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Reikalauja sustiprinti Nato povandenini laivyne
Tolimesni grįžusios iš Sibiro 

ir jos vaikų pasakojimai
JUOZAS PRUNSKIS

Mūsų iš Sibiro su dukrele ir sūnumi atvykusi lietuvė Monika 
Gaučienė Chicagoje jau keturios dienos, kaip įvairių laikraštinin
kų kvočiama. Ji pasakoja, kaip trėmimo dieną septynis lietuvių 
pakrautus sunkvežimius enkavedistai gabeno iš Alsėdžių į Plungę, 
kur pernakt išlaikę pas vieną ūkininką, paskiau pakrovė į gyvuli
nius vagonus. Tremtinių perkimšti vagonai nudardėjo į pat Si
birą.

Pasakojo, kaip lietuvės mote
rys Sibiro miškuose kirsdamos 
medžius tampė pjūklą, grasina
mos, kad jei nepadarys normos 
— negaus valgyti. Į darbą miš
kuose vežė tai jaučiais, tai trak
toriais, po septynetą mylių. Lė
tai vežant išvykdavo anksti ry
tą ir grįždavo vėlų vakarą.

Paskiau mūsų lietuvė, perkel
ta į sovchozą, jaučiais išvažiuo
davo šieno gabenti avims. Pati 
viena prisikraudama ir išsikrau 
dama, kai žiemą nuo prakaito 
ledan šaldavo drabužiai. Paskiau 
dirbo melžėja kolchoze.

Sovietų povandeninių laivų 

skaičius triskart didesnis
PARYŽIUS, lapkr. 13. — Šiaurės Atlanto Gynybos organiza

cijos jūrų komanduotojas JAV admirolas Jerauld YVright, šian
dien pareikalavo, kad JAV raketiniais ginklais laikomais paslap
tyje būtų apginkluoti ir Nato kariuomenės povandeninis laivynas. 

Admirolas kalbėjo Nato pata- -.............——--------------

kiu miestišku maistu, tai dabar 
norėtųsi bulvių su kopūstais.

- Ar Sibire išsikepdavote ku
gelio?

— Kepdavome ,ir tokių klec- 
kų virdavome. Iš bulvių tai ne
sunku padaryti.

Sibire augusi Rūta
Čia pat buvo ir jos šviesiaplau 

kė dukrelė Rūtelė, 16 m. Ji pa
sakojo, kad kai mama Sibiro miš 
ke medžius kirto, ją su broliuku 
globojo močiutė Juzė Gaučienė, 
kuri greit mirė. Beveik trejetą 
metų tada Rūtelei reikėjo glo
boti broliuką. Į Sibiro mokyklą 
ji pradėjo eiti 1952 m. Ten buvo 
pamokos tik rusiškai. Vyresnėse 
klasėse jau buvo vokiečių, pran
cūzų, anglų kalba — kaip kuriam 
išpuldavo. Mokykloje mokydavo, 
kad nėra Dievo.

— Bet aš katalikė, — pasako
josi mergytė. — Aš tikiu. Mane 
mama išmokė Tėve Mūsų, Svei
ka Marija, Tikiu į Dievą. Namie 
melsdavausi. Jeigu mūsų mokyk
los mokiniai eidavo į cerkvę, gau 
davo menkesnius pažymius.

— Ar pažinai tėvelį dabar pa
mačiusi?

— Pažinau. Iš Lietuvos dar at 
simenu. Turėjau 7 metus, kai 
persiskyrėme.

— Ar nebuvai komjaunuolė?
— Liepė mokykloje rašytis, 

bet aš nesirašiau.
— Apie mėnesį buvote Kauno 

mokykloje? Kaip ten buvo?
— Čia pamokos lietuviškai, 

nors būdavo ir rusų kalba. Mes 
su broliuku atvažiavome lietuviš 
kai gerai nemokėdami skaityt, 
rašyt, o Kaune jau pramokom. 
Kaune mergaitės draugiškesnės 
mokykloje.

— Kaip jūs Sibire neužmiršote 
lietuviškai ?

— Namie tik lietuviškai kal
bėdavome.

— Ar esi priėjus prie šv. Ko
munijos?

— Du kartu. Atsilankęs lietu
vis jėzuitas išklausė išpažinties 
Sibire ir davė šv. Komuniją, taip 
gi man davė maldaknygę ir ro- 
žantėlį.

Romutis jau nebepažino tėvo
Jos broliukas Romutis jau pir

mą dieną Chicagoje bandė pa
žaisti futbolu su St. Piežos sūnu
mis. Jau gi 13 m. berniukas. Irgi 
gerai lietuviškai kalba. Sakė, 
kad Sibire turėdavo jau politines 
pamokas — iš laikraščių žinias, 
apie jaunimo festivalį ir t.t. Si
bire trūkdavo knygų. Lietuvoje 
mokyklose užteko vadovėlių ir 
popieriaus. Per mėnesį būdami 
Kauno mokyklose negirdėjo nie
ko nei prieš Dievą, nei už. Kaune 
valgyt užtekdavo, valgė pas tetą.

— O ką dabar Amerikoje no
rėtumei valgyti?

— Vynuogių ir apelsinų.
— Ar turėjai kokią žaislą Si

bire?
— Neturėjau.
Džiaugėsi, kad jau pramokęs 

lietuviškai rašyti, būdamas Kau 
ne.

— Tai kur iš Amerikos kada 
nors važiuosi į Rusiją ar į Lie
tuvą?

— f Lietuvą. Savas kraštas,

Atvykusi dabar į Chicagą jii 
sako:

— Jaučiamės, kaip kitame pa
saulyje. Negalime įsivaizduoti, 
kad tai mūsų gyvenimas. Jaučiu 
tik, kad nukrito didelė našta. Tė
vas perima vaikų globą. Čia, 
Amerikoje, man viskas taip la
bai patinka. Žmonės tokie malo
nūs, taip mielai priima. Ten mes 
buvome sekami, šmeižiami, o čia 
dabar viskas priešingai. Jau tre
čia diena važinėjame po krautu
ves. Koks čia gražus prekių įpa
kavimas, koks pardavėjų manda 
gumas! Sibire dar ir dabar ten
ka stovėti eilėse, jeigu užsigirs- 
ta, kad agabeno geresnio cuk
raus, šiltų megztukų, drabužių 
pašliūžoms važiuoti (Sibire pus
nyse tai reikalinga susisiekimo 
priemonė). Stovi taip eilėse, jau 
prieini prie pardavėjo, o kad tik 
prekių mažiau,, rusams, saviš
kiams, paduoda, o lietuvis daž
nai ir išlaukęs eilėje turi eiti be 
nieko.

— Sakykite, girdėjome, kad 
grįžus į Lietuvą gana sunku gau 
ti darbą buvusiem tremtiniam?

— Tai tiesa. Mat, tremtinius 
dažniausiai iš Sibiro išleidžia 
laisvai persikelti į kitas Rusijos 
dalis, o ne grįžti į Lietuvą. Kad 
galėtų būti įrašytas į Lietuvos 
gyventojus — ne vienas tremti
nys yra priverstas parūpinti ky
šį iki 3,000 rublių.

— Tai kyšiai Sovietą Sąjun
goje gana madoje?

— Labai, tik reikia žinoti kur 
prieit — per pažįstamus, kitaip 
pareigūnai bijo. Važiuojant iš 
Sibiro į Maskvą ir į Kauną turė
jau biletą nusipirkusi jau vieto
je, tačiau, kad patekčiau į vago
ną, kuris eina tiesia į Maskvą, 
be persėdimo, dar turėjau duoti 
kyšio 100 rublių: už biletą iki 
Kauno buvo mokėta 293 rubliai. 
Buvo svarbu gauti vagoną be 
persėdimo, nes persikeliant daž
nai negauni traukinio ištisomis 
dienomis. Pakeliui sutikome lie
tuvių šeimas, kurie vienoje sto
tyje jau buvo išlaukę dvi paras, 
vis negali įtilpti į traukinį. Vai
kus stotyse ant suolų suguldę, 
patys sėdėdami susigūžę vis lau
kė.

Taip klausinėjama mūsų Si
biro tremtinė vis pasakojo.

Kalbėjome gerų porą valandų. 
Ji buvo kiek pablyškusi, ir čia 
buvęs daktaras rado, kad jos pul 
sas kiek neregularus.

— Ką gi manote, — atsiliepė 
ji, — vis nervai įtempti: pirma 
iš baimės, dabar iš džiaugsmo.

— Ką dabar norėtumėte visą 
pirma valgyti?

— Kelionėje mus maitino to

ro.
Dr. P. Daužvardis. Lietuvos konsulas, sveikinasi su Monika Gaučiene atvykusia iš Sibi- 
Drauge jos dukrelė Rūta ir sūnus Rcmutis. Klišė “Chicago American”.

Kalba prezidentas
YVASHINGTON, lapkr. 13. — 

Šiandien vakare prezidentas Ei- 
senhower kalba Municipal audi
torijoj Oklahoma City, Oklaho- 
mos miesto 50 metų sukakties 
proga. Kalbės apie reikalingumą 
daugiau jaunų mokslininkų stra
tosferos tyrinėjimui.

Mirė policijos
kapitonas Gibbons

CHICAGO, lapkr. 13. — Poli
cijos kapitonas Redmond P. Gib- 
bson, rastas negyvas šiandien 3 
v. rytą savo namuose, 1350 Lake 
Shore dr. Jis turėjo 58 m. am
žiaus. Kaip dr. Vitulo teigia, jis 
mirė nuo širdies atakos.

Gibbons buvo rastas kamba
ryje besėdįs prieš televiziją. 
Žmona pasakoja, kad kapitonas 
jautėsi negerai, tačiau nesirgo. 
Diena prieš tai jis kaip paprastai 
dirbo savo darbą policijos stoty
je W. North avė. Gibbons buvo 
šefas visų uniformuotų policijos 
jėgų iki 1953 m. buvo suspenduo
tas dėl įtarimo, kad turėjęs ry
šių su gembleriais. Vėliau buvo 
išteisintas, jam išmokėta sulai
kyta alga ir toliau paliktas poli
cijoj. Gibbons turėjo pasiaiškin
ti dėl pajamų, nes buvo rasta jo 
raudona knygutė, kurioje buvo 
įvairių įtariamų vietų adresai. 
Tačiau jis išaiškino, kad tai vie
tos, kur policija gauna futbolo 
biletus, o pasiaiškinti iš kur jis 
gauna kitokių pajamų nesutiko. 
Policijoj pradėjo tarnauti 1922 
m., seržantu tapo 1929 m., leite
nantu 1938 m. ir kapitonu 1945 
m. Paliko žmoną ir du sūnus.

Nuteisti mirtimi
BIELGRADAS, Jugoslavija, 

lapkr. 13. — Du vyrai, kaltina
mi koloboravę su naciais vokie
čių okupacijos metu, nuteisti va 
kar mirties bausme. Keturi kiti 
asmenys nuteisti sunkiųjų'darbų 
kalėjimu.

.... ■ — ——
savi žmonės, — atsiliepė Romu
tis. Deja, tėvelio jisai čia atskri
dęs jau nebepažino. Tebuvo po
ros metukų, kai tėvelis turėjo 
skirtis...

KALENDORIUS

Lapkričio 14 d.: šv. Juozapa
tas, senovės: Ramantas ir Sau- 
lenė.

Saulė teka: 6:38 vai., leidžia
si 4:32 vai.

Oras

Chicagoj ir jos apylinkėse šian 
dien nešalta, debesuota, tarpais 
lietus. Temperatūra apie 50 1.

Negras teisėjas
DENVER, lapkr. 13. — James 

Flanigan, 42 m., demokratas, 
yra pirmas negras paskirtas tei
sėju Colorado valstybėje. Anks
čiau jis buvo apskrities advoka
to padėjėju. Naujasis teisėjas 
1935 m. baigė jaunių kolegiją 
Independence, Kan., ir teisių 
mokslų laipsnį gavo 1946 m. 
We8tminter Law mokykloje, 
Denver mieste.

Lanko karo bazes
MADRIDAS, Ispanija, lapkr. 

13. — Šen. Mansfield (dem. 
Mont.) senato narys užsienio rei 
kalams, šiandien pradėjo inspek
cinę kelionę po Amerikos kari
nes bazes Ispanijoje.

Amerikiečiai žada rytoj paleisti 

dirbtinį mėnulį
WASHINGTON, lapkr. 13. — Korespondentai praneša, kad 

pirmasis Amerikos dirbtinis mėnulis gali būti paleistas šį jienk- 
tadienį, lapkričio 15 d. Tai priklausys nuo to, kaip pavyks pasi
ruošti laivyno raketų bazei.

Jeigu penktadienį dėl techniš
kų kliūčių tokio satelito negalė
tų paleisti, tada jis bus paleistas 
kaip galima greičiau, galbūt apie 
Padėkos dieną.

Koks tas satelitas
Laivyno satelitas bus 6.4 colio 

diametro ir svers maždaug apie 
keturis svarus. Jis bus išmestas 
apie 300 mylių į augštį ir tokia
me nuotolyje suksis apie žemę.

šešių colių diametro didumo 
satelito viduje įrengti du radijo 
siųstuvai, vienas jų pranešinės 
apie atmosferą, gi antrasis apie 
jo esamą vietą.

Toks satelitas žemę aplėktų 
per pusantros valandos. Į erdvę 
bus išmestas trijų dalių raketos 
pagalba.

Grįžta į New Yorką
TEL AVIV, Izraelis, lapkr. 13. 

— Gen. Alfred Gruenther, JAV 
Raudonojo Kryžiaus pirminin
kas, šiandien išskrido į New 
Yorką. Generolas sako, kad jo 
vizitas buvo apolitinis, bet jis 
turėjo pasikalbėjimą su premje
ru Ben Gurion apie 90 minučių 
laiko. Jis taip pat kalbėjosi su 
užsienių reikalų ministere Goldą 
Mayer ir armijos šefu gen. Da- 
yan.

Mirė Čekoslovakijos
komunistų prezidentas

VIENA, lapkr. 13. — Antonin 
Zapotocky, komunistinės Čeko
slovakijos prezidentas nuo 1953 
m., mirė šiandien anksti rytą po 
širdies ligos. Jis sekantį mėnesį 
būtų sulaukęs 73 m. amžiaus. 
Apie mirtį pranešė Pragos radi
jas. Pradžioje komunistų bosas 
Klement Gottwald jį buvo pa
skyręs min. pirmininku, tačiau 
kai 1953 m. Gottvvaldas mirė, 
Zapotocky užėmė jo vietą.

• Komunistai kinai Genevoje 
giriasi, kad sovietai pažadėjo pa 
statyti keletą fabrikų raudono
joje Kinijoje už Mato Tse - tung 
paramą Chruščevui prieš marša
lą Žukovą (o prieš tai prieš Mo
lotovą, Malenkovą ir kt.).

• Pavenčio cukraus fabrikas 
šiemet perdirbsiąs 115,000 tonų 
cukrinių runkelių.

Gen. Curtis LeMay (vidury) Westover oro bazėje, Mass., 
kalbasi su maj. gen. Fiseber (kairėj) ir kapt.. Gandy, prieš 
skrisdamas j Argentiną ir padarydamas su skystojo kuro 
transporto sprausminiu lėktuvu tolio skridimo rekordą. (INS)

riamajai komisijai, kad laivynui 
turi būti duodama augščiausia 
pirmenybė.

Sovietai sparčiai didina

Admirolas pareiškė, kad Nato 
šalys turi pačios ginkluoti laivy
ną, jeigu JAV kongresas pagal 
McMahon aktą neduos daugiau 
raketinių ir atominių ginklų. 
Adm. Wright sako, kad Sovietų 
Sąjunga turi povandeninį laivy
ną tris kart didesnį už Jungtinių 
Amerikos Valstybių ir kitų Na
to narių kartu sudėjus.

Sovietų Rusija turi maždaug 
500 povandeninių laivų ir tas 
skaičius auga per metus nuo 75 
ligi 100. Gi Nato povandeninių 
laivų uždavinys suduoti smūgį 
sovietų povandeniniam laivynui 
karo atveju.

Suvienodinamos armijos
Adm. Wright buvo vienas iš 

paskutinių augščiausių Nato va
dų, kurie kreipėsi į Nato parla
mento narius, kad būtų peržiūrė
tas Nato armijos apginklavimas. 
Tai padaryta prieš prasidedant 
Nato konferencijai gruodžio mė
nesį.

George Brown, gynybos eks
pertas, Britų darbo partijos opo
ziciniam kabinete, pareiškė, kad 
Nato nariai privalo suvienodinti 
savo armijas ir standartizuoti 
atominius ir raketinius ginklus. 
JAV armija, kaip praneša oficia
lūs sluogsniai, bus performuota 
pagal Nato reikalaujamą tvarką

Žuvo ugnyje
MILANAS, Italija. — Penki 

asmenys užvakar žuvo ugnyje,
kai sprogo motociklo tankas ir! koSi kurie kaitinami kaip tero-
uždegė vieno ūkininko namus.

• Vakarą diplomatai įsitikinę, 
kad sovietai greitai pasitrauks iš 
keturių valstybių kontrolės ko
misijos Berlyne ir savo sektorių 
paskelbs nepriklausomu. Maskva 
nori priversti Vakarų valstybes, 
kad skaitytųsi su rytinės Vokie
tijos režimu.

