mūrinė rezidencija. 

Karštu vand. gazu apšild. Arti 61st 
ir Campbell Avė. Speciali kaina — 
$20.500.

B. R. PIETKIEWICZ & CO. 
2555 W. 47th St LAfayette 2-1083

MŪRINIS 2-jų butų namas. A- 
pylinkėje 26th ir Homan. 4 ir 4 
kamb. Garažas. 33 pėdų sklypas. 
Mokesėiai tiktai $90. 1 kamb. pa
stogėje. $15,200, įmokė1 i $3,500.

SVOBODA, 3730 W. 26th St. 
LAwndalo 1-7038

NAMŲ SAVININKAI IR 
PIRKĖJAI!

K. Volodkevičius atidarė VAL- 
DIS Real Estate įstaigą 2655 W. 
69 St. Jeigu turie namą parduoti 
ar norite nusipirkti skambinkite
tel PR 8-6040 arba RE 7-8534.

^'*s»S3SSSSS3SSS3S3K3K3SSaS^^
^Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy- £

;mo, pertvarkymo (remodeling) darbai
VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR J

1327 S. Campbell Av., Chicago 32, III.* 
<Tel.: YArds 7-9675 arba CL 4-7450 

__________ >%axa»3L3aaaaawa>^
VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

Stato rezidencinius ir komercinių^ 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen 
Juoja planus; išrūpina statybom 
kreditus. Skamb. vak.: VI 7-4221* 

Namų tel. lilshop 7-32441 
2787 U’eat »3rd Street

Namų statyba, įvairūs pa taikymai 
ir pu rda v i imta. Jei norite pirkti ai 
užsisakyti namų, kuris būtų gerai Iš 
planuotas, patogus, gražus Ir pigus 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminol S-&S3I 

nuo 5 vai p p kasdien Ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515 
\oltoti. U’illou Springs. III.

j. BREIVfc and SON
CONSTKICTION COMPANY 
1442 S 48th Ct., Cicero 30, IU 

Statome naajns namas ir garažus 
| Atliekame visokių trobesių ir patai 

pų įvairius remonto darbus, skabiai 
gerai ir pigiai.

f šaukite DAnube 5-2793 nuo 9 vai 
ryto Iki 7 vai. vakaro

Tel. OLympic 2-6121 nuo 5 vai. 
vakaro iki 11 vai. vakaro

PROGOS — OPPORTUNIT1ES

BAKERY FOR SALE BY OVVNEE
Eatab. 30 yrs. Ideal Location on 
Main SI. in Cicero. Good Lithuanian 
Trade. 3 Man Shop. Business will 
pay for self in one vear.

Call OLympic 2-3598
SAVININKAS parduoda namų ir 

mokyklos reikmenų krautuvę. 5 kmb. 
viršuj. Krautuvė įsteigta prieš 25 m 
Gerai einųs biznis. Puiki proga tin
kamam asmeniui. Moteris viena gali 

.aptarnauti kiautuvę. Alyva apšild. 2 
autom garažas. Prieinama k ai n a. 
Skambinti po 4 popiet GKovclii 1 (l- 
9888 arba kreiptis adresu — 0100 
S. WlnchenU*r Avė.

tSNUOMUOJAMA FOR RENI

NAMŲ SAVININKAI!
I a-piniukaujani) butų išnuomavi 

innt Patarnavimas veltni Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate 
5910 So. LVestern. Pltospcet 8-2284

Išnuom. 5 kamb. anšild. butas. 
(3 mieg. k.) 2-me augšte. Suaugu- 
siems. 4540 S. Wa«htenaw

ISNTTOMIIOJAMI 2 ATSKIRI
MIEGAMIEJI KAMBARIAI, 
atskira vonia, atskiras įėjimas.

5813 W. 641 b Street 
LUdlotv 5-8382.

Išnucm 4 labai šviesūs kam
bariai antrame! augšte, suaugu
siems. 4411 Sc. Rocktvell Si.

ĮSIGYKITE DABAR

296 pnal Kaina 83.00
znasymus tariu su pinikais siųskit*

•DRAUGAS1

4545 Wesl 63rd Street

: CHICAGO 29. ILL.
iiuiiiiiiiHniiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

’kclbkitės “Drauge”’

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
ItullderM Gcn. Contractors 

Atlieka planavimo Ir staty 
bos darbus gydytojų ofisų, gy 
venamųjų Ir viešųjų pastatų

Namų Įkainavimas ir Ivalrll- 
uatarimui nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės Ir buto telefonai 

Pltoapect 8-1013 
6800 30 CAMPBELL AVĖ 

Chicago 29. I1L

Platinkite “Draugą”.

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

R. Spalio

Didžiosios atgailos
Novelių rinkinys.

yra kaip tik tokia knyga, kurią 
skaitydamas džiaugsiesi sodriu, 
savitu ir nepakartojamu stiliumi, 
savo kontrastais intriguojančia į- 
vykių eiga, nepaprastai gyvenimiš 
kais nutikimais. R. Spalis yra au
torius romanų “Gatvės berniuko 
nuotykių” ir “Ant ribos”, kurie 
akaitytojų buvo sutikti su dideliu 
entuziazmu ir prielankumu.

Si novelių rinkini galit Įsigyti 
Drauge. Kaina $3.50. Užsakymus 
ir pinigus siųskit:
DRAUGAS, 4545 W.63rd St 8t, 
Chicago 29, III.

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 

ĮVAIRIOMS PROGOMS
“Drauge” galima gauti NAUJŲ 

GRAŽIŲ LIETUVIŠKŲ ATVIRU
KŲ. Atvirukai yra kelių spalvų ir 
atspausti rankomis šilk skreen bū
du. VARDADIENIO, GIMTADIE
NIO, PADĖKOS, UŽUOJAUTOS, 
VESTUVIŲ, SVEIKINIMAI MO
TINOS DIENOJE. VESTUVIŲ SU
KAKTUVIŲ SVEIKINIMAI Ir PA
DĖKA UŽ UŽUOJAUTĄ. 10 AT
VIRUKŲ SU VOKAIS $1.00.

Užsakymus su pinigais siuskite:
“D R A U G A S”

4545 Weat 68 r d Street,
Chicagd 29. I1L ’

Platintojams duodama nuolaida

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELE EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
J. A. V. PILIETYBE

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse P. We|l».. Kaina 
tik 60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvins 
įsigyt) JAV pilietybe.

Pinigus su užsakymais siųsti:

DRAUGAS.
4545 West 6Srd Street 

Chicago 29. Illinois

MALONI STAIGMENA
Kad įvairių pažiūrų rašytojai, žurnalistai vispusiškai knygą 
rekoanenduetų, tai —

TOMO ŽIŪRAIČIO, 0. P.,

ŽODIS IR GYVENIMAS
Religinei - tautinei rimčiai

"Gražiai, sugestyviai, įdomiai parašyta knyga” (Bern. Brazdžio
nis). “T. Žiūraičio knyga yra nauja teologija, naujas žodis mo
derniam žmogui" (Dr. A Baltinis). “Mums krenta į akis auto
riaus rašymo meistriškumas bei kūrybinis sintetiškumas: dai
niaus, išminčiaus ir karžygio . . . Linkėtina, kad Žodis Ir Gyve
nimas būtų išverstai į anglų kalbą” (Prof. Dr. A. Ramūnas). 
“Vikriai parašyta knyga” (A. Rimvdis). "Daugiau panašios ver
tės knyga!” (D. Penikas). *

Knygai Įvadą parašė Prof. Dr. A. Maceina.
Viršelis dail. V. K. Jonyno.