• Mrs. Eisenhovoer šį ketvir
tadienį švenčia 61 m. gimimo su
kaktį.

• Macdonald, Kanados parla
mento naujas atstovas iš Van- 
couver, seime pradėjo pirmą kal
bą taip: „Aš nežinau, kaip pra
dėti, aš jaučiuosi kaip uodas nu
distų suvažiavime“.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Britai, kaip Australijos ministeris Beale praneša, vakar iš
bandė ketvirtą raketą, kuri pakilo 83 mylias augščio.

— Egipto spauda vis tebepuola Jordano karalią Hussein, ku
ris esą prašęs Amerikos ir Irako užtarimo, kad apsaugotą jį nuo 
nepatenkintą piliečią.

— JAV prekybos sekretorius Weeks vakar kreipėsi į pramo
nės vadus, kad jie gamintą mažiau sviesto, o daugiau ginklą. Taip 
daryti esą yra iššaukę sovietai.

— Trys tūkstančiai studentą buvo vakar per pietus evakuoti 
iš Hyde Park augštesniosios mokyklos, kai buvo telefonu pranešta, 
kad ten yra padėta bomba. Mokykla yra Chicagoje.

— Dr. Wernher Von Braun ir gen. John B. Medaris, vyriausi 
raketinių ginklą tyrinėjimo ekspertai, šiandien Washingtone šau
kia mokslininką pasitarimą, dėl dirbtinio mėnulio paleidimo.

— Gen. LeMay vakar išskrido 3:28 v. ryto Chicagos laiku iš 
Argentinos į Aemirką norėdamas pakartoti savo pastatytą rekor
dą. Jis veža 22 keleivius, tarp ją 3 žurnalistai.

— Sovietinė spauda vakar išspausdino pirmą nuotrauką, ku
rioje matyti šuo satelito kabinoj. Bolševikai giriasi, kad tokią 
šuns būdą paleisią į erdvę daugiau.

ligi sekančių metų ankstyvaus 
pavasario.

Nato stiprėja
Vieni iš Nato augščiausių va

dų reikalauja sustiprinimo, ta
čiau kiti, kaip aviacijos gen. 
Thomas Power, vyriausias Nato 
oro jėgų viršininkas, pareiškė, 
kad Nato lėktuvai su atominė
mis bombomis, gali per 15 mi
nučių būti išsiųsti priešo link.

Auka ir karjera
OKLAHOMA CITY. — Karo 

oro pajėgų leitenantas Sam Mer- 
riman pažadėjo atiduoti savo ser 
gančiam broliui vieną inkstą, ta
čiau, jei jis tai padarys turės pa
sitraukti iš tarnybos, kadangi 
tas inkstas jam gali būti reika
lingas pačiam, esant kokiam 
nors netikėtam atvejui betamau 
jant aviacijoj. Jeigu inkstas ne
bus perkeltas, jo brolis mirs 
gruodžio mėnesį. Leitenantas pa 
siryžęs gelbėti brolį ir atsižadėti 
karinės karjeros. Tėvai padavė 
karinei vadovybei prašymą pa
keisti sprendimą.

Sustiprins puolimą
PARYŽIUS, lapkr. 13.—Pran

cūzų seimas vakar nubalsavo su 
teikti skubią pagalbą Alžirijos 
sukilėlių malšinimui ir taip pat 
sustiprinti kovą su musulmonų 
judėjimu pačioje Prancūzijoje. 
Balsavimas įvyko po to, kai bu
vo pranešta, kad Alžirijos suki
lėliai pradeda naujus užpuldinė
jimus pačioje Prancūzijoje ir ža
da pradėti naujus puolimus Al- 
žirijoje. Policija antradienį areš
tavo 270 asmenų iš Šiaurės Afri-

ristai ir jie yra atvykę tam dar
bui iš Afrikos.

Rekordinė kelione
HONOLULU, Havajai, lapkr. 

13. — Antradienio naktį trys 
bombonešiai B-66 be sustojimo 
nuskrido 8,100 mylių iš George 
oro bazės Calif., į Clark oro bazę 
netoli Manilos, Philippinai. Ke
lionę bombonešiai atliko per 17 
valandų.

Šis skridimas buvo parodymui, 
kad šiandien kiekvienas pasau
lio taškas gali būti pasiekiamas 
karo atveju lėktuvais pakrau
tais atominėmis bombomis. Lėk
tuvai kelionėje kuru papildyti iš 
skrajojančių oro bazių.

Midwest lnte:-L:b:;.ry Ccntrr, fljicatfl
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mo darbą. Tačiau jau prabSg0: saukė pumą], susmukimą kuru,
keleri metai. į t,kalas buv° "auJ',s. va d/b?.3

rinkimai. Po ilgų atsisaknieji-
Šia proga norėčiau padėkoti i mų ir apsisprendimų paaiškėjo, 

“Draugo” kolektyvui už paro- kad šiais metais draugovei va- 
dytą nuoširdumą ir dėmesį. Šir-Įdovaus pirmininkė Violeta Mit- 
dingas ačiū Vyriausiajai A-tkų kūtė, sekretorė Danutė Parei- 
Federacijos Valdybai, ypatingai gyte, ir iždininkė bei socialinių
jos generaliniam sekretoriui 
kun. V. Dabušiui, visų sąjungų 
centro valdyboms, visiems ko
respondentams, bendradarbiams 
ir skaitytojams. Tik bendromis 
jėgomis buvo įmanoma tęsti šio 
skyriaus redagavimą.

Naujai redakcijai linkiu ište
sėti tame entuziazme, kuriuo 
pradedate darbą. O jis bus ne
lengvas. Ne kartą patiems teks 
užpildyti skyriaus skiltis. Gai
la, kad ateitinirHdja ligšiol nėra 
parodžiusi tinkamo dėmesio sa
vai spaudai. Tikėkime, jog at
eityje padėtis pagerės. Nenusi
minkite, jei dažnai būsite nesu
prasti ir darbas neįvertintas. 
Juk dirbame ne sau. o kitiems.

tė Aldona Kalvaitytė patiekiamu Ateitininkų Federacijos va- liniu sekretoriumi išrinktas 
vo D. Mitkienės eilėraštį “Štai du — prof. Simas Sužiedėlis. kun. Vikt. Dubusis. Pagal Fe- 
Žmogus”. Po to bendrabutie- At-kų Federacijos Valdybos deracijos konstituciją 17 paru
tėms žodį tarė Nekalto Prasi- nariais — Juozas Baužys, Anta- grafą Ateitininkų Sendraugi ) 
dėjimo Seserų Kongregacijos vy nas Bendorius, kun. Viktoras Da Sąjungos referento pareigos pa- 
resnioji motina M. Aloyza. Mi- bušis. Stasys Lūšys ir dr. Vy-1 vestos Stasiui Lušiui, SAS — 
nėjimas buvo baigtas giesme. tautas Vygantas. dr. Vyt. Vygantui ir MAS —

Dabar visos studentės laukia Kontrolės komisijos pirminin-į Juozui Baužiui.
Padėkos dienos, kada rengiasi ku — Antanas Masionis.

reikalų vedėja Aldona Kalvaity
tė. Revizijos komisiją sudaro Ri gelis_  258.

važiuoti į SAS valdybų suvažia
vimą ir JAV Liet. Stud. S-gos 
suvažiavimą New Yorke. tli

AT - KU F1EDERACMOR 
RINKIMŲ REZULTATAI

Pagal Vyr. Rinkimų Komisi
jos posėdžio, įvykusio 1957 m. 
rugsėjo 29 d. protokolą kandi
datai gavo sekantį balsų skai
čių:

Į Federacijos vadus: Simas 
Sužiedėlis 779 balsus už ir 31 
prieš.

Į Federacijos Valdybą: dr. V. 
Vygantas — 705, kun. V. Dabu- 
šis — 678, J. Baužys — 576, A. 
Bendorius — 537, S. Lūšys — 
522, R. Alinskienė----151, J. Ry-

ta Durickaitė ir Gražina Pauliu- 
konytė, o korespondentės parei
gos atiteko Teresei Ivaškaitei.

Naujoji valdyba tuojau pra
dėjo bruzdėti ir spalio 10 d. vi
sos susirinkome, nors pavėluo
tai, paminėti šv. Pijaus X die
ną. A. Kalvaitytė perskaitė 
trumpą jo gyvenimo santrauką 
ir pakalbėjo apie Pijaus X keltų 
minčių svarbą ateitininkams. 
Po šio trumpo minėjimo sekė ei
namieji reikalai. Džiugu, kad 
į šį susirinkimą atsilankė dvi 
naujos narės, tuo padidindamos 
draugovės narių skaičių.

Spalio 27 d. — Kristaus Ka-

Į Federacijos Kontrolės Ko
misijos pirm: A. Masionis — 
454, J. Pažemėnas — 324.

Į Federacijos Kontrolės Ko
misijos narius: K. Ambrozai
tis — 432, J. Staniškis — 364, 
A. Mažiulis — 326, V. Vebeliū- 
nas — 263.

Tuo būdu pagal balsų daugu
mą išrinkti:

Dabar Daugelis Vartoja

DIRBTINIUS DANTIS

— “Ateitis” išleidžia šv. Pi
jaus X gyvenimą ir darbus. Fe
deracijos valdyba prašys visus

(Nukelta j 7 psl.)

Kontrolės komisijos nariais — 
dr. Kazys Ambrozaitis ir Julius 
Staniškis.

Rinkimuose korespondenciniu 
būdu dalyvavo iš viso 964 At-kų 
Fed. nariai (JAV — 632, kituose 
kraštuose — 202).

FEDERACIJOS VALDYBA 
PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS

Ateitininkų Tarybai vado
vauti, o taip pat referente atei
tininkių moterų ir mergaičių rei
kalams pakviesta Renata Alins
kienė, rinkimuose praėjusi pir
mąja kandidate į valdybą.

Posėdyje taip pat dalyvavo 
At-kų Šalpos Fondo valdytojas 
prel. J. Balkūnas.

— o —
— “Ateities” redaktoriui Juo

zui Baužiui išvykus tarnybos
reikalais į Chicagą, laikinai vyr. 
redaktoriumi pakviestas Pranas

Korespondenciniu rinkimų bū 
du Ateitininkų Federacijos va
du penkeriems metams perrink
tas Simas Sužiedėlis ir išrinkti Naujokaitis,
nauji valdybos bei kontrolės ko-, =
misijos nariai.

Naujai išrinkta Ateitininkų l 
Federacijos Valdyba pirmo po
sėdžio susirinko spalio 29 d. Fe-. 
deracijos dvasios vadu sekan-! 
čiai kadencijai pakviestas tėvas,
Vikt. Gidžiūnas, OFM. Genera-

Su didesniu patogumu i
KASTEETH, malonūs alkalinial (ne- j 
rūgštūs) milteliai, tvirčiau palaiko I 
dirbtinius dantis, kad valgyti ir kal-

Visa atnaujinti Kristuje apima' rali aus šventė. Nors pora stu-. ba,lstykit,e",t*runputįV 1 kasteeti^ ant 
visas gyvenimo sritis. Jūs kaip dencių ir moksleivių at-kių te-į savo dirbtinių dantų. Nepasilieka 
tik ir bandote viename šių kelių bekovojo su aziatiška sloga, "npa"‘os
atstovauti ateitininkiškajai min-. sveikosios griebėsi darbo. Die- 
čiai. » Į ną pradėjome šv. mišiomis ir

Baigiant, mažas prašymas vi- i bendra šv. Komunija. Po pietų 
sai ateitininkų šeimai. Parody- j at-kių iniciatyva buvo surengta 
kime savajai spaudai didesnį su-j šventoji valanda, kurioje daly-! 
sidomėjimą ir paramą. Mūs šia- vavo visos Sveikos bendrabučio Į 
me darbe daug kas pralenkia, mergaitės.
Padarykime šį skyrių mūsų or-j Vakare įvyko Kristaus Kara- 
ganizacijos veidrodžiu, į kurį pa liaus minėjimas, kurį, nors pir 
žiūrėjus lietuviškoji visuomenė, mą kartą, bet labai gražiai ir 
mus matytų. Tebūnie šis sky-! sklandžiai pravedė antro kurso 
rius mažąja “Ateitimi”, -kurioje! studentė Danutė Pareigytė. Pa
mes žvelgtume į save, o kiti į skaitą skaitė dr. Ona Labanaus- 

Vacl. Kleiza kaitė. Prelegentė papasakojo

košės skonio. Sustabdo
“dantų kvapų”. Pirkite EAKTEETH 
savo vaistinėje._________________________

A¥S0CIAFE*rVH6LESALĖ 
FURNITURE C0. 

3424-28 W. 63d St.
sutaupykite 

25% iki 40%.
pirkdami puikiausius baldus RE
TĄJĮ. SHOWROOMS - krautuvėje
ASSOCIATED WHOLESALE 

FURNITURE C0. 
3424*28 W. 63rd St.

mus.

BROGKLYNO MOKSIJilVlAI
Spalio 26 d. įvyko Brooklyno 

Marijos Pečkauskaitės vardo 
kuopos susirinkimas. Tai buvo 
vienas iš ligšiol įdomiausių. 
Kun. J. Pakalniškis pakalbėjo 
apie Kristaus Karaliaus šventę, 
dainavome lietuviškų dainų ir 
pasidalinome ateitininkų stovyk 
los įspūdžiais. Buvo nutarta, 
kad susirinkimai būtų pirmai
siais mėnesio šeštadieniais 1 vai. 
po pietų.

Lapkričio 5 d. surengta išky
la į čiuožyklą. Lapkričio 9 d. su
šaukti atskiri mergaičių ir ber
niukų susirinkimai.

Gražina Klinavičiūtė

PUTNAMAS VEIKIA
Tik prasidėjus mokslo me

tams, Putnamo mergaičių bend
rabutyje, kaip bičių avilyje, pra
dėtas rimtas darbas. Nepasiten
kiname vien mokslu. Čia veikia 
įvairios organizacijos, daromos 
šokių ir kitokios repeticijos.

Ir studentės at-kės nesėdi sli
dė jusios rankas. Tik spėjusios 
susivežti visą savo turtą ir įsi-

apie Kristaus Karaliaus šventės 
kilmę ir kalbėjo apie jos pritai
kymą kasdieniniame gyvenime.

Paskaita buvo labai įdomi, ge 
rai paruošta ir susilaukė šiltų 
atsiliepimų.

Po paskaitos sekė trumpa me 
ninė programėlė. Moksleivė Si
gutė Kavaliūnaitė kanklėmis pa
skambino liaudies dainelę “Ty
kiai, tykiai’ ir giesmę “O, Kris
tau, Pasaulio Valdove”. Studen-

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO TROY ST. 

Telef. (VAlbrook 5-7670 ir 
Glbson 8-4938

• Generalls kontraktorlus nau
jų namų statybai. įvairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime didelį patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento Ir medžio 
darbus. • Apkainavimai nemo
kamai.

■ A» »A» »Af -A» -A.* »A» »A» «AS »A.» *A« *A» “A* -A,* »A» *A* -A- -A» -A* -AS -J»»A» *A* -Aš *A? 9AT *A* 4 rt ^B^B^B ^B^B ^B ^B ^B ^B^B ^B ^B^B •
TEBERAŠAI RANKA?

Rašomoji mašinėlė rašo gražiau, 
greičiau, iki 10 egz. Iš kart! Jvai- 
rlauai modeliai nuo $69.95 Ir augš- 
člau. Pigu, nes tarnauja visų. gyveni
mų. Mokėsite tik po $5.00 kas mė
nesi. Pristatoma i bet kurj pasaulir 
kampų su pilniausiom garantijom.

Katalogus tr 'smulkiausias Infor
macijas reikalaukite;
4. E. Giedraitis, 1632 Broad Street,
Hartford, Conn., kuris “Draugui” 
žinomas kaip sųžlntftgs's asmuo.

P 9A> 9AT »A» «AS «A* »Af «Af «Af »A» «Ar 9AS «A» "Af 9A-» »A*.

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

Unlvenai Savin gg and Ixmn Assortatlon nžtlkrlna mugumą 
Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžion agentflra iki 
$10,000.00 Idekvienam Indėliui Ir reikalingi rererval, o> pelną — 
patyrusių ir nąžtningų vedėjų pastangom.

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

Dėl paskolų Ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVTNGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

Tol. KEUanoe b-1811

DR, WALTER J. KIRSTUM
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvig gydytojas)
3925 West 59 Street

Vai. mui&u., uiiirua., aetvlrtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p .p. 6:80—1:10 
vai. vak Trečlad. Ir šeštad 1—4 v. 
n o

Tel. ofiso Ir buto OLymplo 1-^159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. 15th SU Cicero 
Kasdien 1-1 vai. Ir fl 8 vai vak.. 

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortbopedaa - Brou-aLuaa 

'’A Araratal-Protesai. M«d. ban 
" dažai. Hpee. pagalba ktdotr 

(Areli Supporta) Ir t 1. 
Vai.: 2-4 Ir 6-8 Šeštadieniais 9-1 
dRTHOPEDlJOH TECHNIKOM UAB
2850 W. 68rd St. Chicago 29. Iii 

Tel PKoHpect 6-508 1

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 42.53 W. U3rd St 
Ofiso teL RKUance 5-4110 

Restd. telef. ORoveblU. e-oe 17 
Valandos: 1-8 p. rn., 6-8 p m 

Penktad. tik po pietą.
Trečlad. Ir šeštad pagal nutarti

ADOMAS VAITKEVIČIUS 

Anglių ir Alyvos
Pardavimas

Talei. REpublic 7-5803
Visų rūšių namų apšildymo 

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

patarnavimas.

ATLASFUELCo.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Telef. PRospect 6-7960

^aiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHr.iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiii

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje, 
Atsakymą rasite J. Budzeikos 

knygutėje.
MARIJOS APSIREIŠKIMAI 

ŠILUVOJE
Kaina 40 centų 
Ją galite gauti
“D R A U G E”

4545 W. 63 St., Chicago 29* III.
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiir

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

6430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal sualtarlma 

oėl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1662 nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečlad ir
šeštad.

Re*. tel. GRovebiil 6-5602

Ofiso telef. LAfayette >-1210, Jei 
neatsiliepia, Saukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi

4146 8. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:10 v. 
Vak. pirm. antr., ketvlrt 6-8:10 v 

Trečlad. tik susitarus

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIOV 
SPEC1 AUSTE

7156 South VVeetern Arenus 
(MEDICAL BUILDINO) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 1 1 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 tel. RE 7-1168
Ree tel W4lbrook 5-3766

SOPHIE BARČUS 
RADIJO VALANDA

Iš stoties WGES 1390 k. kasdiena 
nuo pirmadienio iki šeštadienio nuo 
8:30 iki 9:15 v ryte. ir kas pirma
dieni nuo 7 iki 8 vakare.

SEKMADIEN) iš radijo stoties 
W O P A 1490 k. ir KM 102-3 MC. 
8:30 iki 9:30 ryte.

Tel. HEmlock 4-2413 
7150 So. Maplcwood Avė., Chicago 20

SKIP’S 
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
ALL PHONES — WALBROOK 5-8202

NOVKMBEB-LAPKK. 14. 15, IG

S E L F 
SERVICE

KOPIU, Three Ntar (kignac Fifth $5.39

COURVOSIER, Three Star Cognac $4.98

IMPORTKD FKLNGH BItANDY Fifth $3.29

GRA1N ALGOHOL 100 PROOF U.8.P. Fiffcta $4.89

CINZANO VKRMOUTH
Dry or Street Fifth $.|39

VODKA, 103 Proof Fifth $3.49

CHAKTRKIISE (Green), 103 Proof Fifth $679

IMPORTKD CKEMK OF BANANA *

OR PINKAPPLE LIQUEUR Fifth $4.98

MYEK’S IMPORTKD DAKK RUM Fifth $4.99

IMPORTKD KUSSIAN VODKA Fifth $4.98

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 6-7363
DR. ANTANAS ALEKNA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1601 W. Garfield Blvd.

Pirniad., antr.. ketv., penkt.
1—4; trečiad.

Vai. —
I—4 ir 6—8 
uždaryta

šeštad

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South Western Avenue 
vai.: kasdien 10-12 vai. Iv 7-1 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-. vai Trečia
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus 

Ofiso -elefonae: P R 8-3229 
Res teisif. VVAlbrook 5-5076

DR. V L. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenue 

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

šeštad. 2—4 vai. vak.
Trečlad Ir kitu laiku paga) sutart' 

Telef. ofiso LAfayette 3-6046 
Re,.: W41brook 5-3043

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-9700. Namų — PR 6-47S2

D R. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

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

penktad. nuo 5 Iki s vai. rak.

Ofiso HE 4-1813, arba RE 7-9700 
Rez. PR 6-93OI

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Spedalybč — vidaus Ilgos 
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

Ofiso tel. CUffslde 4-2896 
Rezidentuos: EAfayetle 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street
(Kampas 47th Ir Hermltage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak 
šeštad. nuo •’ Iki 6 vai., lšskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Uacker Drlve 
(Clvlo Opera House, kamb. 8681

Vai. kasd. 12—4 
Tel. OEntral 6-2294

6002 West 16th Str.. Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOwnhall 3-0959 
Kitu laiku Ir trečlad. susitarus 

Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika Ir moterų Ilgos)
Ofisas ir ros.: 5100 S. Westem Avė 
Tel. PRospect 8-1223 arba \VE 6-557" 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v.. Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak.. šeštad 
2-4 vai. popiet Ir sulig susitarimu 

TeL ofiso HE 4-2123, rez. GIb. 8-6195
DR. V. P. TUMASONIS

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

plrmad. Ir ketvirtad. 6—9 v v.Vai.:
Antrad. ir penk. 
Treč. uždaryta.

1—5; Šeštad. 2—«.

Telefonas GRovebiil 6-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė: AKl šFJBI.IA Ir MOTERŲ
EIGOS

2524 West 69th Street 
(69-os Ir Mnplt*wood Avė kumpas) 
Valandos: nuo 1—4 ir 6—8 vak.
Šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

.1 ofiso HE 4 5849 rez. HE.4-2124
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street

Vai Pirm., ketvtr., penkt. 1-4 Ir 7-9
Antr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutartį, 
sekm. uždaryta

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Weetern Avenue 
Ohleago 29, Ū1

telefoną* REpublic 7-49OO
Rezidencija: GRovebiil 6-8161

Pasimatymai pagal sutartį

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA TR CHTRURGC 

Office: 10748 South Mloblgan Avė
Buto 1653 W. 103 St, Beverly HUls

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. lk( 9 v. vt. 
Vai.; kasdien nuo 6 v. ▼. Iki 9 v. v., 

lšsklrus trečiad. šeštadieniais nuo 1
| ‘kl 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUUman 5-67M 
Buto -- BEveriv 8-894(1

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
>flao vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:20 v. 

vak Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 
Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0036 

Resldend Uos tel. BEverly 8-3944

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

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

2454 Weet 71st Streef
(71-oe ir Campbell Avė. kampas)
Vai.: kasdien 1—S Ir 6—8 vai. vak. 
Aešadieniais 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta.

Ofiso telef. YAnR 7—1166 
Realdeiioljas — 8Tewart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted Ir 26-ta gatvt) 

VAL. 1—4 Ir 6:20—8:20 p. p. kas 
dlsn Išskyrus trečiadienius Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. ofiso PR 6-2828, rez. RB 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
GI KTU V18 OTDTTOJAH)
2500 Weet OSrd Street

VAL kasdien nuo 
Iki o vai Trečlad

Ofiso HEmlock 4-6816 
Rez. HEmlock. 4-2761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS U GOS 

2745 West 69th Street
(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priims pagal susitarime

DANTISTAS
DR. I. A. PAUKŠTYS
4253 So. Whlpple Street

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

šeštad. 10—12. Trečlad. uždaryta
LAfayette 3-4949.

Namų — CEdarareet 3-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3259 South Halsted Street
Kasdien 2—7 vai. vak. šeštad. nuo 

1—6 vai. vak.
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarime 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resld. 2427 
W. 62nd St.. tel. ReonbUo 7-8818.

fel. ofiso PRospect 6-94OU
Re-zld. I’R(igįh(1 6-94(81

DR. ONA VAŽKEVI6IUS
(Vaškevlčiat?)

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6248 South Redzie Avenue 

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

Tel. ofiso Ylctury 2-158!
Rez. VIctorv 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 Wmt Slst Street
Kamp. Halsted ir 81-mos gatvių 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
Iv nuo 6-R v v šeštad 1 -4 vai. popiet 

Tel. ofiso PR. J-6446, rez. HE.4-3164I

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Weut Marquett« Rd,
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 v.

Trečlad Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
reL ofiso CA. 6-0267, rez. PR. 6-466t 

Rezld. 6600 S. Arteslao Avė.
VAT, 11 v r Iki 2 p. p.į 6—7 v v

Ofiso telefonas — Blsbop 7-9626

DR. AL. RA6KUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ. 

4842 Archer Avenue 
(Kampas Kedzls Ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 r.
Trečlad. Ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
HPEC. CHIRURGENfiS IR 

ORTOPEDINAS LIGOS 
2745 VVest 6»th Street

Priešais Šv. Kryžiaus llgonln* 
Telef. REpublic 7-2990

▼AL.: Pirm., antr., Kert., penkt. 
nuo 9 lkl 11 ryte Ir nuo 6:00—8:00.

| Šeit. nuo 2:00—4:00. Trečlad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt
Tikrina akis Ir pritaiko akintas, 

keičia stiklus Ir rėmas

4455 8. Oalifornia Avė. .YA 7-7381 
Vai.: 10 ryto lkl 8 vak. (trečlad. ui-

*»Afn.(1 10 rvto 1k1 1*00
SKelbkitės dien. "Drauge".

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 26 mėty patyrimo
TeL YArdH 7-18S» 

Pritaiko akiniu. 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 VVest S5th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 lkl 8. tra 
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 ir 
šeštadieniais nūn 10 lkl 2 vai. p.p

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aktų įtempimų, kuri. 

yra priežastis galvos skaudSJlmo bei 
svaigimo Ir skaudančių aklų karščio 
Atitaisau trumparegystę Ir tollregys 
tę. Prlrenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su slektrlnlal. 
Instrumentais, rodančiais mažiausius 
trukumus. Speciali atyda kreipiama 
) mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avė.
TeL Y Arda 7-1373 

Vai. 10:90 lkl 7 v vak. Šeštad. 10:9« 
tiri « vai- Sekmad Ir treč uždare

*—4 p. P Ir 7:1.
Ir šešt. uždaryta

Telefonai GRovehill 6-159B
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTt 
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: 
uisite rimų

2422 W. Marųuette Road

»—12 Ir 
Išskyrus

7—9 v. v. pagal 
trečiadienius.

ofiso Ir tilto tol OLympte 9-iini

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Oourt, Cicero 
Kasdien 10—12 Ir 4—7 vai. Trečlad

Ir šaštad. tik 16—12 vai.

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

4545 West 63rd St., Chicago 29, ūlinois Tel. LUdlovr 6-9500

Entered as Second-Class Matter March 31, 1916, at Chicago, Illinois
Under the Act of March 3, 1879

Member of the Catholtc Press Am'n 
Publlshed d a I I y. exept Sundays,

SUBSCHIPTION RATE8 
$10.00 per year outside of Chicago

hy the $12.0(1 per year In Chicago gi. Cicero
l.ltbuiinlan Catholle Press flocMy $10 00 per year In Cennda

Coreign $12.00 per year
PR ENCMERATA: Metams •4 me( fl 3 mėn 1 mAn
t'hlcagoj Ir Clcerol $1 2.nn $6.00 $3.60 $1 60
Kitur JAV Ir Kanadoj $l(i. nn $5.00 $3 OO $1.26
CželenyJe 31 2.00 $6.60 $3.60 $1.60

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo, Juos grųžlna tik tš anksto susitarus Redakcija už skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymų.
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VASARIO 16 CHICAGOJE
Amerikos Lietuvių Tarybos atlikti darbai per jos gyvavi

mo laikotarpį yra atnešę nepaprastai daug naudos Lietuvos lais
vės byloje. Kiekvienas lietuvis turi pagrindo tuo didžiuotis ir 
džiaugtis politine šio krašto lietuvių vienybe. Jei šiandien JAV 
vyriausybėje, Senate ir Kongrese Lietuvos laisvės reikalas yra 
gyvas, tai vien tik Tarybos nuopelnas. Nuolatiniai jos primini
mai įvairiais raštais, vizitais, prašymais, memorandumais bei 
įvairiais kontaktais pasiekė tiek daug gero, jog nebėra nė vieno 
politiko, kuris nežinotų mūsų krašto išlaisvinimo problemos.

Taryba beveik visose lietuvių gyvenamose vietovėse turi 
savo skyrius. Skyrių veikla padeda Tarybos centrui. Reikia pa
sakyti, kad Alto veikla nesiriboja vien tik pinigų telkimu laisvės 
kovos reikalams, bet ir psichologiniai palaiko mumyse gyvų tos 
laisvės troškimą. Čia kaip tik gilią reikšmę turi mūsų Nepriklau
somybės šventės minėjimai.

TRAFARETINIAI MINĖJIMAI
Dažnai su savo Vasario 16 minėjimais esame perdaug ap

sipratę. Jie kasmet rengiami pagal vieną Šabloną: ilgos kalbos, 
dar keletas trumpesnių kalbelių, supažindinimai, prezidiumai, 
meninėje dalyje amžinai tas pats choras, na, dar vienas kitas 
solistas, — ir viskas. Ir taip kasmet minėjimai ištęsiami net 
iki 4 ar 5 valandų. Į tokį minėjimą einant, reikia ir sumuštinį 
atsinešti. Anksčiau ir Chicagoje taip būdavo, kol minėjimai buvo 
perkelti į Marijos augštesn. mokyklos salę. Tokiu būdu, nieko 
naujo nebeįvedant, ir yra susidarę trafaretiniai minėjimai, ku
rie žmonių dvasios nepakelia, bet kartais net smukdo. Dėl to 
ir Vasario 16 minėjimuose kasmet mažėja žmonių, nors tai dar 
nėra vienintelė priežastis. Publika Šiuo metu jau gerai žino, ka
da Lietuva atsirado ir kur ji yra, žino taip pat, kad ir Vytau
tas Didysis buvo mūsų valdovas. Regis, Šiuo metu minėjimai 
turėtų pakitėti, nes reikėtų pereiti daugiau į glaudesnę plotmę 
su giliu viso minėjimo turiniu ir kondensuotumu. Minėjimui tu
rėtų pakakti dviejų, daugiausia — dviejų su puse valandų. Kai 
žmonės pervargsta, tada nėra jokios naudos. Jie, užmiršę pra
džią, nebeatsimena ir pabaigos. Jei kur žmonių išsilavinimas 
yra įvairus, reikėtų rasti vidurį, kad visa programa būtų su
prantama visiems, tačiau bet kokiu atveju atmetant pigumą.

NAUJŲ KELIŲ BEJIE6KANT CHICAGOJE
Naujų būdų ir kelių pajieškoti kaip tik ateinantiems metams 

duoda progą Lietuvos 40 metų nepriklausomybės sukaktis. * Jei 
būtume laisvi, tą sukaktį tikrai nepaprastai būtume šventę visoje 
Lietuvoje. Tačiau ir svetimuose kraštuose gyvenantieji lietuviai, 
o ypač JAV, turėtų tai atlikti labai iškilmingai ir plačiai. Minė
jimai turėtų vykti miestų centruose su garsiausių senatorių kal
bomis ir geriausiomis meno pajėgomis. Tą dieną reikėtų išgauti 
iš miestų merų ir valstybių gubernatorių Lietuvių dienų paskel
bimus. Taip pat reikėtų pasistengti, kad didžioji amerikiečių 
spauda nepraeitų pro tai tylomis.

Kadangi Chicaga yra lyg ir nepaskelbta pasaulio lietuvių 
sostinė, reikia, kad jos lietuviai ir Amerikos Lietuvių Tarybos 
Chicagos skyrius parodytų pavyzdį, surengdami tokį puikų mi
nėjimą, kuriuo galėtų pasekti ir kitų miestų lietuviai. Čia viso
kiausių jėgų yra pakankamai ir tuo skųstis netenka. Palankios 
ir kitos sąlygos. Kadangi tai yra 40 metų sukaktis, reikia ko 
įspūdingiausiai paminėti. Marijos augštesnioji mokykla tam 
nėra priimtina, nes čia ir žmonės nesutelpa. Svąhtę galima iš
drįsti rengti Operos rūmuose arba Orchestra Hali. Šventėje da
lyvautų ir Chicagos apylinkių lietuviai.. Išlaidų nereikia bijoti, 
nes Chicaga yra pajėgi finansiniai, o be to — piniguose dar ne vis
kas sudėta. Miesto salę lietuviai užpildytų iki pilnumos. Tokiu 
miesto centre surengtu minėjimu pasiektume daug teigiamų re
zultatų amerikiečių visuomenėje.

Siūlomą minėjimą gal dar būtų suspėta parengti, nors laiko 
visai mažai beliko. Tyla šiemet yra bauginanti, nes nieko dar 
negirdėti apie paruošiamuosius minėjimo darbus. Tad šie siūly
mai dar nėra pavėluoti. Būtų gėda, jei minėjimas praeitų taip 
pat banaliai, kaip prieš tai buvusieji. Šiam minėjimui reikia tik 
vieno garsaus valdžios pareigūno kalbėtojo, vieno puikaus lie
tuvio kalbėtotjo, gi didelę programos dal reikėti skirti stipriai 
meninei daliai. Tenka manyti, kad visos organizacijos tokiam 
minėjimui gausiai ir savo darbais, ir savo dalyvavimu bei auko
mis stotų talkon. Juk tik pirmas keturiasdešimtmetis ateina 
nuo Lietuvos laisvės atgavimo! Šiuo metu mūsų mažytė šalis 
yra pavergta, bet ji kelsis, ir kelsis taip pat ir mūsų pastan
gomis. Tad padarykime viską, kad sekantis Vasario 16 minėji
mas būtų įspūdingas ir vertas pasididžiavimo.