Knyga gaunama "DRAUGO" Administracijoje: 4545 

W. 63rd Si.. Chicago 29. Illinois. Kaina tik $2.75.

D ft M E 8 l o i

Visi Pittsburgho lietuviai 
KLAUSO ER REMIA

Pittsburgk’o Lietuvių 
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 WLOA. Braddock.

• Pennsylvania.

•MmnmmimmimNmnninttmmiiimmmiiiiiiiiiiiiiiiHiiiii'iiiiiiimiiiiMiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiHtHinii

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 
nes jis vra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų kal- 
ym Prienams visiems.
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KARININKAS, KURIS BAIMES 
NEPAŽINO

(A. a. ltn. A. Jakubausko šviesiam atminimui).

Spalio 26 d. Chicagoje širdies Drezdeną pas savo šeimą.
smūgio ištiktas mirė leitenan- metu jvyko didieji Lenkijos ir nrM,n-d(, uinhn nb-m " a* 'Vaik* prato;. kftd tik pilnu tolerantingu .... , . y pradėjo klubo pirm. A. Valo- mu visu Lietuvos gyventojų. ne-

Chicagoje
Kęstučio klubo pastogėje ir buvo apgyventa ne tik lietuvių, kuriamojo darbo tėvynės labui.

r 1 a u„n..... .i bst ir didelio svetimtaučių skai-
■* 1 i *o 1 d. Holl\wood sa- £jauBi niekuomet nebuvo jrkių tau 

lėje įvyko Chicagos Lietuvių tinių m’žumų persi klojimų Vv-

,mtnjnkauti. Vytauto Didžiojo Lie- paisant jų tautybės ir tikybos, gu- 
įtuvoj, kuri apėmė didele teritorija Įima visus piliečius pritraukti prie '

Kęstuči© pašalpos Klubo mene- tautas Didysis, kaip didėlis val- 
11 ' ainis susirinkimas. Susirinkimą vvras- iau tuo gerai au

tas Aleksas Jakubauskas, pali- Rytprūsių mūšiai; Rytprūsiai nls Sekretoriavo M. Krasąus-
kęs liūdinčią žmoną, dukrą ir buvo atskirti nuo vak rų, atsi- kas.
sūnų. Velionis gimė 1909 m. rado Karaliaučiaus, Piliau ir ki- _. . „
Petrapilyje, Rusijoje. 1918 m. ti prietilčiai. Ltn. Jakubausko . ina‘lhū se «. • b otas pi a
grjžo į Lietuvą, baigė Telšių paliktoji lietuvių kuopa, papuo- riai _ L šimelis įr Barbora
gimnaziją ir 1929 m. Lietuvos lusi j apsupimą, vokiečio kapi- sintautieaė. į Alto Chicagos skv
karo mokyklą. Tarnavo gusa- tono buvo gainiojama iš vieno riaUg konferenciją išrinkta 12
rų pulke, Kauno ir Vilniaus uni- kampo į kitą ir vis išstatoma’į delegatų. Lietuvos išlaisvinimui
versitetuose išklausė teisę. pavojingiausias zonas greitųjų surinkta aukų, kurios bus įteik-

apkasų kasti. Pagaliau kuopa, tos konferencijos metu.
klaidžiai sumėčiusi padas pubė- „ .. . ..., , . , Praėjusią vasarą klubas susi-
go nuo vokiškosios vadovybes rinRimug šaukdavo penktadie- 
ir po sunk ~>s odisėjos atsibas- nįaįs jabar pradedant sekančiu 
tė į Danzigą. susirinkimu, . susirinkimai bus

Ką gi veikė mūsų vadas Drez-' pirmaisiais mėnesių sekmadie- 
dene? O gi, sužinojęs apie sun- į niais. Sekantis susirinkimas į-

• __  t ... ■ Z 7 kius mūšius, vykstančius Len-,vvks gruodžio 1 d. 1 vai. Holly-jos ritosi per Lietuvą ir fronto , J e. • • , • .
kitur klJoJe ir Rytprūsiuose, jis spau- wood saleje. Susirinkime bus 

1 Ur dė tiesiai į Danzigą ir ten bė- renkama klubo valdyba 1958 me 
giojo po štabus, norėdamas su
žinoti, kur yra jo kuopa? Dan-

Rašančiam šias eilutes a, ą. 
ltn. A. Jakubauską teko pažin
ti kaip vadą Il-rojo Pasaulinio 
karo audrose. Mūsų tautos tra
gedija ir jos skaudžios pasėkos 
gerai žinomos kiekvienam lie
tuviui. Kai raudonosios divizi-

niekas nebelaikė, vienur 
jauni lietuviai patriotai, gal ir 
perdaug naivaus idealizmo ve
dini, stengėsi pastoti kelią rau
donarmiečiams. Štai Žemaiti
joje susitvėrė žinomi žemaičių 
pulkai, kurie ilgesnį laiką fron
tą laikė Ventos krantuose ir 
paskutinę egzistencijos dieną 
stojo į katastrofingas Sedos 
kautynes, kur abu žemaičių 
pulkai buvo visiškai sumušti ir 
išblaškyti.

Didesnė dalis sumuštųjų že
maičių pulkų karių sunkiais 
vargo keliais pasiekė Rytprū
sius. Rytprūsiuose vokiečiai 
juos visus surinko ir suvežė j 
Sonnenbomo miestelį prie El
bingo, kur buvo sudarytos lie
tuvių darbo kuopos. Vienos tų 
kuopų vadu Sonnenbome buvo

a-c-'

A. Jakubauskas

t

tams. J. Koiulroška

Is OKUPUOTOS LIETUVOS

— Vilijampolėje rugsėjo 29 
i d. buvo didelės bažnytinės iškil
mės. Tą dieną Vilijampolės pa
rapijai sukako 25 metai nuo 
jos jsisteigimo. Ta proga buvo 
atvykęs Kauno, Kaišiadorių ir 
Vilkaviškio vyskupijų valdyto
jas Stankevičius ir čia labai iš
kilmingai sutiktas. Su juo kart.; 
buvo atvykęs jo pavaduotojas 
Tamašauskas, seminarijos rek
torius Žitkus ir daug kunigų, i 
Su 6 vietiniais (klebonu Jurgiu 
Kuzmickiu, vikaru Bronium

ŠEŠERIŲ METŲ MIRTIES, 
SUKAKTIE

Jau suėjo šešeri metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mtlimą žmo
na ii motiną

A A.
_ STELLA RAŽAS
Netekome savo mylimos 

1951 m., lapkr. mėn. U d.
Nora laikas tęsiasi, bet 

mes .jos niekados negalėsima 
užmiršti. Lai gailestingas Die 
va s suteikia jai amžiną ra
mybę.