KEISTINAS KONFERENCIJŲ LAIKAS
Šiais metais ateinantį sekmadienį įvyks Alto Chicagos sky

riaus konferencija, kurioje bus priimta nauja valdyba. Kyla 
svarbus klausimas, ar tokiai konferencijai nėra pervėlus lai
kas. Juk dabar jau sunku bedaryti planavimus, kada reikia 
vykdyti darbų eigą. Vėliausiai konferencija turėtų būti rugsėjo 
viduryje, nes tada liktų laiko ir naujam pirmininkui parengti 
minėjimo planus. Tegul Alto Chicagos skyriaus konferencija 
pasvarsto iškeltą pasiūlymą.

Baigiant, dar vienas siūlymas, kad Chicaga 40 metų su
kakties proga galėtų suorganizuoti pusvalandį televizijoje. Mū
sų švenčiamoji diena būtų labai patogi. Pusvalandžiui programą 
reikėtų sudaryti neperkrautą, vadovaujant specialistų komisijai. 
Tai atneštų taip pat didelę naudą mūsų laisvinimo bylai. Tokiai 
programai jėgų pakaktų ir vietoje.

Visi augščiau iškelti dalykai Chicagoje yra nesunkiai įgy
vendinami. V. Tubėnas

SOVIETŲ POLITIKA
BALTUOS JŪROJE

Bostono “Monitor” koresponden
tas Kvedi.įęj svarsto naujus Mask
vos žygius pasidaryti Baltijos jū
rą uždaru ežeru, j kurį tebūtų įlei
džiami plaukioti ties ta jūra esan
čių valstybių karo laivai, šį sieki
mą prieš 6-ris metus plačiau išdės
tė rusas teisininkas S. V. Molod- 
eevas mokslo darbe, parašytame 
įgyti teisių doktoratą Maskvon unl 
versitete. JiH įrodinėjo, kad apie 
jūrą gyvenančios tautos privalėtų 
Baltijos jūrą suneutralinti Ir už
drausti kitų valstybių karu lai
vams ja naudotis, šalia to, Molod- 
cevas įrodinėjo, kad kiekvienos vai

►i VERTĖ A. LEITIAKIŠ HSISUHBBE

stybėe riba nuo kranto turėtų eiti 
ne tradicines keturios mylios, bet 
dvylika.

Kaip žinoma, Maskva 1952 me
tais. su nieku nepasitarusi ir nie
ko nežiūrėdama, paskelbė, kad ties 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos pa
jūriu riba bus 12 mylių, ne 4, kaip 
būdavo anksčiau. Švedija protesta
vo prieš tokį įsigyvenusių papro
čių laužymą, kuris, be to, atėmė 
teisę žuvauti įprastose gana žuvįn 
gose vietose.

Švedija ir dabar priešinga Mas
kvos siekimams. įdomu, kad vy
riausybės nuomonę reiškiąs dien
raštis “Marge n Tidnlntfen" Lietu
vą, Latviją ir Estiją tebeakalto 
valstybėmis ir sako, Danija bei

(TĘSINYS)
Jonas žiūrėjo į Andriaus batą, Andrius į Joną ir 

abu kartu pradėjo garsiai juoktis. Kaip gi nesijuokti, 
lfad geresnės likimo ironijos negalėjo būti: Jonas buvo 
pametęs kambario raktą ir neturėjo lato jam padirb
dinti.

— Na, matai!
— Taip, dabar matau!
Taip ir panašiai vienas antrą pavaišinę sąmojin- 

gais išsireiškimais, jie pradėjo galvoti apie iseinamą- 
i sias duris iš šių neturto spąstų.

— Klausyk Jonai, tu Dievo ir elgetos sūnau, eik 
| su manim kartu porai dienų į mano senąsias aukso ka
syklas, ir mes būsime dar ponai!

— Į kur?
— J uostą! Pečiai tavo platūs kaip pantoninis 

tiltas.
— Gerai! Kada?
— Kada! Jau rytoj' Septintą pas mane
— Gerai. Sudiev!

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

didžiausia neteisybė viešpatavo, kuriose karvės ir kiti gyvuliai
Dalis gyventojų didelius ūkius su skambalu ant kaklo visą
valdė ir prabangoje gyveno. Gi dieną, braidė. Ten plati galimy-
didžiausia gyventojų dalis, bė kolonistų apgyvendinimui,

eina su pavėlavimu. Laukus smulkŪ8 ūkininkai, vos po ke- Žinoma, tuos naujus gyvento-
apsėja vėlai vėlai pribręsta ir lias dešimtines (hektarus), po jus “poselencus” pradžiai turė-
vėlai nuo laukų nuima Ne- miestelio <selo) plačius laukus tų valdžia subsidijuoti. Deja, 
retai tiek pavėluoja, kad užeina rėželiais išmėtytus' turėjo. Tie pas rusus tam tikslui subsidi- 
liūtys, šalnos ir viskas į trąšą ūkininkai, savo žmoną su vai- jų nebuvo ir nėra.
pavirsta ... Ir tik dėl to, kad kais ukminkauti palikę, visai. carizmo laikais žmonės
pajėgiausius darbo žmones: vasarai lsvVkdavo uždarbiautL gyveno, tilpo ir savo prakaitu

1) sutraukė į armijos gretas. Reikia pasakyti, kad Rusi jo- pelnytą duoną valgė, sotūs bu-
Iš moksleivių ir valdininkų je gyvenimo problema nebuvo, vo ir į katorgą Sibiran, dėl sa- 
talka neproduktinga ir tinkamai sutvarkyta. Nekal- vo įsitikinimų, išskyrus žmog-

2) okupuotuose kraštuose iš- bant apie Sibiro platybes, buvo t žudžius, nieko netrėmė.
žudė bei Sibiro vergijoje šal- ir šiapus Uralo kalnų retai ap- Rusų komunistai savo teroro 
čio ir bado mirtimi nukanki- gyventų vietų. Iš Petrogrado veiksmus slepia ir geležine sie

na pridengia, -vienok pasaulis, 
iki smulkmenų visas niekšybes 
patyręs šalinasi. Ypatingai po 

(Nukelta iį 5 psl.)

S

gaus padoraus atlyginimo), so- 
1 vietų gamyba merdės.

Prieš kiek laiko buv. minis
tras pirmininkas Malenkovas 
teisingai suprato dirbančiųjų 
troškimą jų būvį gerinti. Ir ką 
— ar atsiekė ? Nukentėjo...

Komunistams po revoliucijos 
pradėjus kraštą vairuoti, jis bu
vo pirmojo Pasaulinio karo nu
alintas, bet vis ne tiek, kaip 
dabar atrodo—ubagystė, skur
das. Caristiniais laikais, vedant 
primityvią ūkvedybą, visgi Ru
sija galėjo savo duona pusę pa
saulio išmaitinti, patys sotūs 
buvo ir prie krautuvių eilės al
kanų žmonių nestovėjo.

Ar toji netvarka Kremliaus 
vyrų pašalinta ir darbininkų
būvis pagerintas? Anaiptol. Tokiam sumanymui neturėtų 
Nė viena pėda į gėrį nepasistū-! būti kliūčių. Paimkime pagrin- 
mėjo. Fabrikai, pramonė, vers- dan kolchozininko turimą sody- 
lo šakos nusavintos, santaupos bą — daržininkystės 60 arų 
ir kt. gėrybės konfiskuotos, ū-' žemės sklypelį. Dėl savęs jį ge- ĮJg 
kiai išardyti ir pats skruzdė rai išpurena, savo laiku apsė-

SKOLINK IR TAUPYK 
Standard Federal Savings

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

Žemiausiais procentais skoliname pinigus namams pirkti, statyti n 
taisyti.

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

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

STANDARD FEDERAL turtas viršija 57 milijonus dolerių

Atsargos Fondai STANDARD FEDERAL įstaigos siekia 5 milijonus 
ir ketvirtį. Be to. visos taupytojų sąskaitos yra apdraustos Federal 
Savings and Loan Insurance Corporation.

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

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

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

DARBO VALANDOS: Kasdien, įskaitant šeštad. nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po 
pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro 
Trečiadieniais visai neatidaroma.
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KOKIU GINKLU KOVOSI, NUO TOKIO ŽemSs ūkio sužlugdymas timi (zadnim ui»om) gyvena, buvo mažai. Daugumoje dir-

IR PATS ŽŪSI Tas pats “ir su kolchozais.: Kusai 14 gilios Praelties 1vonai, pievos ir krūmais — kir
lį. URBANAVIČIUS, Royal Oak, Mieli. Okio objektai labai dideli. Juos ksciomsKas kraštas, bet joje timais apaugusios ganyklos,

apdirbti darbininkų maža. Į-
Ne taip seniai skaičiau Lie- kietai prie darbovietės (skai- Tankių, gyvo ir negyvo invento-

tuvos komunistų partijos laik- tyk — iki gyvos galvos) prira- riaus, dar mažiau. Todėl visi
raštį “Tiesa” (š. m. rugsėjo 14 kintas ir pasirinkti tinkames- ūkio darbai iš pat pavasario
d. 218 Nr.) jų įžanginį strai- nio darbo negali.
psnį užvardintą “Darbo žmonių
gerovės klausimai turi būti par- Kokį atlyginimą gauna tab- 
tinių organizacijų dėmesio cen-1 r*kų darbininkas, nežinau; bet 
tre”. Tąjį straipsnį skaitant, iš1 kc>lchozimnkas geriausiu atve- 
dalies juokas ima, kad pas ko-1 P° 2—3 rublius pinigais ir 
munistus neviskas tvarkoje ir kilogramus grūdais už dar- 
iš dalies liūdėti norisi kad jie, Padienį. Darbo žmogui toks
komunistai, per 40 metų savo 
administravimo ne tik nepasie
kė svajoto gerbūvio, bet atbu
lai. Kraštą tiek nualino, kad 
plačiosios tėvynės gyventojai

atlyginimas yra permažas, ir 
sočiai su šeima pragyventi bei 
sunkų darbą dirbti neįmanoma; 
todėl pačioje Rusijoje ir sate
litiniuose kraštuose ekonominis

no. .. Ir kaip tie visi kanki- į Petrozavodską Nevos ir Svy- 
niai šią dieną būtų reikalingi, rėš upėmis keliaujant, matėsi 
Visi augščiau išvardinti faktai ūkiai, kuriuose išpurentos sė- 
rodo, kad rusai užpakaline min- jai žemės bei augančių javų

juodos duonos sočiai pavalgyti gyvenimas į pakalnę slinksta. 
ir griešną kūną padoriai pri- Slinksta gal ir dėlto, kad dar- 
dengti negali. Todėl darbinm- bovietčse administratorių (ku
kąs neturi noro, jėgų ir ūpo rie v*s* ^ra partijos žmonės) 
dirbti. Kol darbo žmogaus daugiau, nekaip skruzdžių dar- 
būvis ir industrijos srityje, ar bininkų: pridaro daug klaidų, 
namų statyboje, ar kolchoze ir nuo ko nukenčia pati gamyba, 
pan. nebus patenkinamas (ne- nebūtų sveika, darbo našu

mui pakelti, atskirti partiją nuo 
ekonominio gyvenimo? Jei kas 
pastebėtas klaidas ir kitas ne
geroves viešumon kelia, keršto 
— pagiežos susilaukia. Duoki
te tam pačiam skruzdei darbi
ninkui savo iniciatyvą parody
ti; gal jis, iš praeities klaidų, 
pasimokęs, ką nors prakilnesnio 
sukurti galės. Leiskite darbo 
žmogui ar įmonę, ar biznį, ar 
nejudomą turtą (ūkį) nuosa
vybės teisėmis valdyti ir jo pa
sekmes ir nesėkmes kontroliuo
ti. Gal, nuosavą biznį sava
rankiškai tvarkant, savo paty
rimą, iniciatyvą, energiją ir
gerus norus įdėdamas, sau ir 
valstybei suteiks gerus vai
sius.

darbininkas kolchozininkas ja — apsodina sėklomis; per 
vasarą, kaip savo nuosavybę, 
prižiūri ir rudenį prisirenka tiek 
daržovių, kuriomis pats prasi
maitina ir gyvulį — karvę ar 
paršą — išsilaiko.

Visame pasauly gyventojų 
kiekvienais metais 
Proporcingai turėtų

Vakarų Vokietija tiek pat Balti
jos jūros savininkai, kiek Rytų 
Vokietija, Lenkija. Lietuva, Lat
vija ir Estija. Todėl, jūrą neutra
lizavus ir nejleidžiant anų laivų, 
reikėtų neįleisti ir Rytų Vokieti
jos, ir net S. S. karo laivų.

Chruščevui ir Bulganinui lan
kant Suomiją, jie spyrė suomius 
spausti norvegus priimti Maskvos 
peršamą Baltijos neutralizavimo 
planą, bet suomiai nepalinko. šio
mis dienomis Atlanto apsigynimo 
sąjunga suorganizavo Baltijos sky 
rių, kuris rūpinsis Vakarų gyni
mu toje jūroje. Maskva, per Rytų 
Vokietiją ir Lenkiją dabar siekia 
sušaukti visų Baltijos valstybių 
"taikos” konferenciją, skirtą pri
imti jos neutralizavimo idėją. Kon 
ferencijos sušaukimo sumanymas 
iškeltas per įvykusį pasaulinį jau
nimo suvažiavimą Maskvoje.

Švedų užsienio reikalų ministe- 
ris, tačiau, atvirai pareiškė: “Tai
Švedijos gvvvbinis reikalas prižiu- . . . _
rėti. kad Baltijos jūra pasiliktų nusavinimų ir sekvestraęijų. 
laisva visų tautų laivams ir lėktų- Gi smulkieji gyventojai .kad ir 
vams ir kad pajūrio įuosta būtų
tradicinio platumo, ne perdaug 
plati.”

Jei lietuviai, latviai ir' estai tu-
vyriausybė tuo nesirūp.na

skaičius
daugėja.
ir namų statyba daugėti bei se
nųjų remontu turi būti rūpina
masi. Pas rusus komunistus 
naujų namų statyba bei senųjų 
remontas užmiršti; tuo klausi
mu mažai tesirūpinama ir to
dėl nuo gyvenimo reikalavimų 
toli atsiliko.

Augštesnio rango komunistų 
pareigūnai gal ir galėtų pasi
statyti sau namą, bet vengia

kaip norėtų savo nuosavą ba
kūžę turėti, neįstengia, nes 
santaupų neturi, kreditų nėra

Standard Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 ARCHER' AVI., CHICAGO 32
(Archer Avė. at Sacramento) 

PHONE: VI rginia 7-1141
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— Sudiev! Drožk sveikas. Tik neateik su fraku. 

Turėsi nešti miltus, silkes ir paršus...
Taip Andrius dar sušuko ant laiptų nueinančiam 

Jonui, ir aidas nuskambėjo per visą namą.
Andriui, kaip ir daugeliui, dabar dažnai atėjo to

kios pusbadžio dienos. Nuolatos nei uoste, nei kitur 
nedirbo, nes namiškiai jau buvo maždaug susitvarkę ir 
galėjo šiaip taip apsieiti, ir jis pats norėjo greičiau 
baigti studijas, todėl buvo pradėjęs jieškoti stipendi
jos. Ją ir gavo, bet su šešiasdešimt latų pragyventi 
kaip buvo kaip nebuvo, ypač tada, kai jis iš tų pačių 
paskolino vieną kitą latą jauniesiems studentams, iš 
kurių vienas kitas neturėjo jokių išteklių. Jei Andriaus 
biudžete atsirado tokios pavojingos skylės, kaip pora 
dienų be pietų ir grojantys batai, tai jis gelbėjosi, eida
mas kokią savaitę padirbti uoste. Jam ten darbo pa
sitaikė visada. Galėjo ir visai gerai uždirbti — nuo as
tuonių iki dešimt latų per dieną.

Taip, du Dievo ir elgetos sūnūs, kaip Andrius Joną 
ir save buvo pakrikštijęs, sekantį rytą pradėjo ir sa
vaitę išdirbo uoste.

Pečiai tai buvo mėlyni, bet mėlyni buvo ir pini
gai — po penkiasdešimt latų kiekvienam.

Andrius dar švilpavo ir sakė:
— Linksmų Kalėdų švenčių, Dievo ir elgetos sū 

nau! Nebuvo galima žinoti, ar jis tai taikė sau pa
čiam ,a.r Jonui, ar abiem kartu.

— Andriau, ar šiemet per Kalėdas nevažiuosime į 
namus? — klausė Jonas.

— Tai jau esu nutaręs.
— Taip? — Jonas beveik nustebo, nes jau daugiau

_ 1

kaip porą metų Andrius nebuvo j tą pusę pasirodęs. ,
— Kiek ilgai manai ten pasilikti ? — jis vėl klausė.
— Kiek ilgai? Kiek tik galima. Per visas atosto

gas. Mėnesį ar net ilgiau. Man čia Rygoje viskas jaū 
atsibodo.

Ėjo tylėdami. Ant jų pečių žydėjo šviežias snie
gas.

52.
Jau buvo praėjusios Kalėdos ir Nauji Metai, bėt 

Andrius vis dar nenorėjo važiuoti į Rygą, nes namie 
dar, kaip kadaise anksčiau, galėjo pa justi pilną laisvę. 
Tarpais jis pasidarė net sentimentalus, norėjo būti kaip 
vaikas, pasivažinėti rogutėmis, pabėginėti aplinkui na
mą su šunimi ar su jaunuoju kumeliuku, pasiausti su 
jaunaisiais broliukais ir sesutėmis. Jie tokių dalykų 
nebuvo pamiršę nė valandėlę,'ir išė jo puikios kautynės 
sniegu dviejose partijose: trys prieš keturis. Elzytė 
nebebuvo jau mažytė ir drąsiai kovėsi Andriaus pusėje.

— Andriau! duok Pauliui!.. Duok, duok!
Sniego gniužulai skraidė oru, zvimbė apie pečius, 

galvą ir batus, ir, jei kokiam pataikė per nosį, tas nesi
ruošė verkti.

— Duok, duok! — skambėjo apie namus.
— Epp! — iš kitos pusės.
Plyšo, skambėjo. Triukšmas nutilo. Visi pakėlė 

galvas ir matė: lango stiklas buvo įgriuvęs į trobą.
Išėjo tėvas ir barėsi ne juokais ir ilgai.
— Kai griebsiu diržą, tai suskaitysiu visiems!
— O tau, didžiajam arkliui, pirmajam!

(Bus daugiau)

I



Lietuvių Prekybos Namai
k

Prekės be brokų, sugadinimų, klientų sąskaitos neparduodamos Finansų Co. 

Išmokėjimui iki 36 mėnesių.

RUDENINIS PREKIŲ IŠPARDAVIMAS

►OS PREKĖS JAU 58 METUMODELIŲ IR STILIŲ

Naujausi 3-jų ir 4-ių dalių svečių kambario baldai, Nylon medžiagos, .moderniško styiiaus
parduodami virš #300.00 pas mus šiuo metu tik ............ ................................. #130 — $250

9x12 kilimai garsiausių Amerikos Fabrikų kaip Bigelovv, A. South, Magee, su aukso jaus
tais siūlais, 58 metų stiliaus tiktai .......................................................................... $69 iki $129.00

2-jų dalių sofch ir kėdės nakčiai padaroma 3-jų asmenų miegamąja su gražiu viršum tik $99.00 
Knygom spintos ąžuolo, riešuto ar mahogany su šlifuoto stiklo stumdamom durim tik $39.00

Moderniški 5 dalių Valgomojo kambario baldai su nedegamu Formica viršumi pas mus
tik ................................................................................................ . $99.00 ik] $129.00

7 dalių valgomo kambario ąžuolo ar šviesaus riešuto viršaus su nedegamu Formica viršu
mi tiktai .................................. .................................... ......................................t................ $129 — $149.00
i i- va’s>omo kambario baldai, modernaus 58 m. stiliaus su nedegamu viršumi tik $200-$250

10 dalių Daniško stiliaus, riešuto medžio, ar šviesaus mahogany parduodam] po $600.00, 
pas mus sutaupysite $210.00 parduomi už................................... ........................... ........ $390.00

Virtinėms chromo baldų didžiausias ir įvairiau šių stilių pasirinkimas sutaupysite nuo 30% — 
40% 5 dalių chromo setus Formica viršumi pirksite pas mus už tik '............................. $39.00

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

A. POLIŠAIČIO JUBILEJUS
i K. PAŽEKAITft 1

šiais metais Lietuvos konsu
las Sao Paulyje Aleksandras 
Polišaitis susilaukė savo trigu
bo jubilėjaus, būtent, 65 metų 
amžiaus, 35 metų konsularinės 
tarnybos ir 20 metų konsulo pa
reigų ėjimo Sao Paulo mieste, 
Brazilijoje. Lietuvių kolonija 
tokį retą gerbiamo konsulo ja- 

1 bilėjų atitinkamai atšventė, jį 
J atžymint vietinėje spaudoje, 
paminint per radiją ir sumo
siant ta proga iškilmingus pa
gerbimus Vila Zelinoje ir Vila 
Anastazijoje.

Vingiuotas Aleksandro Poli- 
šaičio gyvenimo kelias prasidė
jo 1892 m. spalio mėn. 29 d. Ra- 
ginėnų km., Smilgių vaisė., Pa
nevėžio apskr. iš ūkininkų vien
kiemio. Gimnaziją lankė Ry
goje kur, be jo, dar lankė ne
maža lietuvių, susispietusių j lie
tuvišką butelį, kuriame dalyva
vo ir A. Polišaitis, dainuodamas 
chore, vaidindamas vakarėliuo
se, bendradarbiaudamas Eet. 
laikraštėlyje. Užėjus I Pasau
liniam karui, A. Polišaitis, ta
da jaunas abiturientas, buvo ru
sų valdžios išsiųstas Kazanėn, 
karo mokyklon, kurią baigęs, 
ketverius metus tarnavo kariuo
menėje. Revoliucijos metu jis 
kartu su besipriešinančia rau
doniesiems kariuomene pasi
traukė į Vladivostoką. Ten 
1918 metais galutinai pasitrau
kęs iš kariuomenės, stojo į 
Valst. Rytų universitetą, kurį? 
palankių aplinkybių dėka, jam 
pasisekė baigti 1922 m. Nors 
Rusija jau 1917 m. buv-o bol
ševikų rankose, bet jos rytinė 
dalis, gen. Kolčako ir balta
gvardiečių bei kitų kraštų de
santų dėka, tebesilaikė ligi 1922 
m. spalio mėn. 22 d. Tą dieną 
rytinė dalis galutinai pasidavė 
lietuvio generolo Uborevičiaus 
vadovaujamai- randonajai armi
jai. . f r

><

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI

V irš 200 miegamųjų Jūsų pasirinkimui Amerikos ir Europos Fabrikų. 3-jų dalių miegamieji 
riešuto ar ąžuolo spalvos parduodama nuo............................................................. $149 — $200.00

Miegamieji augščiausjog rūšies Brazilijos raud onmedžio ar šviesaus mahagctai, jpattngų 
stilių Nevv York parduodami po $1,200.00, turi seifus dėl brangenybių ar pinigų pas 
m,ls .............. •...................................................................................................................... .................. $795.00

ŠALDYTUVAI, PEČIAI, TV, RADIO

Šaldytuvai 58 metų modelio dėl 4-5 asmenų šeimos geriausių fabrikų, General Motor, General 
Electric, Hotpoint ir kitų ................. ....................... '........................ ...................... ;................. $159.00

Virimui Gaao Porcelano pečiai pas mus tiktai .......................... ...................... . .$89.00
G ASO ŠILDYMUI PEČIAI, Moores, Sieglcr, Queąer nuo ........ ......................... $99.00 — 149.00
Televizijos aparatai: RCA, General Electric, Zenitli ir kitų firmų didžiulis pasirinkimas

.......................................................................................................................... $99 00 — $200.00
Rašomieji stalai moksleiviams pas mus tik................................................ .................. $29.00 __ $49.00
Llnoleum 9x12 {vairiausių spalvų ir dydžių, geriausių fabrikų tik ............................ ............. $6.50

Viską Jūs pirksite pas mus pigiau — geresnės kokybės, naujausių stilių.

Jaunavedžiams viskas 1 metams išmokėjimui be palūkanų su mažais {mokėjimais.

Kas Turi Gerą Skonį — viską perką pas Lieponį

FURNITURE CENTER, Ine.
5224-26 South Halsted Street Telefonas - VIctory 2-4226

Atidaryta pirmadieniais, ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom die
nom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 12 iki 5.

%
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Vladivostoke buvo prisiglau
dęs nemažas lietuvių būrelis. 
Jubiliatas, šalia studijų univer
sitete, dar rado laiko visuome
niniam darbui. Jis suorgani
zavo lietuvių reikalams ginti ko
mitetą, kuriame ėjo sekreto
riaus pareigas,, suorganizavo 
draugiją “Arklas”, kuriai ir 
pirmininkavo, redagavo laikraš
tį “Tolimųjų Rytų Žinios”, pri
sidėjo prie lietuvių kariuome
nės dalinių organizavimo Rusi
joj, važinėjo su paskaitomis, in
formuodamas išsimėčiusius po 
įvairius miestus tautiečius įvai
riais aktualiais klausimais.

Lietuvos vyriausybė, atsi
žvelgdama į A. Polišaičio pasi- 
tarnavimą lietuvybei, 1922 m. 
rugpjūčio mėn. paskyrė jį kon- 
sulariniu agentu Charbinan. 
1925 m. jis buvo grąžintas Kau
nan, užsienių reikalų ministeri- 
jon, ir neužilgo tais pat metais 
lapkričio mėn. buvo paskirtas 
vicekonsulu Hamburgan. 1929 
m. perkeltas jau konsulo parei
goms į Daugpilį, Latvijoj. Čia 
jis rado nemaža lietuvių, ku
riuos suskato sujungti į organi
zacinį vienetą. Tad jis suorga
nizavo Lietuvių Sąjungą Latvi
joje, įsteigė įvairiose vietovėse 
8 lietuvių vaikams mokyklas.

1930 m. grįžo Lietuvon ir čia, 
užsienio reikalų ministerijoj, 
dirbo ligi 1938 m. Per tą laiką 
daug energijos paskyrė šaulių 
sąjungai, suorganizavo pirmus 
Lietuvoje priešdujinės apsau
gos kursus.

1938 m. A. Polišaitis skiria
mas konsulo pareigoms Brazili
jon, Sao Paulo miestan, kur jis 
susilaukė savo trigubo jubilė- 
jaus.

Sao Paulyje gerb. jubiliatas 
vėl pasinėrė į visuomeninį gy
venimą. Ypatingai daug ener
gijos jis skiria Lietuvių Sąjun
gai Brazilijoje, kurios jis yra 
garbės pirmininkas. Jam rūpi 
išsaugoti Lietuvos turtą, kurį 
sąjunga globoja, būtent, liku
sias lietuviškųjų mokyklų patal-

pas Mokoje, Vila Beloje ir Vila 
Anastazijoje. Jubiliatas daug 
prisidėjo prie Sao Paulo Lietu-1 
vių Menininkų klubo, įsteigto 
1950 m., įsteigimo ir yra to 
klubo garbės pirmininkas. 1952 
m. tas klubas surengė Sao Pau
lyje pirmąją lietuvių meno iri 
tautodailės parodą, kurios p. 
konsulas buvo globėju. 1954-55 
metais jubiliatas surengė Lie
tuvos liaudies meno parodą Sao 
Paulyje to miesto 400 metų su
kaktuvių proga, šių metų spa
lio mėn. vykstančios Sao Pau
lyje inž. M. Ivanausko suruoš
tos, Lietuvos architektūros pa
rodos globėju yra vėl mūsų 
gerb. jubiliatas. 1951 m. A. Po
lišaitis suredagavo Lietuvių Są
jungos Brazilijoje metraštį tos 
sąjungos dvidešimties metų su-

Lietuvos konsulas A. Polišaitis

kakčiai paminėti. Ponas kon
sulas bendradarbiauja spaudoj 
ir kiekvienas svarbesnis lietu
viškas parengimas susilaukia jo 
globos bei talkos ar paruošia
mas jo iniciatyva.

Už nuopelnus Lietuvai konsu
las A. Polišaitis apdovanotas 
Gedimino 3-jo laipsnio ordinu, 
Šaulių Sąjungos Žvaigžde, Lie
tuvos Neprilkausomybės meda
liu ir Skautų Svastikos ordinu.

Jubiliatą teko pasveikinti jo 
asmeniškame kabinete, įrengta
me lietuviškai: sienas puošia di
džiuliai paveikslai — kopijos iš

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybe

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav 
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-2481

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM - 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristatę 
mą Teikiame Nemokamai

Raštinė attdara kasdien nn<
8 vai ryto iki 6 vai. vakaro 
Aeštadienais iki 3 vai. vakaro

>w-

M O V I N G
A BENIULIS atlieka įvairiu- 
„jerKraustymuH opi pervežimu* 
« tolimų tr artimu atstumu

Tel. Blshop 7-7075

(3 ARTI IR TOLI BAjuDŲ
PERKRAUSTV^aS
Nauja* spėriai u» didelis 

-.nnkvežlmis m pilna ap- 
drandft Pigiu. Ir sąžiningas 
patam avima*

R. S t R Ė R A S
ao47 W «7th H. Chicago, 

Iii. VVAibnmk 5-8063

didingos mūsų praeities, Lietu
vos herbai— medžio bareljefai; 
knygų lentynas, kurias pats ori
ginaliai sukonstruavo, užpildy
tas skoningai įrištomis lietuviš
komis knygomis, puošia Lietu
vos Laisvės statula, Vargo mo
kyklos miniatiūra, Rūpintojėlis 
ir kt.; ant grindų lietuviškas 
kilimas. Jubiliatas ir negalvoja 
apie senatvę. Laikosi tvirtai, 
sveikas ir darbingas. Jo gyve
nimo draugė gerb. ponia Eudo- 
klja Poliėaltienė, nors ir rusė, 
bet gali būti pavyzdžiu dauge
liui lietuvių motinų, nes jos 
vaikai puikiai kalba lietuviškai 
ir tik tąja kalba tekalbina savo 
tėvus. Ponia Polišaitienė labai 
pamėgo lietuvių literatūrą ir nė 
viena išleistoji lietuviškoji kny
ga nelieka jos neperskaityta ir 
artimųjų ratelyje neišgvildenta. 
Taipogi z ponia konsulienė, kvie
čiama prisidėti darbu prie lietu
viškų parengimų, neatsisako pa
dėti. Ilgiausių metų abiem!

Redakcijos pastaba. Vakar 
dienos “Draugo” numeryje prie 
straipsnio apie Įeit. Jakubauską 
apsirikus buvo pridėta Lietuvos 
konsulo Brazilijoje A. Polišaičio 
nuotrauka.

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

FEDERRL
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.Jei reikia paskolos
pirkimui namo 

ateik į

Mutual Federal Savinas—
gausi greitą patarnavimą

2202 W. CERMAK ROAD,

CHICAGO 8, ILL.

Vlrginia 7-7747
AND LOAN ASS’N. •

JOHN J. KAZANAUSKAS, 
President

KALAKUTAS DOVANAI
Kas pirks televiziją ar šaldytuvą pas 

BALYS RADIO & TELEVISION SALES & SERVICE
2646 West 71at Street PRospect 8-5374

I

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR

SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

Ir Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASŠih

6245 S. Westem Avė., Chicago 36, III.
CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.

4559 So. Paulina St., Chicago 9, III., YArds 74)145

GRANE SAVINGS & LOAIj ASSN.
2555 W. 47th St Chicaao 32. III

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St. ______ Chicago 8, III

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN. ‘
1447 S. 49thCt., Cicero SO 111., tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1800 S Halsted St. Chicago 8, III.

'--------------------------------------------------------------------------------
PERKRAUSTYMAI — MOVING

Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų 
ir tolimų distancijų. Saukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 80 LITUANICA AVĖ., CHICAGO, Ibį 

Telefonas — FRont.ier 6 1882

Ketvirtadienis, 1957 lapkričio 14

O^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

NELAUKITE PASKUTINIO 
MOMENTUI

lau (Jnluir IHlgykltu Sveittbns:
• Mod.-rlilAki. tolfvtztjiį
• III Ki li»nuKiufi>
• NuoMtiiblua importuotus radijus
• Stebuklingus transistoriniua 

radijukus
• Patogius radijo-laikrodiiuM
• Gražius elektr. laikrodžius
• Naujausių patefonų plokštelių. 
Taip pat Cla rasite dideli pasirin

kimų elektr. namų apyvokos reikm., 
k. a. virdulių, prosų, tosterių, plau
kų džiovintuvų, dulkiasiurblių ir kt.

VISKAS garantuojama — 
Pirkite visados Aloje inoUernlftkoje

parduotuvėje. i I.

lil:

TCLCVISIOn
Isales- Service)

Sav. inž. A.‘sE.MftN'AS’
3321 S. Halsted — Cl.iffside 4-5«tlū
Atdara kasdien 9—6,, pirtitadieniais 

/ir ketvirtadieniais 9—9 
00<><><X>O<Kj<>U<J<Kj0-0tK><X>(Xi(><X>0

VIKTORO K O Z 1 C O S 
bietuvišk gazolino stotie Ir aato

taisymas
, Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

6759 8. VTESTERN AVĖ. PR 8-9633
***=*-«i***^t

Perskaitę “Draugą“ duokite 

ij kitiems '

r . Vi
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Kokiu ginklu kovosi i taniąsias, be kaltės Ir teisino ’lllllllllllllllllMlllllllll»llimMllllllllllllli» 

kankino, žudė, korė KAM SENATVĖ JAU ATĖJO, 
(Atkelta iš 5 psl.) ir į Sibiro platybes šalčio ir ba- PENSIJŲ KNYGELĖ PADĖJO!