Už jos sielą užprašėme ge
dulingas šv. Mišias lapkričio 
mėn. 14 dieną 7:30 vai. ryto 
St. Mary Sttr of the Sea pa- 
rapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus 
gimines, draugus, kaimynus 
ir pažistamus šiose pamaldo
se dalyvauti ir kartu su mu
mis pas'melsti už a. a. Stella 
Ražas sielą.

Nuliūdę Vyras Casimir ir 
sūnui Riehard

ONA BULAUSKIENĖ 
SKliVDEt\VT£

Gyveno 1617 S. 6oth Court,
Cicero, Iii Tei. UL 2-1 *4 5
Mirė lapkr. 11 d.. 1V57, 3:10 

vai. p. p., sulaukus pusės aini. 
Uiiąė Lietuvoje; kilo iš Jur
barko parapijos.

Amerikoje išgyveno 4 5 m.
Pasiliko UiUvl.uine nuliūdi

me vyras Aleksandras, sūnus 
Aleksandras, Jr., 3 anūkai: Ri- 
eliard, VVurren ir Aiexander, 2 
brolienės: Minnie Jugininas Ir 
Patricla Du bra Valskienė ir Ją 
šeimos, 2 švogeriai: Adolph Bu 
lauskas ir Vincentas Bulaus- 
kas, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Priklausė Visų šventų Drau
gijai CiceroJe,

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje, 1410 S. 5oth Avė., 
Cicero, 111

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
lapkričio 16 d., iš koplyčios 
3:30 vai. ryto bus atlydėta Į šv. 
Antano parapijos bažnyčia, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta Į šv Ka
zimiero kapines

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose

Nuliūdę:
anūkai

taidot uvėse 

Vyras, sūnus ir

Laidotuvių direktorius Pet
kus ir sūnus. Tei. TOwnhail 3- 
210 3

UŽ GERESNĮ PASAULĮ
Knyga (domi, kaip jaunimui, taip ir suaugusiems. 
136 pusi. ■ <

Paruošė K’JN. PRANAS DAUKNYS, M.l C. 

Kaina SI.50

Atspausdinta Londone 1957 met. ir dabar jau gau
nama “Drauge’ 4545 West 63rd StrM Chicago 29 III.

Gimžausku, altarista pralotu ' 
žige jam buvo pranešta, kad jo Laboku ir 3 studentais), atvy- 1 
kuopa yra viename nedideliam kusisis į iškilmes buvusiais baž- 

paskirtas ltn. A. Jakubauskas. i katjje prie Karaliaučiaus. Mūsų nyčios klebonais: Dagiliu, Ri- 
Drįstu pasakyti, kad ltn. A. Ja_įvadas pasielgė taip kaip tikro mavičium, Grubiu buvo net 20
kubausko kuopa liko viena iš
laimingiausių, nes turbūt ji iauja jįg gavo iniciatyva s. si- — Raudondvario parapijoje 
vienintelė iš visų Sonnenbome rado karinį lėktuvą ir nuskrido spalio 6 d. buvo šv. Teresėlės 
sudarytųjų lietuvių darbo kuo- tiesiai į apsupimą, kur turėjo atlaidai. Dalyvavo vyskupijų 
pų, karui artėjant į pabaigą, su ,ūti JQ kuopa Beje, savo kuo valdytojas Stankevičius ir daug 
mažiausiais nuostoliais prasi- pOg jls ten nerado, tik susitiko svečių kunigų iš kitur. Per ka-' 
mušė į vakarus. Todėl visi tos gu vokiškuoju kuopos štabu ir rą Raudondvario bažnyčia bu- 
kuopos vyrai, po karo gyvi iš- pa£įu kuopos vadu kapitonu, vo labai nukentėjusi, o dabar 
likę ir dabar išsisklaidę po p a- kurio visi lietuviai kariui gražiai atramontuota ir naujai 
čiuosius vakarus, su didžiausia sįap^a pabėgo. Suprantama, 6 d. spalio pašventinta, 
pagarba prisimena buvusio kuc- kQkiu įtūžimu perpykę Vokie

vado garbė ir pareigos reika- kunigų.

MARIE DIMINSKY 
(PJLSHINSKAS)

Gyveno 9214 So. Justine St.
Mirė lapkr. II d., 1957, 7:15 v. vak., sulaukus 57 m. amž.
Gimė Chi.-ągo, Illincis.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Vincentas, marti Do- 

lores, 2 anūkai: Vincent, Jr., ir Donald, sesuo Sophie Jonai
tis, brolis John Rashin, brolienė Sue, jų duktė Rita Miller 
su šeima; brolis Krank Rashin. kiti giminės, draugai tr pa
žįstami

Priklausė Dariaus-Girėno Am. Legion Auxiliary Post 
271 ir Altar and Rosarv Society.

Kūnas pašarvotas Mažeika • Evans koplyčioje 6845 So. 
Western Avė.

Laidotuvės įvyks psnkt. lapkr. 15 d., iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus a lydėta į Svenė. P. M. Gimimo parapijos bažnv- 
čią. kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta i šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalvvauti šiose laid.tuvėse.

Nuliūdę: Sūnus, marti Ir anūkai.
Lvidot. direkt. Mažeika-Evans Tei. REpublic 7-8600

Vytauto tolerancija
. ... ___ , Vytautas Didysis pakėlė Lietu-

Ltn A Jakubausko kuopa iš KUop°S karininkjb DauS’ dau£ vos vardą pasaulio opini joje ne tik 
iutn. a. jaKUDausKO Kuopą iSj8kaudžių nemalonumų turėjo gavo militariniais bei užsienių po-J

pos vado a. a. ltn. Alekso Ja
kubausko šviesų vardą.

čiai sutiko lietuvių dezertyrų
* * .4

Sonnenborno vokiečiai pasiuntė 
į Lenkiją, į Prašnycos apylin
kes apkasų darbams. Kuopos 
sudėtyje daugumoje buvo jau
ni ūkininkaičiai, vienas kitas 
studentas ar buvęs tarnautojas. 
Pašėlusiai nacių prievartai ir iš-

, pergyventi ltn. Jakubauskas litikos gabumais, bet ir savo iš-
1 ° , .. T. . r. intinga, humanistine politika tau
nuo tų įsiutusių vokiečių. Kurį {inių mažurnų atžvilgiu. Tos poli-,
laiką buvo laikomas net kaip į- tikos dėka Vytautas išplėtė Lietu-J 