Vengrijoje kroviny skenjyniy> «»* ^mttnaĮ «k i Nesenili BleiBUJe knygelJje _ 
Daug komunistų šviesuomenės de to- kad- kaiP patriotai sa- lpENSIJOS IK PAAALPOS — at- 
iš partijos pasitraukė ir plačia VO kra®^^ mylėjo. (Pabaltijo,; spausdintas Socialinės apdraudosj
burna smerkia Maskvos “did-! Lenkij°8- Vengrius, Bulgarijos (S?cial Security) įstatymas hu .. . .. . iciMd ivid.»nvos aid . / naujausiais papildymais: 1) mo- i

DR. ŽEMAITIS ATIDARĖ parapijų klebonams, V. Kuku- vyrius” dėl nekaltų žmonių ir kt )> Tai menkiausios kultu- terims pensijos ' mokėjimas nuo > 
čionytei, V. Kutkui, laikraščių pralieto kraujo, reikalavusiu ' ros RusiJa- Tik J* taip elgiasi. 62 metų amžiaus, 2) nedarbin- 
redakcijoms ir jų koresponden-j duonos ir laisvės. Tai buvo vi- c^biamieji Kremliaus vyrai! S^uo^O^

* t
„i* "

I

GYDYTOJO KABINETU
Dr. Petras Žemaitis atidarė i tams, f. Laurinavičienei, R. Li

sauskaitei, Š. Lisauskui, A. Ma
teikai, A. Misiūnui, E. ir P Mo
liams, E. Paurazk-nei, P. Petrui- 
ėiui, radijams ‘‘Baltic Melodies” 
ir ‘‘Lithuanian Melodies”, K. Ra 
žauskui, P. Valantinui, P. Va
riui. A Žiedienei ir visiems ki

sos tautos balsas. Atrodo jog pilnai pribrendo lai- čia telpa Nelaimingų atsitikimų
kas, kad Pabaltijo ir Europos įstatymas su nurodymais kokias 

Itaodym, perauklėti vidų,-i,, valstybėj bu.y baigta
V. Leninas ir J. Stalinas ava- olluPae‘j“. nugalSunjant ati

lojo, laikui bėgant, plačiosios lraukU ir P’iin,a- » klf 
tėvynės jaunąją karta perauk- > ruaų Kariuomenė ir j Sibiro
lėti, giliai j širdis komunizmo platybes ištremtieji žmonės 4M-> w- ®> st- < W » IIL 
• , lu,uzrno tučtuojau gražinti i ’imtaii kai- «IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIHIHHIHM»»'tiems vakaro talkininkams. Šir-, ldeJ4 /skiepyti ir susilaukti tai- grąžinti j imtąjį kai- ----------

dingas ačiū taip pat visiems sa- kininkų, jei ne visą pasaulį tai mą' Tlk tu®met bus atsiekta viltis yra vargšų žmonių pa- 
vo atsilankymu vakarą parėmu- bent savo plačiąją tėvynę su-l1*8’ rarny^® *r glaudus ben- jarnos —Danai
siems. Balfo 76 skyr. valdyba komunistinti. Deja, apsiriko.! dradar,3’av’rnas pasauly. į -------------

Jaunoji karta ir darbo žmonės i ' ui iui “Ik
VAKARAS VVINDSORE ^Rusijoje ir pavergtuose kraš-j jf (llCII BriUlĮ^(|’ oKClDKltCS IlTDU^C

gydytojo kabinetų Detroite, 
22306 W. Warren Avė., telef. 
LOgun 3-8443. Priėmimo valan
dos '•— pirmadieniais, antradie
niais, ketvirtadieniais ir penk
tadieniais nuo 10 iki 12 vai. die
nos ir nuo 5:30 vai. iki 8 va’, 
kare. šeštadieniais — nuo 1 
iki 5 vai. p. p., o trečiadieniais — 
pagal susitarimą.

Dr. P. Žemaitis yra jaunosios 
lietuvių kartos gydytojas, pro
fesionalas, išaugęs jau tremties
metu. Gimnaziją baigė Augsbur 
ge, Vakarų Vokietijoje. Medi- KLB Windsoro apyl. valdyba 
cinos studijas pradėjo Maizo ir į šeštadienį, lapkričio 16 d., nau- 
Wiesbadeno universitetuose. A-į joje,»modernioje Bucovina Club 
nuometinės emigracinės sąlygos salėje, esančioje 3690 Seminole 
buvo sutrukdžiusios studijas. Str. (kampas Labadie Rd.)

Windsore, ruošia linksmavakarį. 
Šokiams gros Elio’s orkestras, 
vokalistui Ilio Benvenutti prita
riant. Veiks įvairus bufetas. Ka 
dangi šis linksmavakaris bus pas

Kurį laiką P. Žemaitis buvo įsi
kūręs Rochesteryje, N. Y., pas-

tuose, rizikuodami pralieti krau
ją, pareikalavo duonos ir lais 
ves. Ar davė, ar duos ir kaip 
greit... Vietoje laisvės ir duo
nos Kremliaus vyrai paleido 
ugnį. .. Kuriuo ginklu priešą 
kerti nuo jo ir pats žūsi!

Ištisus šimtmečius svetimųjų 
okupacijoje buvę kraštai ir sa- 

kutinis prieš adventą, todėl ti- Į varankiškam gyvenimui pilnai 
kimasi gausaus svečių, ypač dėt- pasiruošę pastarajame dešimt- 
roitiečių, atsilankymo. P. I. mėty gavo laisvo ir nepriklau- 

________ somo egzistavimo teises. Išsi-
BING CROSBY VEDft nnį° adm,nistravimo formą ir 

1^0]^RTITlįJ š buvusio okupant/y pmdziai
| Kathy Grant, su kuria nese- gavo Paran^ Tokį garbingą
niai susituokė filmų aktorius že3tą galėjo parodyti tik augš-
Bing Crosby, yra atsivertusi į Ha’ kultūringos Vakarų pašau-;

j katalikybę, kaip ir pirmoji to j li° tautos.
(dainininko žmona, mirusi 1952 į „ , . „„ , „~ ’ . . , , ... Ką padare Maskvos Krem-metais. Kathy Grant i katalikų . io - , ... .. liaus vyrai? Kaimynines vals-.Bažnyčia buvo priimta prieš me-, ., J . . *
i tus laiko tybės, su kuriomis geriausiuose

________ . santykiuose gyveno, draugiš- ,
Mažas žodis niekada nepažeis | komis ir savisaugos sutartimis 

didelių idėjų. Į buvo susirišę, sekančią dieną, i
— Newton kaip galingesni, užpuolė silp- Į

, "II

DR. PETRAS ŽEMAITIS

kui — Chicagoje, III. Pagyve
nęs porą metų Amerikoje, grįžo 
į Vakarų Vokietiją medicinos 
studijų tęsti. P. Žemaitis buvo 
pirmasis iš lietuvių, naujųjų at
eivių, grįžusių į V. Vokietiją sa
vo tikslo siekti. Jis pralaužė pir
muosius ledus ir atkėlė vartus 
ir kitiems lietuviams grįžti į 
Europą nutrauktų studijų tęsti. 
Medicinos mokslus baigė ir dak
taro laipsnį įsigijo Frankfurto 
universitete, kartu atlikdamas 
ir praktikos darbus Frankfurto 
universiteto klinikose.

Grįžęs į Ameriką, įsikūrė Det
roite ir pradėjo interno darbą 
žymioje Detroito ligoninėje. Ne
žiūrint internui skirtų nelengvų 
sąlygų ir daugvalandinio darbo, 
dr. P. Žemaitis per vienerius 
metus išlaikė valstybinius me
dicinos gydytojo egzaminus ir 
gavo teisę verstis laisva medi
cinos gydytojo praktika. Porą

DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIJONALAI

DANTŲ GYDYTOJA
BRONĖ GRUZDIENĖ, D.D.S.

5837 W. Vernor Hwy,
(1% bl. j vak. nuo Holy Redeemer)

Detroit 9, Mieh.
VAL.: 10 - 1 ir 4 - 8, šeštai. 10-2 

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

namu: LUzon 4-8961

Jeigu uorite pirkti aria parduoti 
namus, sklypus Giergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip-
dtes 5
VLADA BARAUSKĄ

ELSEA REALTY AND 
INVESTMENT CO.
6217 W. Fort St.

atstovą
Telefonai: Įstaigos VI 3-6000,

Residencijos — TA 6-4366
ši įmonė yra pati stambiausia Mi- 
chigano valstijoje. Detroite turi 4

Perkant ar parduodant namus 
ir apdraudžiant turtą

Jums patarnaus
VLADAS S E L E N I S

narys United Northwestern 
Realty Association 
šaukite telefonais

ofiso: WE 3-7000; res.: WE 4-6621 
arba atsilankykite į ’

GUSTAFSON REALTY CO. 
13000 Schoolcraft kame. Sorrento

NERIBOTAS PASIRINKIMAS 
-NAMŲ

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

12817 Grand Rlver, Tovver kino pat. 
TEL: Įstaigos TE 4-7550 

namų — WE 3-3192

0<XXHXX>000<><X>0<XX><K><><><><><>0<>
ROSE PHARMACY

RECEmj SPECIALISTAS 
5705 W. Vemor Hwy., Detroit #,

Mleh. Tel. Vinewood 1-278S 
Mes vartojame tik tokius vaistus,

kurių gamintojai pasižymi gera re
putacija ir kurie medicinos profesio
nalams žinomi kaip tiksliausiai nau
dotini jūsų receptams. Specialios nuo
laidos siunčlantiems j užjūrį vaistus. 
Vaistine veikla virS 50 metų. 
000000<XXKHX>000000<XXXXXXX3

metų padirbėjęs vienoje Detroi- skyrius ir sėkmingiausiai patar
to ligoninėje, dr. P. žemaitis ati- i nau-ia 8avo klijentams. 
darė gydytojo kabinetą. ■■ įilčFIIIIC M n

Jaunoji lietuvių karta ry#in- “į cHIRraGE
gai žengia į gyvenimą, apsišar- x-rai
VOjusi giliomis mokslo Žiniomis ' 393 W«t Grand Boulevard
ir patirtimi. Dr. P. Žemaitis yra cor. Shady Lane Detroit 16. Michigai. 
vienu tos kartos atstovų ir pra
dininkų.

Dr. P. Žemaičio asmenyje Dėt 
roito lietuvių visuomenė susilau
kė tauraus būdo lietuvio ir savo 
pareigose kruopštaus gydytojo.

St. Dns.

Namų telef. VI 1-7970 
Pirm antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai 

Treč. ir įeit. 12-3 vai.
Telef. TA 6-0686

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan
Tel. WE. 4-0106 

OEMUAL OONTKAOTOR 
Atlieka Įvairina statybos, patalay 

a <2 j • i r, mo lr pertaisymo darbus — staltnlnŠ. m. spalio 19 d. įvykęs Balfo kyntSH cemento, mOrtJtmo, elektros
vakaran kurin koneertinp dali i P*u,“bln<o, dažymo ir dekoravimo vakaras, Kurio Koncertinę aaų Atfskirų kambe.rių t>el butų jremrima. 
atliko solistai Monika Kripkaus- ir skiepuos*
kienė ir Stasys Baranauskas, 1 ■■ 1
akomponuojant prof. Vladui Ja- h.i VLil« ”llrailAa”! 
kubėnui, labai gerai pasisekė J ’MIIĮjKll r Iri (IUĮ'(| . 
ir davė $569.26 gryno pelno. So- i
listas St., Baranauskas savo as- j

ĘALFO ŽINIOS

OTONAS VAITAS, M.D.
GYDYTOJAS IR CHIRIUGAS 

5605 Michigan Avė. 
(kampas Junction)

Vai.: Pirm., treč. ii penkt. 10—12 
2—5, 6—8. Antradien. 10—12, 2—6. 
Seštad. 1—5.
Tel. TA 6-2936, Namų tel. VI 3-0375

Klausykite 
LITHUANIAN MELODIES

tnn Arbor — WPAG — 1050 kli 
cycles

Sekmadieniais 1:0G — 1:3O p. p 
Vedėjas - RALPH VA1ATKA 

• 5786 leaurr — DrtmK 757

menine 15 dolerių auka gautąjį, 
pelną dar padidino, už ką sky-j 
riaus valdyba jam nuoširdžiai 
dėkoja.

Nuoširdi valdybos padėka pri i 
klauso S. ir A. ^korupskams bei Į 
C, ir O. Šadeikams, po koncerto! 
pas save pavaišinusiems svečius 
solistus, o taip pat O. Balčiūnie- j 
nei, J. Balnioniui, A. Barakaus-Į 
kui, A. Brazaitienei, M. Brazaus 
kienei, R. Burnytei, J. Černiaus
kui, J. Dryžai, A. ir R. Gar- 
liauskaitėms, S. Garliauskui, L 
Grunovui, A. Hakaitei, A. Hof
manui, 9, Iljasevičiui, P. Januš
kai, O. Kašelienei, Detroito liet.

LIETUVIAI!
Kalėdoms artėjant nepamirškite atsi
lankyti j Lietuvio brangenybių krau
tuvę.

Kurioje galite gauti didelę nuolai
dą ir pasirinkimą. Laikrodžiai, Žiedai,
Deimontai, ir dovanos įvairioms pro
goms. '

Visiems lietuviams duodam ant iš- 
simokėjimo.

Pirkite šiandien, mokėkite po Ka
lėdų. Nauji laikrodžiai garantuojami 
penkiems metams. Be to seni yra pa
taisomi, išvalymas tik $4.00.

VITO JEWELER
5696 W. Fort St., Detroit 9, Mich. Tel. V. I. 3-2236

Savininkai, ELENA IR VYTAUTAS ZUBRICKAI

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

erdvioj vietoj!

' H. Seigan

DUODAME KREDITAN 
BE ATSKIRO 

PRIMOKEJIMO.

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

Mes persikėlėme į naujas erd- 
v!as PatalPds, ir pasirūpinome ge
riausiais naujausios mados ir auk
ščiausios kokybės rūbais. Kaip pa
vyzdžiui “W0RUMB0" lengvi ir 
patogūs žieminiai paltai, “Botany 
500 puikiausio fasono kostiumai 
ir kitų firmų rūbai.

’ k ‘
Jaunuoliams skyrius yra irgi 

aprūpintas geriausiais paskiausios 
mados rūbais. Atėję kartu sūnus 
ir tėvas čia ras geriausį apsiren
gimą.

-<

to°kaH'e

SEIGAN
RCBAI, SKRYBĖLĖS, BATAI IR KITI REIKMENYS VYRAMS

IR JAUNUOLIAMS -
NAUJOJE VIETOJE •v

4630 South Ashland Avenue Tel. YArds 7-1272
CHICAGO 9. ILLINOIS

Atliekame didelius ir miiua aatomobtUų remontas. Lyginime, da 
žymas. Elektrinis suliedinimaą. Parduodame automobilių dalis " 

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. StanevlMna, 8av.

•p . ,26«i1 West 71 s* (Kampas Talman Avė.) 
Telef. PRpgpect 8-9842, Namų tel. WAlbiook 5-5934

V

I k

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ
PRISTATOM f VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avė. Tolei. Vlrginia 7-7097

%

=^1
tTHE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE !

Remiantis Chlcagcb Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos įslkflrimo 
1924 met., jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti 
taupomus pinigus. Pasidėję taupinlus pas mus gausite ne tiktai saugumą 
— jų apdraudimą iki $10,000.00, augštą 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.

Lietuviai gyv-enantiej už Chieagos 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. Westerti Avė. Tel. GRovehill 6-7575 Chicago, Illinois

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

v ■ . ■ - -- -.......................................................................................................................................................................................................................- -

JI

APSIRŪPINKITE ŠILDYMU
:^S

Gražiai atremontuotose Koše vėl t 
Fu r nitu re patalpose pasirinkite 
jums tinkamiausią pečių.

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

i

Taip put didelis pasirinkimas 
naujausių ir moderniškiausių ra- tX" y f f 1 
kandų, TV Ir radijo aparatų, veid- , 
rodžių, lovų ir kitu.

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

EfUM 111 UTIE
J. G. TELEV1SION CO. • 2512 W. 47th Str. • FR< ntier 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.

*tdara kasdien Iki , m pirmad ir k»>«. iki i „a! Sekiri oždarvta

MOVIHC MOVIHC“įvMJSttS KRkRAdS/zS
IŠ TOLI IR ARTI 

OID£ll Tf?OKAI~ NAUJAUi! K»AU5'r rf^O

*I£TU OATrfilMA^ - P/6US t# 5AZiNiHdaS PATA/MAMtAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 Vz. 69 St CHICAGO 36 »U Tel UAIt-.ook 5-9gQ9j

MIDLAND
Savings and LoarPį 

Association
-’SINSUgE D'

PER 40 M£TU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

BE NOROVt

4038 Archer Avenue T.i. la3-6zi» 
august salcmjkas Pmtida'M

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !
K

GRANE S A V I N G S
3656 WEST 47th STREET LAfayette 8-1083

B. R. Pletkiewicz, prez.; E. R. Ptetkievvtcz, sekr. Ir advokatas
Mokame sukMus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame Ir perkami 

valstybės bonus. Taupytolanis patarnavimai nemokamai.
Pradekite taupyti atidarydami sąskaitą ilandlen. Apdrausta Iki 010,000

Mrbo valandos; pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro 
-ntr ir penk. 9 Iki B: treč. uid&ryta. o seAt nuo 9 Iki vidurdienic

Pradėkite taupyti šiandien; turėsite rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti Šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti lld $10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 

Ketvirtad 9 vai. iki 8 v.v
Pirmad., antrad., penktad. ir 
Seštad. 9 vai. ryto Iki 4:30 p.p

Skaitykite ir platinkite dienrašti 'Drau^".