. . - - • • vos sienas nuo Baltijos iki Juodo-1kaitas ir jam grėsė mirties flios jQrog jr pasiekg fco kad eilg,
Gausme. Tik vienas vokietis Europos tautų (Čekija ir kitos vai j I 
generolas, sužavėtas jo savan> stybės) ji kviete karaliauti Ir šei- 

ir su-, , nsKo žygio j apsupimą _ __
u udojunui siaučiant reikėjo au garbę iitetain0
tenteto, kuris sudraustų įiėlu- mūsų Jellenantą. Tada, 6Ura. GUŽAUSKŲ
sius nacius ir apsaugotų jaunus u kapitono Kazan0 kuopo3 u.________ ,„„xl,
lietuvius - tragiško karo au- kučius‘ltn JakubauskaB išvedė 8EVERLY MILLS GĖLINYČIS 

kus. Ltn. Jakubausko stataus neralkusius ir išblaškvtus Goriausios gėlės dėl vestuvių, ban-Mdo, griežtumo ir dr,sumo dė- ^^0 s“

ka nacių bizūnas, besišvaistęs kry-iau8 kelįaig j vaRarus 
virš lietuvių kuprų, buvo su- gu vįgaia kįtais kuopos 
tramdytas ir lietuviai buvo re- karįai8i kurie p€r Danzigą> Hel- 
s^ktuojami ne kaip vergai, bet lą jr Daniją prasimUšė paa ang-
kaip kariai. lug Jakubauskas susitiko

Bet štai naciai sugalvojo kitą pabaltiečių karo belaisvių ato-
švnybę: išmokyti lietuvius ka- vyRloje Be]gijoje. 
nūs šaudyti. Kaip šiandien Djdelio įr tiRro pįlna t0 žo. 
prisimenu, kai mums, į šaudyklą džio pragme vado ltn A Jaku.
nuvykus, išsitraukęs pistoletą, bausko vardas ir jo atminimas 
ajrhnk švaistėsi ltn. Jakubaus- nįeRad neu4gęg tų 150 vyrų šir. 
kas garsiai šnabždėdamas: “Vy dyge Rurių jįg buyo vadag juo. 
rai, kas pataikys į taikinį, tam džiausiame gyvenimo etape ir
as pataikysiu į galvą... i k,-rja aukojOsi už pilkąjį žmo-

Tai buvo tėviškiausi kuopos gUf už brolį Hetuvį Tiesa< jis 
vado žodžiai. Jis puikiai supra- buvo griežta3 ir 8av0tiškas, bet 
to, kad, Jei vyrai gerai šaudy.s, jįg buVo tikras vadas ir didis
jie tuoj bus išsiųsti į frontą. patrįous.
Žinoma, vado įspėti vyrai leido
kulkas toli nuo taikinių. Kai raudonųjų pėstininkų ma-

Pagaliau naciams įkyrėjo ltn. aės &turmu Puolė Orlsterburgo
Jakubausko akiplėšiška drąsa raie8to ^tinimus RyLprūsiun- 
bei - reikalavimai ir jie kuopos raea tUfėjome sėsti į pirmuo-

2143 West 63rd Street 
Telef. PR 8-0833 ir PR 8-0834

JUOZAPAS LANDON 
(LEUDANSKIS)

Gyveno 926 W. 32rd Street
Mirė lapkričio 10 d., 1957
Gimė Ohicago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Bronislava Audrius, 

švogeris Pran.aškus, ir jų sūnus Pre^ūškus. brolis Jurgis, 
brolienė Olga, jų duktė Ca.rol Jezn, dcLe Vincentas Grigaliū- 
n- s, jo žmona Barbora, dėdina Ona Ludan su šeima, pusse
serės, pusbroliai ir kiti giminės.

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

Laidotuvės įvyks ketv. lapkr. 11 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kų, 
rioje įvyks geduligos pamaldos už velionies sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į šv Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę Sesuo, brolis ir kiti giminės.
Laidot. direkt. Antanas M. Phillips. TeL YArd 7-3401.

vadu paskyrė vokietį kapitoną, sius apkasus miesto ginti. Tik
anie šaudymo pratimų daviniai 
mus išgelbėjo: mes juk nė vie-

ltn. Jakubauską palikdami tik 
padėjėju. Bet ir čia jis taip 
paveikė vokietį kapitoną, kad nas nepataikėm į taikinį... 
lietuvių darbo kuopa buvo ap- Ten Prie Orlsterburgo būtų tik- 
rengta šiltais vatiniais drabu
žiais ir puikiais veltiniais, ko
kių neturėjo net apylinkėje sto

riausia buvę ir mūsų kapai .. . 
Bet ltn. Jakubauskas toli prieš 
laiką suprato nacių kėslus ir

vį garsiosios “Grossdeutsch- mU8 «riežUi P^P^0- Kad V1‘ 
land" divizijos fronto kariai. 81 karininkai naciM prievartos 

1945 m. sausio mėn. pradžio-,laik{U8 UiP būsų 83u«0-* aaV° 
je vokietis kuopos vadas išlei-! vyrus, lietuvių aukų skaičius 
do ltn. Jakubauską atostogų į būtų tikrai mažesnis VI. Rmj.,

A. A.
ANTANAS RAUDIS

Gyveno 4611 S. tVells St.
Mirė lapk. 10 d., 1957, 4:40 

v. vak., sulaukęs 90 m. amž.
Gimė Lietuvoj. Kilo iš Ra

seinių apskr., Švėkšnos par., 
Takališkių kaimo.

Amerikoj išgyveno 62 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdi

me žmoną Ona (Norvilaitė), 
2 posūniai: Paul Allman. jo 
žmona Bernice ir Edward All
man, jo žmona Irene ir jų šei
ma; 2 pusbroliai: Petras ir 
Kazimieras Ūselis, jų šeimos, 
ir kiti giminės, draugai bei 
paž'starai.

Kūnas pašarvotas John
F. Eude.ikio koplyčioje 4605 
South Hermitage Avenue. 
Laidotuvės įvyks ketvirtai., 
lapkričio 14 d., iš kopi. 8:30 
v. ryta bus atlydėtas į šv. 
Kryžiaus parai), bįžnvčią, ku 
rioįe jvvks gedulingos pamal 
dos už velionies sielą Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kopines.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus: gimines, draugus ir pa
žystamu* dalyvauti šiose lai 
dotuvėse.
..Nuliūdę žmona, posūniai ir 
kiti giminės.

Laid. direkt John F. Eu- 
deikis, Tai. YArda 7-1741.

TROOST - PAOIANKIS MONUMENTS
JOHN W PACIIANKIS (PATCH), Vire-Prenident

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

.48
; S ■. •

John W. 
Paehankis

■ ■■ .H
.M-"..,.j

Chester
Vitkanskan

' 1 * * ■ . df
Ssf-.i '

į paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaelįą automobiliu.

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

lAHDUNKITK DAILAK — IUS PASTATYTA MAPI M V DIENO4E1 

.IOKIO IMOK.&HMO. SI .VIOKftSITE KAPIMV DIENOJE.

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
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4205-07 South Hermitage Avenue
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330-34 South California Avenue

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCK DIENĄ IR NAKTJ

LIŪDESIO valandoj 
Sankltt

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8845 8o. Westera Avė. Air Condltloned koplyčia
KEpnbUo 7-8600 — 7*8601 Automobiliam* vieta 

kurie ry»»n* kitos* mie«t« dalya«; rauaims 
koplyčia arčiau JOnų namų.

\NTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WEST£RN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ.

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL

Telefonai: GRovehilI 6-2345 arba
T0wnhall 3-2108, 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Mes turime koplyčias]Ambulanaų patarna
vimas dieną ir nak
tį. Reikale šaukti 
mua.