I



DITCNRASTTS DRAUGAS GHTCAf'JD ILLTNOTS Ketvirtadienis, 1957 lapkričio 14

jaunimas vyksta į new yorką , C L A 5 SI F l E D AND HELP WANTED ADVEKT1SEMENTS
Visuomeninėj akademikų plot 

mėj plačią vagą išvariusi Lietu
vių Studentų Sąjunga šio mėne
sio gale renkasi j New Yorką 
visuotiniam suvažiavimui. Jau 
praėjo daug laiko nuo paskuti
nio visuotinio akademikų susi
būrimo rytiniame pakraštyje, to 
dėl šiais metais pasirinktas tas 
didysis Amerikos miestas. Su
važiavimas bus pradėtas penkta 
dienį, lapkričio 29 d., ir baigtas 
gruodžio 1 d. po pietų.

Paskaitos ir krepšinis
Suvažiavimas šį kartą savo 

programa ir fizinės aplinkos pa
rinkimu skirsis nuo iki šiol įvy
kusių studentiškų susibūrimų. 
Tiesa, kaip ir anksčiau bus svars 
tomi pagrindiniai studentų už
daviniai, problemos, klausimai ir 
bus Išklausytos dvi paskaitos, 
tačiau be to programon įtrauk
tas dar keletas iki šiol neprakti
kuotų reiškinių. Pirmą kartą 
visas pusdienis paskirtas cent
ro bei skyrių valdybų pasitari
mui. Tai labai sveikintinas ir 
prasmingas dalykas, nes nuo 
tamprių skyrių ir centro ryšių 
priklauso ir pačios sąjungos veik 
ia. Penktadienį vakare numa
tytos krepšinio rungtynės tarp 
vienintelio akademinio sporto 
Lituanicos ir šių metų lietuvių 
meisterio Brooklyno penketuko. 
Rungtynės bus tikrai įdomios, 
nes brooklyniečiai dės visas pa
stangas atsigriebti už pralaimė
jimą, kuris praėjusį savaitgalį i 
įgalino Lituanicą iškopti baig- 
mtn ir laimėti Chicagoje praves 
tas krepšinio varžybas.

Šokiai ir lituanistika

Visi suvažiavimo darbo posė
džiai įvyks garasiajame Statler 
viešbutyje, New Yorko centre 
(W. 33rd Str. & 7th Avė.). Tai 
pirmas kartas, kad studentų są
junga pasirinko tokias patalpas 
savo suvažiavimo pravedimui. Į 
suvažiavimą pakviesti ir ameri
kiečių studentų organizacijų at
stovai, ir reikia manyti, kad jie 
atsilankys į lietuvių akademinio 
jaunimo suvažiavimą, šeštadie
nio vakare puošnioje Skytop 
Ballrom salėje įvyks iškilmingas 
banketas ir šokiai. Banketas ski 
riamas “Lituanus” pagerbti. Ti
kimasi, kad į šį parengimą atsi
lankys plačioji New Yorko bei 
apylinkių visuomenė, tuo išreikš 
dama savo pritarimą lietuvių stu 
dentų informacinėms pastan
goms. Manoma, kad ir organi
zacijos pasiųs atstovus j studen
tų suvažiavimą ar bent į banke
tą — taip pat pareikšti savo pri
tarimą “Lituanus’ leidimui. Jau 
vien čia suminėti reiškiniai ro
do, kad suvažiavimas bus įdo
mus, turiningas ir todėl jam jau 
dabar visi turi ruoštis.

Džiugu, kad lituanistikos klau 
simų. saviauklos problemos 
svarstymui centro valdyba pa
kvietė prof. dr. Vasį, kuris šiuo 
metu dėsto Fordham universi
tete. Visi gerai žinome jo nenu
ilstančias pastangas organizuo
jant bei pravedant sėkmingai 
pavykusį lituanistikos vasari
nį seminarą Fordhamo universi
tete. Jo patirtis šioje srityje y- 
ra plati ir todėl studentams bus 
labai vertinga išklausyti šio pre 
legento minčių. Su nemažesniu 
dėmesiu bus klausomasi kol. K. 
Ostrausko paskaitos. Šis pre
legentas lietuvių visuomenei jau 
plačiai žinomas.

Ruoškimės kelionei
Kad suvažiavimas pavyktų, 

kad jis sklandžiai riedėtų, reikia 
padėti daug pastangų. Centro

valdyba, kuriai šiais metais va
dovauja energingasis Vaclovas 
Kleiza rūpinasi programa, gi, 
Nevv Yorke sudaryta suvažiavi
mo i engimo komisija tvarko vi
sus techniškus klausimus ir pro
blemas. Tam vienetui priklaus- * 
visa New Yorko skyriaus valdy' 

’oa u keletas patyrusių akade
mikų. Komisijai vadovauja uo
lusis R. Kezys, prieš keletą metų, 
sėkmingai surengęs ir pirmąjį 
suvažiavimą New Yorke. Visais 
suvažiavimo klausimais galima £ 
jį kreiptis: 130 Hendrix Street, 
Brooklyn, N. Y., telef. AP 7-j 
3244. Gi studentai, kuriems rei
kalinga nakvynė ir kurie nori 
dalyvauti bankete, turi iki šio 
mėnesio 20 d. laiškais bei atvi
rukais pasiekti “registracijos mi 
nisterį” kol? A. Grigaitį, 407 
Chaucey Str., Brooklyn 33, N. 
Y. Telef. HY 1-3044.

Kiek galima spręsti, suvažiavi 
mas yra sudominęs daugelį aka
demikų. Chicagoje svarstomos 
galimybės pasisamdyti autobu
są, kuris visus bendrai nuvežtų 
į New Yorką. Galutinai šis klau 
simas bus išspręstas šį penkta
dienį įvyksiančio susirinkimo me 
tu. Ir iš kitų vietovių nemažas 
akademikų skaičius žada vykti 
į suvažiavimą. Gi Padėkos die
ną pagrindinės studentų orga
nizacijos rengia savo susibūri
mus, todėl Padėkos dienos sa
vaitgalyje New Yorke galima ti
kėtis tikrai daug gražaus lietu
viško jaunimo. Kas dar nėra pa 
darę planų šiame svažiavime da 
lyvauti, turėtų apsispręsti tei
giama prasme. Jau pats laikas 
planuoti kelionę New Yorkan.

P. V.

RETO ĮDOMUMO KNYGA

VERKIANTI DIEVO MOTINA 
SYRAKŪZUOSE

REAL ESTATE REAL ESTATE REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED — FEMALE

z

Kumpiniu mūr. niunuM ir krautuvė 
Gerai elnuntlN bizniu Hrltfhtnu Purk 
centre. Prie kraut. 4 k. butu«.

Med. 2 a. 3 būt., ftild. rad., alyva. 
Pajauti) $210 mėn.
Mūr. 2 a. po 6 k oent. AUd.. sklyp 
JI pėdų. garažas $28,000

M. ŠIMKUS
lt E A L ESTATE

42S9 So. Maplewood Avė.
Tel. CUffsidc 4-7450; Rea.

YArdi- T-20411 
------------------------------------------------------------- i
0 kamb., 3 mieg., garažas. $13,700 
O kam b. mūr., 3 inieg. gar. $15.500 I 
5 kiliuli., mūrinis naujas. SI k,500. \ 
2 po 4 kamb., mūr., tM(l. ak. $23,000. 
Turime ir daugiau namų pasirinkimui
S.A. AGLINSKAS Real Estete
2439 W. 89 St. HE. 4-8292

’ PAJIEŠKOJIMAI
Iš Lietuvos giminių jieškomi: 1) 

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

Prašau atsiliepti JONĄ ir AN
TANĄ BALTRUŠAIČIUS, gimu
sius Paežerčlių vai., Žuklijų km. 
Turiu žinių apie jūsų broli Vikto
rą iš Lietuvos. Rašyti šiuo adre
su : Z. DobilasL 23 Strathmore Blvd. 
Toronto 6, OnY, Canada.

ALDONA STANKONAITF ir 
MARIJA PAVILCTCTR - LABU- 
TIENĖ (pajieškomos iš Lietuvos). 
Prašomos atsilepti sekančiu adre
su: E. Jokubauskas, 7351 South 
Whipple, Chicago 29, III.

PUIKŪS BATAI

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 ęu pinigais siųskite:
“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street 
CHICAGO 29, ILL.

i ržavi rTsvi tŽgvvTgVi ržafložvi r Tavi f/žvi fovyžiii rravifraų: o

9^;

NUO UŽSISENEJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS UGŲ
Tie, kurie, kenčia nuo SENŲ, AT

VIRU IK SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
negali rainiai sėdėti ir naktimis 

į miegoti ne.s jų užstsenėjuslos žaidos 
niežėjimu Ir skaudėjimą senų atvi
ru ir skaudžių žaldų uždėkite 
LEGUI.O Ointment Jos gydymo 

! ypatybės palengvins jūsų Rkaudėjl- 
ma ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite jų tapgi nuo skau
džiu nudegimų. Ji tappgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos rSORIA- 
SIS Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHI.ETC8 EOOT su- 
stabdo džiovinimą odos Ir perplyšimą 
♦arppiršč'ių Yra tinkama vartoti nuo 
žžiflstančios suskųstos odos dedtr- 
vinlų odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama, varoti vaikučiams,kada pa 
strodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų JI yra g< ra gyduolė nuo ift 
viršlntų odos ligų. Ln-
gulo Ointment yra 
parduodama — po 75 
centų, $1.25 Ir $3.50.
Pirkite vaistinėse Chi
cagoje ir apylinkėse:
Mllwaukee, Wls., Ga- 
ry, Ind. Ir DetroltMl- 
chigan, arba rašykite 
Ir atsiųskit Money Or
derį į —

LEGIJLO, Department D.-, 
5618 W. Eddy St„ Chicago 34, Dl.

M.:

$3,000 ĮMOltftTI
» kambarių mūrinis bungulotv 

uždaru verandų, moderni plytelėmis 
išklota vonia ir kabinetinė virtinė. 
Naujus garužas. Arti bažnyčia ir mo
kykla. Nepraleiskite progos įsigyti šį 
puikų namą.

AUTI GAGE PARK
<> kambarių mūrinis bungalovv. 

Liuksusinis naujai ištaisytas namo 
priekis. 3 miegamieji. Keikia pama
tyti, kad galėtumėt įvertinti šį na
mų. Įmokėti *4,500.

ST. KITA parapija — prie Mar- 
ųuette Park, 3 (apartmentų) butų 
namas: G. 5 ir 3 kambarių. Gražiai 
įrengtas vidus. Kabinetinė virtuvė, 
moderni vonia. Naujas garažas. Ma
žai reikia įmokėti.

4 kamb. namas. Pilna pastogė ir 
rūsys. Gaza apšitd. Žieminiai langai- 
-steteliai. Gražiai apsodintas, 2 au
tom. garažas. Sav. turi parduoti; pir
ko didesnį namų.

Turime ir kiti} namų pardavimui, 
taip pat Ir prekybinių namų.

Jei norite parduoti savo namų, mes 
jums mielai patarnausime; turime 
kltjentų, norinčių pirkti. Prašome 
kreiptis J mūsų raštinę — /

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski SI.

Telef. LUdlow 5-5900

i mūr. 3 bt. kraut. c. š. gar. — 23,400 
mūr. 3 bt. išdek. c. š. gar. — 24,500 

N>1 med. 2 bt. c. š. gar. g. stovy — 15,900 
mūr. 0 klt. luiujas, lid. lot. — pigiai, 
k’i-a pigių ir pelningu namų sųrušas

A. BUDRECKAS, Realty
4081 Archer Avė.,

MARQUETTK PARKE:
Mūr. bung. U kainb. arti parko, 

centr. guzu Šildytu. .reikia parduoti 
šių savaitę.

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

susisiekimo. Nebrangus.

oooooooooooooooooooooooooo 
MAKųm-rprE parke

3 augštų mūr. 20 butų. Metinės
pajumos *28,000.

Gazolino stotis. Gerai Išdirbtas biz- 
_ . a i nis už netikėtinas sąlygas. $3.000 už
LiA e-aao4 inventorių ir $iio mėnesinė 

A. Šimkus. nuoma.

BEN DR AS N AM V RUOŠOS 
DARBAS. Atskiras kamb., malo
nūs namai priemiestyje, */2 6- &eš- 
tad., visą d. sekmad. ir vakarai 
laisvi. K. Johnson, 2044 Cuniniings 
Lane, Flossmoor, Iii. Tel. Syca-

9-5900.

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 
įvair. biznių. Parūpiname paskolas 
lengv. sųlyg.

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

GAGE PARKE
5 k. mūr. bungalow (galimybė pa

daryti 3 inleg.). Plytelių virtuvė ir 
vonia. 33 pėdų sklypas. Gazo šild.

| Garažas. $18,500.
KITVR: 4 butų mūr. 1—5 k. ir

3—4 k. Metinės pajamos $2,160. Pil
na kaina $18,000.

2-jų augšt. mūr. 5 ir G k. Garažas. 
$18.900.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
surašė ir įsitikinsite gerais pirkiniais

VA R P A Si i--state — Insurance — RentIbiai r.suite — Insurance — Rcntals 
Notary Public 

5916 So. Westem Avė. 
I’ltosp. 8-2234

OOWOOOO<X)(K)<>0<X>0<><><><X>0<><>0

HELP VVANTEI) — MEN

Reikalingas “porteris” ben
dram darbui, tarp 45 ir 55 m. 
amž. Reikalinga nors kiek kal
bėti angliškai. Tel. FRankfin 
2-1425, klauskite Mr. Stvanson.

MISCELI.ANEOUS

6048 S. Fairfield Avė.
Į Atdaras apžiūrėjimui sekm. 2 
iki 5 vai. 4 mieg. kamb. mūrinis 

I “ranch” namas. Šeimos TV kam
barys. Didelė modern. virtuvė su 
spintomis, ąžuolinės grindys, nuo 
s. ik s. kilimai. Augštas šviesus 
rūsys. Autom, alyva apšild. Skly
pas 40x125 pėdų. Arti mokyklų, 
bažnyčių ir krautuvių. Tuojau ga
lima užimti. Kaina $29,950. Jmo- 
kėjimui gali imti senesnį namą. 
Skambinkite —

AL ROPA

HAymarket 1-5500
dienomis arba

SEeley 3-6346
vakarais

Europietis berniukas džiaugiasi 
batais, kuriuos jis gavo iš Ameri
kos Vyskupų fondo. Fondas skel
bia drabužių rinkimo vajų nuo 
lapkričio 24 ligi 30 d.

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar .parduodant. Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar 
na vinį as

NORVILĄ
REAI, EHTATE SAUKS 

2800 W. 69th St- Tel. PRospect 8-6454

BUILDING & REMODELING

inilILiJKiUu„41111222--- .UUiaiUBilMUUi*

4 kamb. med. namas ir garažas 
ant 60x125 sklypo, Stickney Town 
ship apylinkėj. Pilna kaina $9,200.« 
Chicagos vanduo ir kanalizacija, j
GArden 2-2543

VALYKLA — CLEANEltt
ir G kamb. modern. butas. Karšto 
vandens-alyvos šildymas. Visas na
mas puikiai Įrengtas (mūr.). Lietu
viuką kolonija. $17,000. A. Sirutis.

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

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

PROGA, PROGA!
Visais atžvilgiais puikus mūr. bun- 

galow, G543 S. Campbell, parduoda
mas už $18,000. P. Leonas.

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

namas Marųuėtte Pk. ant 3 3 pėdų 
sklypo. 2 karų mūr. garažas. $31,500. 
A. Linas.

8 BI TAI PO 4 KAMR.
Hrighton Pk.. medinis. Rūsys, pa

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

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 VVent 7lst Street 
Visi telefonai: UAIbrook 5-80lbų

PIRKITE ir parduokite savo ne-

STATOME

NAMUS IR 
GARAŽUS

MASTER BUILDERS
General Contracting Co.

(Sav. V. Sodeika ir ,1. Skorubskas) 
16-00 S. 4sth CT.. CICERO 50. ILL.

Tel. OLympiu 2-7381; TO 3-4238 
Atliekame visus statybos ir per

tvarkymo (remodeling) darbus.

ŠILDYMAS
A. Stančdaaslc88 Instaliuoja vi

si) geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditionere) ir atlieką 
visus skardos darbus
1546 S. 49th Court, Cicero
TeL OLympic 6-0775 nuo 8 vaL 

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

OLympic 2-6752

LIET. APDRAVDON AGENTŪRA
Vlaų rUSlų apdraudoo. Automotg 

Uų finansavimas. Notarlatas Valsty
bės patvirtlnos kainos

Prteė darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus

JONAS KIRVAITIS 
WAlbrook 5-5S71

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
8108 S. Ashland Avė., Chicago 38, IU.

MARQUETTE PARKE parduo- kilnojamą turtą per mano ištaigą 
damas 5 kamb. mūr. bungalotv. 1 Naudokitės mano teisingu patams 
kamb. rūsy. Modern. vonia. Alyva vimu

i šildomas 2 mašinų garažas. Kai- 
j na labai žema $15,700. Skambin- 
, kitę REpublic 7-9401.
j 6 Krautuvės ir 2 butai. 5 kmb. 
ir 3 kamb. Karštu vand. apšild. 
Pietrytinis kampas 47 ir VVolcott. 
Duokite teisingą pasiūlymą. Skam
binti — HEmlock 4-3322.

arba sekmadienyj 
REpu blic 7-3162. Ben Boliai/.