- s n s f Chicagos Ir 
R< >selando dalyse ir 

tuojau patarnaujame.į

PETRAS BIELIŪNAS
431# S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3372

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

PETRAS P. GURSKIS
839 VVest I8th STREET Tel. SEeley 3-3711

POVILAS J. RIDIKAS
3334 S. HAI.STED STREET

LEONARDAS F.
I0K21 S. NIC1IIGAN A VE.

Tel. YArds 7-1911

BUKAUSKAS
Tel. COtnmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 H. LITU A NICA AVĖ. TeL YArda 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
I44« S. 50th AVĖ., CICERO III Tel. OLympir 2-1003

ElGMUNb (ŽUDYKI ZUDYCKI
1040 VV Hith STREET YArda 7-0781

STEPONAS C. LAČKAW1CZ

2424 W. 69th STREET REpnMlt 7-1213
2311 W. 23rd PLACE Vlrginia 7-0072

» t £4

VANCE FUNERAL HOME
.406 Avė OLympir 2-3243 ir TOwntaall 3-9687

Pasinaudokite Draugu" Classified skyriumi.
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X Draugo vyr. red. L. Simu
tis vakar išvyko j YVashingto- 
ną, Alto metinę konferenciją, 
ir į redakciją grįš po savaitės. 
Jj pavaduoja red Baras, pirmo 
puslapio redaktorius. Tuo laiku 
Al. Baronas redaguos pirmą 
puslapi, gi vietos žinias tvar
kys V. Laurušonis.

X Lietuvos konsulas dr. P. 
Baužvardis, Petras Babickas ir 
Teodoras B'instrubas pasakys 
trumpas kalbas bei pranešimus 
Chicagos Liet. Tarybos konfe
rencijoje lapkričio 17 d. 1:30 v. 
p. p. Lietuvių auditorijoje.

Konferencijoje kviečiami da
lyvauti ne vien organizacijų at
stovai, bet taip pat ir plačioji 
Chicagos ir apylinkių lietuvių 
visuomenė. Konferencija pra
dedama punktualiai, todėl at
stovai ir svečiai kviečiami ne- 
sivėluoti.

X De Paul universiteto lietu
vių klubo antrasis šio sezono 
susirinkimas įvyko lapkričio 3 
d. pas kolegę Sigitą Janušony
tę.

Aptarus tolimesnius klubo 
veiklos planus ir praturtinus 
narių sąrašą naujais kolegomis, 
po oficialios susirinkimo dalies 
vyko linksmas ir draugiškas 
narių bendravimas prie kavutės 
ir pyragaičių.

X Jonas Jasaitis, teisininkas, 
buvęs ligi šiol Chicagos apy
gardos iždininku, praeitą pir
madienį įvykusiame LB Chica
gos Apygardos valdybos posė
dyje išrinktas apygardos pirm. 
Kiti nariai pareigomis pasiskirs
tė šiaip: T. Blinstrubas — vice- 
pirm., V. Radžius — vicepirm., 
J. Švedas — vicepirm., A. Gint- 
neris — sekretorius, J. Ignato- 
nis — ižd. St. Daunys — spau
dos ir inf. reikalų tvarkytojas.

X šv. šeimos Vila, Orland 
Park, III., kun. S. Adomino įta
ka, gaus dalį pelno iš pagerb- 
tuvių, kurios yra ruošiamos T. 
Haggerty, vežikų unijos virši
ninkui, kuris mėgino užimti 
Beck vietą kaip tos unijos pre
zidentas. Lapkričio 20 d., Stock 
Yards amfiteatre bus milžiniš
ka vakarienė ir tos vakarienės 
pelnas bus paskirstytas 7-niom 
labdarybės įstaigom.

X Marle ŽUrkauskas, 2214 
W. 23 st., guli Šv. Kryžiaus li
goninėje, po sunkios operaci
jos ir jos draugai galėtų jau ją 
aplankyti. Ligonė ir jos vyras 
John ilgą laiką gyvena West 
Side kolonijoj. Jų sūnus Donald 
lanko Aušros Vartų parapijos 
mokyklą, o John lanko Loyolos 
universitetą.

X Kun. A. Miciūnas, tėvų 
marijonų naujojo namo virši
ninkas, dalyvaus T. M. bendra
darbių susirinkime Aušros Var
tų mokyklos patalpose trečia
dienį 7 v. v. Kun. Miciūnas prieš 
kelioliką metų yra buvęs Ben
dradarbių dvasios vadas.

X G. Mieželienė, tel. YArds 
74001, ir A. Matulevičienė, tel. 
YArds 7-1306, priima užsaky
mus staliukams (neapmoka
miems) į D. L. Kunigaikštienės 
Birutės d-jos tradicinį koncer- 
tą-balių lapkričio 23 d. Western 
Ballroom salėje, 3504 S. Wes- 
tern avė.

X Lietuvių Bendruomenės 
Roselando apylinkės iždininkas 
kiekvieną sekmadienį, iki lap
kričio mėn. pabaigos, rinks LB 
nario solidarumo mokestį prie 
bažnyčios, tuoj po sumos. Taip 
pat nario mokestį galima su
mokėti ir pas iždininką Br. An
driukaitį, 10803 S. Wabash.

X Maldininkų kelionei į Lnir-
dą. Romą, Fatimą ir kitur va
dovaus marijonai iš Chicagos. 
Keliaunihkai išvyks iš New 
Yorko gegužės 21 d., 1958 m., 
Queen Mary laivu ir išbus ke
lionėje iki liepos 8 d. Per tą lai
ką aplankys 9 valstybes Euro
poje ir beveik visą kelionę Eu
ropoje atliks specialiu autobu
su. Ta kelionė per septynias sa
vaites bus atlikta gražiausiu 
laiku ir bus tikrai žavinga. Jei 
bus norinčių, tėvai marijonai 
nori suorganizuoti antrą dalį 
keliautojų, kurie vyktų lėktuvu 
tą pačią dieną ir plačiau pake
liautų po Europą belaukiant ke
leivių atvykstančių laivu. Visi 
norintieji vykti su tėv. mari
jonais j Europą šią vasarą, ra
šykite laiškus į: Marian Fa- 
thers, 4545 W. 63rd Str., Chi- 
cago 29, III. Greitu laiku bus 
atspausdintos brošiūros, išaiš
kinančios visą kelionę. Būtų gra
žu, kad susirinktų didesnė gru
pė žmonių, vykstančių į Liurdą, 
paminėti 100 metų sukaktį nuo 
Panelės Švenčiausios pasirody
mo šv. Bernadetai.

X Prof. W. Brown “Inžinie
rių metraštį”, kurį leidžia lie
tuviai inžinieriai ir architektai,I
taip pat nori įsigyti. Dipl. miš
kų inž. J. S. iš Kalifornijos pri- 
siųsdamas savo prenumeratą ra
šo: “Be to, siunčiu dar *už vie
ną metraščio prenumeratą 3 
dol. ir tą egz. įteiksiu kaip do
vaną vienam mano buv. Geode
zijos ir Geologijos profesoriui 
Walter Brown Los Angeles 
un-tete. Jis pas mane yra ma
tęs archit. J. T. Vizgirdo iš
leistą “Lithuania Trough the 
Ages” leidinį. Jam tas leidinys 
labai patiko, bet kadangi aš 
vieną egz. teturiu, negalėjau 
jam jo padovanoti. Profesorius 
iš manęs sužinojęs, kad bus iš
leistas “Inžinierių metraštis”, 
pareiškė norą jį turėti savo 
bibliotekoje.

Prof. W. Brown nuo liepos 
mėn. yra atsisakęs iš un-teto 
mokslo darbo ir išvyko į Alias
kos šiaurinę dalį tyrinėjimo j 
darbams.”

X Užuolanka, iliustruotas 
! žurnalas, naujas numeris išėjo 
iš spaudos. Numeryje telpa ke
liasdešimt iliustracijų. Adv. R. 
Skipitis rašo apie elektros boi
kotą Kaune, A. Vii. apie moks
lo metų pradžią, J. Rinkevi
čius tęsia toliau atsiminimus. 
Iš grožinės literatūros išspaus
dinta Al. Barono novelė Ąsotis. 
Žurnalas turi 38 psl. Viršelio 1 
psl. — Vilniaus apylinkės vaiz
das, 4 viršelių psl. — mahome
tonų mečetė Kaune.

X Motiejus Pauperas, Vainu
tas klubo savininkas, didelis lie
tuviškų reikalų rėmėjas, suti
ko leisti naudotis Moksleivių 
Ansambliui klubo sale. Salė 
yra pakankamai erdvi su at
skiru įėjimu iš Maplevvood gat
vės.

X Lietuvos Kariuomenės 39 
m. minėjimas įvyks lapkričio 24 
d. 10 v. ryto bus šv. Kryžiaus 
bažnyčioje pamaldos už žuvu
sius ir mirusius karius. Oficia
li ir meninė dalys įvyks 3 vai. 
p. p. Jaunimo centre, 5600 So. 
Clarendon Avė.

» X Marųuette Parko Namų 
savininkų organizacija 25 m. 
sukaktuvinį balių rengia lapkri
čio 24 d. 5 v. p. p. Marųuette 
salėj, 6908 S. VVestern avė. 
Bus programa, o po programos 
šokiai. Banketas bus įdomus ir j 
visi kviečiami į jį atsilankyti.

X Draugo romano konkurso 
terminas rankraščiams įteikti 
baigiasi gruodžio 1 d. Premijos 
įteikimas bus taip pat vieną 
mėnesį vėliau, t. y. vasario 8 
d. Sokol salėje.

X B. Ambraziejuj, J. Bur-1 
neikis, J. figas, S. Baltremas ii-1 

’ P. Žitkus atstovaus LŪS Ra
movės Chicagos skyrių Alto 

i konferencijoje lapkričio 17 d.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Alicijos Stephens mergaičių ansamblis, koncertavęs šv. Bedo (St. Bede) kolegijoj, Peru,. 
III. Nuotraukoj matome lietuvius studentus kolegijoj ir du iš jų lietuviai benediktinai - vie
nuoliai. Koncertas buvęs lapkričio 2 d. kolegijos erdvioj auditorijoj praėjo dideliu pasiseki
mu. Jis sutraukė šimtus studentų ir nemažai apylinkės lietuvių kurie gėrėjosi lietuviškąja dai
na ir ansamblio šauniu pasiruošimu ją gražiai, meniškai padainuoti. Kairėje, paskutinėje mer
gaičių eilėje, matome ir pačią ansamblio vadovę Aliciją Stephens, kuri yra gavusi iš šios kole
gijos labai gražų padėkos laišką.

X Panevėžiečių klubas lap
kričio 3 d. turėjo rudeninį susi
rinkimą. Į susirinkimą atsilan
kė apie 30 narių. Susirinkimą 
pravedė klubo pirm. dr. S. Bie- 
žis. Vietoje atsisakiusio kasi
ninko Rukuižos buvo išrinktas 
Juodikis. Dr. Vanda Sruogienė 
skaitė paskaitą “Panevėžio isto
rinė praeitis”. Po susirinkimo 
įvyko kavutė, kuriai vadovavo 
Biežienė. Už draugišką bendra
vimą seniem ateiviams — klu
bo nariams Biežiui ir Kazanaus- 
kui buvo sugiedota ilgiausių 
metų ir sušukta valio.

X Dail. Br. Murino meno 
parodos atidarymas įvyKsta 
lapkričio 16 d. v. v. Čiurlionio 
vardo galerijoje Jaunimo cent
re, 5600 S. Claremont avė. Bus 
išstatyta 45 paveikslai. Paroda 
tęsis ligi gruodžio 2 d. 8 v. v. 
Atdara tik penktadieniais nuo 5 
v. v. ligi 8 v. v. šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 10 v. v. 
ligi 8 v. v. Visuomenė kviečia
ma į parodą atsilankyti.

X Elzbieta Gilienė, bridge- 
portietė, šiomis dienomis parė
mė tėvų marijonų ir Šv. Kazi
miero vienuolijas, vienur įrašy
dama savo mirusius tėvelius 
garbės nariais, o kitur savo mi
rusį vyrą ir tuo pavedė savo 
mylimus mirusius vienuolių 
maldoms. Elzbieta niekuomet 
neatsisako paremti gerus tiks
lus.

X Televizijos aparatą galėsi 
gauti dovanų atvykęs į Chica
gos At-kų Sendraugių s-gos 
rengiamą vakarą lapkričio 16 
d. 8 vai. v. Western Ballroom 
salėje. Aparatą dovanojo Liet. 
Prekybos namai.

X Pianistė I. Plechavičienė 
ir muz. F. Strolia dalyvaus me
tinėj programoj Balfo 95 sky
riaus parengime, kuris įvyks 
lapkričio 17 d. 7 v. v. šv. Pran
ciškaus lietuvių parapijos salė
je, 3903 Fir St., E. Chicago, 
Ind.

x “Politikos ir teisės posūkiai 
Sovietų Rusijoj” — tokia tema 
kalbės Ged. Galva Lietuvių Tei
sininkų d-jos Chicagos skyriaus 
susirinkime š. m. lapkričio 17 d. 
4 vai. p. p. L. Menininkų klubo 
patalpose, 2548 W. 69 St. Įėji
mas visiems laisvas.

X Jonas R. Karuža, sūnus 
M. K. Čiurlionio sesers, yra L. 
A. Menininkų klubo pakvies
tas į Čiurlionio galeriją užimti 
administracijos ir ūkio reikalų 
vedėjo pareigas, kurias jau ei
na.

X Ona IJterskienė atidarė 
delikatesų krautuvę Bridge- 
port Delicatessen, 3146 South 
Halsted Str. Čia gausu impor
tuotų ir namie gamintų visokių 
valgių.

X šv. Kryžiaus parap. Mote
rų sąjunga — Holy Cross

CHICAGOS ŽINIOS
Esther Costello istorija
Prasmingas dabar Chicagos 

teatruose rodomas filmas “The 
Story of Esther Costello”. Vaiz
duoja italų mergaitę, kuri žaiz- 
dama su vaikais požeminiame 
nuo karo likusiame ginklų san
dėlyje pergyvena baisų sprogi
mą, kuris taip sukrečia jos ner
vų sistemą, kad ji tampa akla, 
nebylė. Sprogime žūsta ir jos 
motina. Ji auga skurdžiose są
lygose girtos moters globoja
ma. Jos likimu vietos kunigas 
sudomina amerikietę turistę, ku
ri mergaitę pasiima auginti. 
Specialios aklų-nebylių mokyk
los padedama su dideliu kant
rumu ta amerikietė išmoko 
mergaitę aklųjų rašto ir kalbos 
rankų pirštais.

Mergaitė pasidaro garseny
bė. Su ja važinėja po parengi
mus, sukeldami daug aukų. 
Pelną užuodęs grįžta prie ame
rikietės jos vyras, kuris buvo 
ją apleidęs. Jis padedamas gar
sinimų agento, daro fiktyvius 
išmokėjimus nesančioms labda
ros draugijoms, dalį aukų pasi
laikydamas sau. Amerikietė tuo 
jo darbu labai šlykštisi ir ryž
tasi mergaitės pasirodymus nu
traukti. Mergaitė tuo tarpu su
bręsta ir patraukia akis savo 
globėjos vyro, kuris ją užpuo
la. Mergaitė tampa baisiai su
krėsta. Nori prašyti miego pi
liulių dėžutę ir užmigti amži
nai, tačiau globėja ją išgelbsti.

Į Tas naujas sukrėtimas pažadi
na jos nervų sistemą ir ji pra- 

! deda matyti ir kalbėti. Ją ryž
tasi vesti nuo anksčiau pami
lęs vienas laikraštininkas, o jos 
globėja, nebepakęsdama savo 
sukčiautojo neištikimo vyro, su 
juo išvažiuoja automobiliu, ki- 
šeniun įsiglaudusi revolverį ir 

I jų kelionė baigiasi abiejų tra
giška mirtimi.

Filmo pastatymas geras, nors 
nespalvotas. Įveda į naują ak- 
lo-nebylio pasaulį. Joana Craw- 
ford centrinį vaidmenį atlieka 
pasigėrėtinai. Kaikurios situa
cijos sako, kad filmas žiūrėti
nas tik suaugusiems.

Mirė užgriautas žemėmis
Orland Parke kasant grio

vius kanalizacijos reikalams, 
užgriuvo žemės, prislėgdamos 
keturis darbininkus. Apie 100 
žmonių atskubėjo gelbėti. Tris 
pasisekė laimingai išgelbėti, ta
čiau vienas — Joseph C. Pez- 
zetta, 29 m., — buvo mirtinai 
užtroškintas. Jis buvo rastas 
veidu žemyn prislėgtas žemė
mis.

Ladies’ Soc. — parapijos salė
je lapkričio mėn. 15, 16, 17 d. 
vakarais ruošia didelį bazarą. 
Visas bazaro pelnas skiriamas 
parapijos reikalams.

Susižeidė vogtu lėktuvu
Fred Harter, 14 m. jaunuolis, 

ir Diane Ayotte, 13 m., buvo 
pirmadienį sužeisti, kai jie ne
laimingai nusileido lėktuvu eže
ro pakrantėje. Abu jie skrido 
lėktuvu pirmą kartą. Jaunuolis 
iš knygų buvo prisiskaitęs kaip 
valdyti lėktuvą. Jiedu lėktuvą 
pavogė Stungis aerodrome ir 
juo bėgo iš savo miesto. Skrido 
600 pėdų augštyje. Harter pa
stebėjo, kad baigiasi gazolinas, 
tai nutarė leistis ežero pakran
tėje, smėlyje. Lėktuvas nusilei
do State Park Dunes, Ind. ne
toli Chester. Jaunuoliui buvo 
išdaužti trys dantys, o mergai
tei sulaužyta nosis. Sakoma, jie 
būtų išlikę visai nesužeisti, jei
gu būtų pasirišę diržais. Juos 
atrado apleistoje grytelėje krau
juojančius ir besišildančius prie 
sukurtos ugnies. Jaunuolis jau 
anksčiau turėjo sunkumų su po
licija. Sturgis aerodrome jie nu
tykojo, kada buvo lėktuvas pa
liktas su raktais viduje ir ban
dė juo pabėgti. Tame priversti
name nusileidime apgadintas 
lėktuvo priekis ir propeleris..

Baigėsi ilgas streikas
Dvejus metus užsitęsęs strei

kas prieš Nantucket restoraną 
10437 Western Avė., Chicagoje, 
baigėsi unijai nepasiekus laimė
jimo: tame restorane dirbusieji 
22 tarnautojai, išėję streikuoti, 
ilgainiui susirado darbus kito
se vietose. Unija, neįstengė pri
versti restorano savininko pa
sirašyti sutartį talijos sąlygo
mis. Streikas unijai daug kai
navo, nes piketavo apmokami 
žmonės, kartais jų buvo net po 
50 per dieną. Buvo samdomi po
licijos sargybiniai. Buvo duoda
mi piketuotojams užkandžiai ir 
netoli restorano buvo laikomas 
traileris, kur piketuotojai galė
jo sušilti ir užkąsti.

Moteris po hipnotinio miego
Virginia Hughes iš East 

Gary, Ind., beveik visą savaitę 
išlaikyta hipnozės miege, dabar 
yra prikelta. Ji sakosi, kad tai 
jai padėjo aptvarkyti pairusius 
nervus. Vyras liudija, kad ji 
dabar maloni, kaip prieš vedy
bas, nebesierzina su vaikais. 
Anksčiau ji sunkiai prisivers- 
davo valgyti, dabar ji valganti 
gerai ir pirmą naktį išmiego
jusi ištisas 11 valandų, nors 
seniau ją kankino nemiga.

Būdama užhipnotizuota ji 
miegojo po 20 valandų per die
ną, bet atsikeldavo valgyti. Ji 
nieko neatsimena apie savo pa
sikalbėjimus hipnozės miego 
metu su vyru ir su ją saugoju
siais asmenimis. Jai atrodo, 
kad ji užmigo tik ir buvo pa
budinta po poros valandų.

Klausimas, kiek ilgai tas pa
gerėjimas tesės.

"The'

Hemingway'jaus filmas
Chicagos kino teatruose eina 

pagal Nobelio laureato Einesto 
Hemingvvay’jaus kūrinį
Sun Also Rises” sudarytas fil
mas. Hemingvvay’jus tą vadina
mą ispanišką romaną parašė 
1926 metais. Jis 1947 m. išvers
tas į vokiečių kalbą ir pavadin
tas Fiesta. Jau šis pavadinimas 
leidžia spėti apie filmo spalvin
gumą. Vaizduojama grupė ame
rikiečių — plunksnos darbuo- 

’ tojų, kitų šviesuomenės atsto
vų, kurie patenka Ispanijon į 
labai gyvą fiestą, bulių rungty
nes. Salia tų džiaugsmingų is
paniškų įvykių vystosi painus 
romanas tarp atvykėlių. Čia fi
gūruoja jauna gražuolė — pe
teliškės tipas, kuri vieną myli, 
su kitais koketuoja ir pasiry
žusi ištekėti dar už kibo. Dėl 
visų tų priežasčių susidaro eilė 
komiškų ir tragiškų situacijų, 
veikalas gyvas, nors nestinga 
hemingwajiško seksualumo, kad 
ir nebrutaliai parodomo. Pasta
tymas labai geras, yra geros 
muzikos, gražių vaizdų, mora
liniu atžvilgiu turi tą reikšmę, 
kad parodo kiek tragikos įne
ša nedrausminga meilė, girtavi
mas ; filmas — suaugusiems. 
Ava Gardner tą alkoholio auką 
— moterį plaštakę — vaidina 
vykusiai.

$50,000 nuostolių gaisre
Nakčia į pirmadienį užsidegė 

pastatas 2304 S. Cicero Avė.,
Į kur yra Western Electric ben
drovės sandėliai. Nuostolių pa
daryta apie $50,000. Ugnis grė
sė išsiplėsti į apylinkės namus 
ir dėlto iš savo butų greitomis 
turėjo išsikelti apie 50 Cicero 

.šeimų. Gaisrą gesino Chicagos 
ir Cicero ugniagesiai. Gaisra
vietėje rastas penkių galionų 
indas, kuriame būta gazolino. 
Bus pravestas tardymas, ar čia 
nebuvo padegimo.

Nauji skiepai nuo slogų
Chicagą pasiekė pirma siun

ta skiepų nuo aziatiškos slogos. 
Tie skiepai dvigubai stipresni, 
negu anksčiau vartotieji. Taip
gi gauta vadinamų “polyva- 
lent” skiepų, kurie gelbsti ne 
tik nuo aziatiškos, bet ir nuo 
kitų rūšių slogų.
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KNYGA, KURI VISADA ĮDOMI 

IR NESENSTA 
Tai Juozo Švaisto

šioje knygoje gražios mūsų žmo
nių pasakos, su paveikslais. Jas 
mielai skaito ir suaugę ir jaunieji 
Labai tinka lietuvių kalbos pamo
koms. Iš viso 73 pasakos. Kaina 
$2.50 Platintojams didelė nuolai
da. ,

Užsakymus kartu su pinigais 
siųskite:

Galima gauti “DRAUGO” 
Administra rijoje

4545 W. 63rd, St. Chicago 29, D1
iiiiiiuiiuiiiiiiiniiiiiiiiiihiHhhdii; jiiii. > 
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RADIO PROGRAMA

IJet. Radio Programa U stoties 
WI.YN, 1360 Kll. sekmadieniais 2:30 
— 3:00 vai. popiet: liet. muzika, dai
nos ir Magdutės Pasaka. Biznio rei
kalais kreiptis J Htcponj, Mlnkų. 
Baltic Florlst, Gėlių ir Dovanų Krau
tuve, ROS K. Broadway. So. Boston 
27. Masa Tel. So H-04R9. Ten pat 
Kaunama laikraštis ■■Draugas", Skelbkitės “Drauge”
f ............ .. ”

KAS TIK TURI GERĄ SKONĮ, |
VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ!

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chlcagoje, lisimo- 
kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namams ir ofisams 
įrengti.

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chlcagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI —

FITRNITURE CENTER, INC.
8222-24-26 So. Halsted St VIctory 2-4226

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

- - /»

Trečiadienis, 1957 lapkričio 13

Amerika pavojuje
Senatorius Robert Kerr (de- 

mokratas iš Oklahoinos), kal
bėdamas žibalo pramonės atsto
vams, suvažiavusiems į Chica
gą, pažymėjo, kad šiuo metu, 
Rusijai pasirodžius su savo 
sputnikais, JAV atsidūrė dides
niame pavojuje, kaip po Pearl 
Harbor atakos, "šiandieną mes 
esame akivaizdoje priešo, tu
rinčio geresnius ginklus, kokių 
mes neturime ir kokių dar ne
mokame pasigaminti" — kal
bėjo senatorius.

KAS KĄ IR KUR
— šį trečiadienį, 8 v. v. Lietu

vos Vyčių salėje įvyksta LRK Fe
deracijos susirinkimas. Susirinki
mas labai svarbus ir todėl prašo
mi dalyvauti visų organizacijų at
stovai. Valdyba

— Šv. Mykolo parapijos Vyčiai 
renkasi ateinantį sek., lapkr. 17 
d., 1957 m., Humbolt Park kėg
lių salėje, 3243 W. North Avė., 
Chicago je, 3:30 vai. p.p. Po kėg
lių žaidimo visi kviečiami j šv. My
kolo parapijos salę kur bus užkan
dis. Visa tai kainuos tik $3.00. Vi
si norintieji dalyvauti gali susi
siekti su Loretta Macekoniūtė, Lu- 
cille Yuciutę ar Al. Manst. Ku
rie nori gali telefonuoti MErimae 
7-3752.

Juo daugiau mes bijom dar
bo, juo mažiau iniciatyvos ro
dom. Nekultyvuok baimės, bet 
kultyvuok viltį.

— Selected

ŠIAIS METAIS “DRAUGAS”
TURI DVIEJŲ SKIRTINGŲ 

RŪŠIŲ KALĖDINĖS KORTELES

Rinkinys nr. I

DRAUGO LIETUVIŠKOS,
SVEIKINIMO KORTELĖS 

KALĖDOMS
Kiekvienais metais DRAUGAS pa

ruošia gražius rinkinius kalėdinių 
sveikinimo kortelių su lletuvlftkaiM 
užrašais. Taip Ir šiais metais DRAU
GAS siūlo rinkini nr. 1 su 16 kor
telių už vienų, dolerį.

šis pirmas rinkinys yra labai gra
žiai atspausdintas, gražiai spalvotas, 
su atatinkamais lietuviškais sveiki
nimais.

------o------
Rinkinys nr. 2

SPECIALIOS SVEIKINIMO 
KORTELES KALĖDOMS

Specialiu šilko spausdinimo būdu 
pagamintos lietuviškos sveikinimo 
kortelės Kalėdoms, dabar gaunamos 

' DRAUGO knygyne. Kaina vienas 
doleris už 10 kortelių.

šios kortelės Kalėdoms yra ypa
tingai gražlOH, spalvotos ir lietuviš
kos. Kiekvienam rinkinyje jų yra 
keletas, kurios gali būti siunčiamos 
| Lietuvą.

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS

4545 W. 63 St, Chicago 29, III.
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KAM SENATVE JAU ATĖJO. 
PENSIJŲ KNYGELĖ PADĖJO!

Neseniai išleistoje knygelėje — 
PENSIJOS IR PAŠALPOS — at
spausdintas Socialinės apdraudos 
(Sočiai Security) įstatymas su 
naujausiais papildymais: 1) mo
terims pensijos mokėjimas nuo 
62 metų amžiaus, 2) nedarbin
giems asmenims pensijos mokėji
mas nuo 50 metų amžiaus. Be to 
čia telpa Nelaimingų atsitikimų 
įstatymas su nurodymais kokias 
pašaipas gali gauti susižeidęs as
muo. Knygelės kaina .80 centu

Pinigus su užsakymais siųsti: 
“D R A U G A S”

4545 W. 63 St., .Chicago 29, Iii.
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