G MIEG. — 2 VONIOS. Apylinkėj
78th ir Komensky. 3 m. senumo, 
didelės modern. plytelių , virtuvės, 
spintelės virtuvėse, pilnas rūsys, 
"overhead seiver". f. a. gazu apšild., 
3-tonų centrinis air-condltioner. Tuo
jau galima užimti. $26.750. Miller.

PKosĮM-ct 8-4546

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-INSURANCU 

NOTARY PUBLIC *
2405 W. 51 Si. WAlbrook 5-5030 
PRospect 8-3579 (vak. ir sekm.)

ĮSIGYKITE dabar

'iimimiiiiiimiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiimiiti 
Ar jau perskaitė* P R>su»

Našlė ar panelė norinti susipa
žinti vedybų tikslu su rimtu, išsi
lavinusiu ir mėgstančiu rimtą šei
mos gyvenimą vyru prašoma ra- "Uirtrv

i švti. Atsakysiu į rimtus, su foto
grafija Jaiškus. Pareikalavus foto- I » yru /•ilvii. , „|,M,
grafiją grąžinsiu. T. Žukas, 58 ' «■ P « liuj • UltUI
Concord Avė., Toronto, Ont., Ca
nada.

RUNKI ANDE — $2,000 CMUKflTI
3 mieg. kamb., naujas mūr. bun- 

galow. Gazu apšild. modern. namus. 
$16,500.

— o —
MAltŲl'tTTrE 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

ARTHRITIS
4 MotmI Hin4 Tyrinėjimai SPEAKS 

ligoninėje pravėrė duris 
| sveikatą tūkstančiams 
kenčiančiųjų, kurie jau 
buvo įsitikinę, kad jiem 
nebėra pagalbos nuo 
arthrito ir rhcumatinių 
Akausmų agonijų.

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

SPEARS CHIROPRAOTIC HOSPITAL 
Dept. 1^-106, Oenver 20, Colorado

Arthrttle Hartd

iiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiinji!
VAIKO DIEVAS IR RELIGIJA
Religinis valko auklėjimas ryšium 

su jo dvasine raida
I dalis: Vaiko kelias j pasaulį

II dalis: Vaiko kelias 
ir religija

j Dievą

TU dalis: Vaiko religinis auklėjimas

VI dalis:Ypatingieji religinio 
auklėjimo uždaviniai

328 psl. Kaina $3 

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS
«

2334 So. Oakley Avė.
IIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

m* II III 1HVI, recenzijoj!
. ' lomnną t.np rašo P Kesifi

" . oiiianas 'Tarp.balsvų palapinių
i'Bžiai Iškalta tą pasiaukojimo didu

■ ią kur) beviltiškoje kovoje dėl tai.
’os laisvės - parodė i.ietuvos partlzi

■ Hf lą i<1eajizmą kuriuo degė mūs 
laimimas, liedamas krai'ią dėl sav. 
knita. tuos didžiuosius nuostoliui- 
luriuoe mums reikėjo pakelti dviej

fkupaeiių replėse Todėl šj roman.
■ kaitome su malonumu ir dideliu su 
ddomėjtmu Ypač romane minim

j lygiai žavės jaunimą ir kels Jo dva
■ lą Sis romanas, atskleidžiąs mūSi

i “miškai tragiškus epizodus, yra 
1 šviesus spindulys tremties ldeallzm< 
ugdyme

290 pnal. Kaina |3.00
žNMsyniun kariu su ulnląals siųskit-

0 R A U G A S ’ ’ 
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29. ILL.
Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiimimiiiii

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 

1 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- 
KARTUVIŲ SVEIKINIMAI ir PA
DĖKA U2 UŽUOJAUTĄ. 10 AT
VIRUKŲ SU VOKAIS $1.00.

Užsakymus su pinigais siuskite:

“D R A U G A S”
4545 West 63rd Street 

Chicago 29. DL
Platintojams duodama nuolaida

i namai, garažai, įvairūs pataisy- j 
mo, pertvarkymo (remodeling) darbai J

VACYS PETRAUSKAS {
BUILDING CONTRACTOR J 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, I1I.£ 
Tel.: YArds 7-9675 arba CL 4-74505 
------------- - ------«3O83KSSSi3M3SSSa»3SSSS«:

VIKTORAS SIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

Stato rezidencinius ir komeredmua 
□amus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak.; VI 7-4229

Namų tel Ulshop 7-3340 
2737 West 13rd Str«et

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

V. ŠIMKUS
Musiturtt šaukite TEnnlnal 9-6631 

nuo 5 vai. p p kaadien Ir sekma
dieniais nuo 10— 4 vai. Adresas: 515 
Nolton, \Villow Springs. III.

J. BREIVE and SON
CONS1K UCT1ON COMPAN Y 
1442 S 48th Ct., Cicero 50, III.

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 8-2793 nuo 9 vai. 

ryto Iki 7 vai. vakaro
Tel. OLyniplc 2-5121 nuo 8 vai. 

vakaro Iki 11 vai. vakaro

NAMŲ SAVININKAI IR
PIRKIMAI! f

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

ne E TIIESE IIOMES BELOK L 
YOU BVY

1
h beuiltliul 100-phiH tiomes. 3 bf'd- |l 

mis, I .blk from St. Bede's Chureb 1 
schl., 3 blkn from pub. schl. N. E IL 
eorner 811 h-Kostner. Open 1-5. Sun. " 
J. E. O’Connell Ai-’ Sons. Bldrs. of 
Better Homes. ESsev 5-3878.

$16,900 PILNA KAINA 10 m. Į 
senumo. Georgian 5 kamb. Apy
linkėje 33rd ir Austin. Garažas, 
įmokėti $4,000 SVOBODA, 6013 

! Cermak Rd. Blshop 2-2162.

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Biiildeo G«*n. t iontracu>r» 
štlleka planavimo tr staty 

boa darbus gydytojų ofisų, gy 
venamųjų ir viešųjų pastatų

Namų įkainavimas Ir Ivatrū-
■alartinai nemokamai

Kreiptis štiin adresu

IONAS STANKUS
Raštinės Ir buto telefonas 

PRnspeot 8-201$
6800 SO CAMPBELL AVĖ 

Chicago 29. DL

’kelbkitės "Drauge”’

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
I. A. V. PILI E T T S E

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

Pasiskubinkiie isigytl reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvins 
įsigyti JAV pilietybe.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
DRAUGAM.

4545 West flSrd Street 
Chicago 29. Illinoia

MALONI STAIGMENA,
Kad įvairių pažiūrų i^šytojai, žurnalistai vispusiškai knygą 
rekomenduotų, tai —

TOMO ŽIŪRAIČIO, 0. P.,

ŽODIS IR GYVENIMAS
Religinei - tautinei rimčiai

“Gražiai, sugestyviai. įdomiai parašyta knyga“ (Bėra. 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 išverstas j 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 St., Chicago 29, Illinois. Kaina tik $2.75.

Perskaitę dien. ‘ Draugi”, duokite jį kitiems.

PROGOS — OPPORTUNITIES

BAKERY POR SALE BY OWNER
Estab. 30 yrs. Ideal Įjocation on 
Main St. in Cicero. Good Lithuanian 
Trade. 3 Man Shop. Business will 
pay for self in one vear.

Call OLympic 2-3598
SAVININKAS parduoda namą ir 

mokyklos reikmenų krautuvę. 5 kmb. 
viršuj. Krautuvė įsteigta prieš 25 m. 
Gerai einąs biznis. Puiki proga tin
kamam asmeniui. Moteris viena gali 
aptarnauti krautuvę. Alyva apšild. 2 
autom garažas. Prieinama kaina. 
Skambinti po 4 popiet GRovehiU «- 
9888 arba kreiptis adresu -— 8100 
8. Wincliester Avė.

IANUOMUOJAMA — FOR RENI

NAMU SAVININKAI i
Thti ninkamame bnti išnuomavi 

imi. Patarnavimas veltui. Turime 
'minančiųjų sąrašą.

V ARPAS Real Estate 
5918 So. \Vestern PRoepect. 8-2284

IŠNUOMUOJAMI 2 ATSKIRI
MIEGAMIMI KAMBARIAI,

' atskira vonia, atskiras įėjimas. 
5813 W. 64th Street 

LUdIow 5-8382.
4-ių kamb. saulėtas, apšildytas 

butas, 3-me augšte, naujai deko
ruotas. Y'Artis 7-0611.
IŠNUOMUOJAMAS KAMBARYS 

4642 S. Marshfield Avė.
YArds 7-8790

ĮSIGYKITE DABAR

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

R. Spalio

Didžiosios atgailos
Novelių rinkinys.

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

Ši novelių rinkinį galit įsigyti 
Drauge. Kaina $3.50. Užsakymus 
ir pinigus siųskit:
DRAUGAS. 4545 W.63rd St. St., 
Chicago 29, III.

Naujasis Testamentas- 
Šventas Raštas

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida. Iš
leido “LUX” 1%47 m. Štutgarte. 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

"DRAUGAS” 4545 W. 63rd St.. 
CHICAGO 29. ILL.

Skelbtis “DRAUGE“ apsimoka, 

neg jis vrą plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraštis, o skelbimų kal
ytis prienama visiems.
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO rai gera. Mūsų s-ga yra lietu- 
! viškos katalikiškos visuomenės 
intelektualinių pajėgų organiza-, 
cija. At-kai sendraugiai, kaip 
asmenybės, daugumoje visuome-, 
niškai yra gyvenimui pasiruošę, 
nors profesinis likimas gyveni-, 
mo aplinkybių yra išmuštas iš 
siekto tikslo. Faktas, kad sen
draugiai daugiau reiškiasi indi
vidualiai lietuviškoje ir katali
kiškoje šakotoje veikloje, negu 
sąjungoje. Paskutinioji konfe
rencija teisingai iškėlė klausimą, 
kad at-kai sendr. pirmoj eilėj 
turi būti ateitininkais savo or
ganizacijoje ir gyvenime.

— Ką manote daryti, kad pri
trauktumėte daugiau baigusiųjų Į 
studijas j sendraugių eiles? j 

— Turėdami konferencijos re i 
zoliuciją ir gyvenimo reikalavi-s 
mą, mokslus baigusius studentus 
at-kus jau jungiame į vyresnių
jų eiles. Tai yra pirmas mūsų 
rūpestis. Išleistas aplinkraštis 
s-gos skyrių valdyboms, nuro- ' 
dantis, kaip įjungimą vykdyti.

(Atkelta iš 2 pusi.)

ateitininkus šią knygą įsigyti ir 
prisidėti prie jos išplatinimo. 
Tuo būdu ir šiais metais atei
tininkai prisidės prie At-kų Fe-

NASLtiS SKATIKAS

KAIP VAIKAI DEL 
GELEŽĖLES

Waterburio ateitininkai suruoĮ 
še Kristaus Karaliaus minė ji-1 
mą. Į pamaldas ėjo organizuo
tai visų — sendraugių, studen
tų ir moksleivių skyriai. Pamal
dų metu visi bendrai priėmė Šv.

DRAUGOVIŲ VALDYBŲ 
SUVAŽIAVIMAS

SAS Valdyba š. m. lapkričio 
28 d. (Padėkos dieną), LSS su
važiavimo išvakarėse ruošia 

, .. ,, , , . New Yorke SAS draugovių vai-
aeracijos Valdybos skelbiamo pi dybų suvažiavinlą. Suvažiavi- 
nlginio vajaus. mo tikslas — supažindinti su

draugovių veiklos problemomis 
ir jų sprendimu.

Mažiausia savo narių skaičių- Draugovių valdybų suvažiavi- 
mi moksleivių ateitininkų Vy- j mo darbotvarkė: 
tauto Didžiojo kuopa Spring-į 1 val- P- P- — suvažiavimo da 
field, Iii., “Ateities” reikalams, lyvių registracija; 
nuo savo parengimų pelno at- 2 vai. — diskusijos organiza- 
siuntė 25 dol. Tai tikrai mums elniais klausimais, susidedančios 
labai brangus “našlės skatikas”, iš trijų temų:

1. Draugovės ir visuomenės 
klausimas;

2. Spaudos klausimas;
3. Moksleivių klausimas;

5 vai. — bendra vakarienė;
6 vai. — apvalaus stalo disku

sijos tema “Draugovės valdybos 
veikla”;

8 vai. — linksmavakaris.
Suvažiavimo vieta — Angelų 

Komuniją. Pamokslą pasakė i Karalienės parapijos salėje, 
prel. M. Krupavičius. Savo pa-| Norima pažymėti, kad j šį su- 
moksle prelatas pabrėžė, kad i važiavimą yra kviečiami visi 
jau trisdešimt antrą kartą šven- draugovių valdybų nariai, 
čiame šią šventę ir Lietuva ją
mėgo. Ši šventė, tęsė toliau, yra 
kartu ir Katalikiškosios Akci
jos šventė. Išdėstęs žmonijos 
“laisvinimąsi” nuo Kristaus ir 
kartu nuo savo laisvės, saugu
mo ir ramybės, pabrėžė, kad ne
bus ramybės, kol Maskvoje,
Washingtone ir kitur nebus su
grąžintas Kristus, kol mokyklo
se nebus pakabintas kryžius. Pa
saulis stovi ant pražūties kran- ... , .... , . -.i ta- eiviu at-kų kuopos susirinkimasto, bet jis vis tolinasi nuo Die-i, , ,. __  1;_ !

DĖMĖSIU CHIC’AGAI!
Jei yra norinčių važiuoti spe

cialiu autobusu į Liet. Studentų 
Sąjungos suvažiavimą New Yor 
kc, prašoma kreiptis dėl infor
macijų į Rasą Betkauskaitę te- 
lef. TO-3-5555; kelionės kai
na — $25.

- o —
— Kini. Alt'. Lipniūno mnks-

vo. Bedieviai varo smarkią pro-! 
pagandą, o mes snaudžiame arba 
kovojame tarpusavy.

Ateitininkai — tai tos armi
jos (Katalikiškosios Akcijos) 
karo akademija. Iš jų Katali
kiškajai Akcijai paruošiami va
dai ir generolai. Anais laikais, 
dar prieš I Pasaulinį karą, ka
talikai inteligentai buvo suskai
tomi ant rankų pirštų. Nuo 
1910 metų padarytas posūkis. 
Ateitininkai susiorganizavo. Jie 
paėmė Lietuvą į savo rankas ir 
ją sutvarkė. Ateitininkai tai pa 
darė, nes buvo vieningi. Trem
tis padarė savo ir ateitininkams. 
Jie šiandien nėra vieningi. Vie
ni sako: mes "rerum novarinin- 
kai”, kiti — mes “ųuadragessi- 
moanininkai; mes su ideologija, 
mes be ideologijos; mes seni, 
o mes jauni ir t-t. Kaip vaikai 
dėl geležėlės: Aš pirmas pama
čiau, o aš pirmas paėmiau. Ir 
pasidėjo kova; o tarpusavė ko
va armiją naikina. Priešas 
triumfuoja, o mūsų idealai žūs
ta. Kenčia Lietuva ten, kenčia 
ir čia. Ten mus smaugia, o čia 
patys smaugiamės. Lietuvybė 
žūsta, o Lietuvai nėra kam ran
kos ištiesti.

Toliau pastebėjo, kad ne vien 
ateitininkams jis kalba apie ne
vieningumą, bet ir visiems lietu
viams. Baigdamas pasakė, kad 
Viešpats duotų vienybės dvasią, 
kad Jo sostą išlaikytume žemė
je ir išgelbėtume Lietuvą iš prie
šo baisaus. Po pamaldų ateiti
ninkai susirinko į “Rendczvous” 
restorano svetainę vaišėms, ku
rių metu išklausė įdomią dr. VI. 
Viliamo paskaitą.

VVaterburio ateitininkai labai 
dėkingi, kad šiemetinėje savo 
šventėje turėjo taip brangius at-

įvyks šį sekmadienį (lapkričio 
17 d.) 10 vai. ryto Tėvų Jėzuitų! 
senuose namuose. Visi mokslei
viai yra kviečiami dalyvauti.

— Skautų akademikų sukak
tuvių minėjimo proga R. Kriau
čiūnas studentų at-kų vardu pa
reiškė nuoširdžiausius sveikini
mus, linkėdamas abiems organi
zacijoms ateityje eiti glaudaus 
bendradarbiavimo keliu.

tradicinis ateitininkų 
KONCERTAS — BALIUS
Chicagoje šį šeštadienį (lap

kričio 16 d.) 8 vai. vak. Western
Ballroom salėje, prie Western ir g£V£Rį.Y HILLS GĖLINYČIA 
35 gt. įvyksta tradicinis Chica- 
7os ateitininkų konveertas —
balius. Programoje laukiamas 
solistas Stasys Baranauskas. Ko 
kiams gros Br. Jonušo orkest
ras. Visi at-kai sendraugiai, stu 
dentai, moksleiviai, jų šeimos, 
draugai ir pažįstami bei visi ki
ti, mėgstantieji nuotaikingą su
buvimą, prašomi atvykti į šį kon 
ccrtą — balių.

PASIKALBĖJIMAS SU 
PIRMININKU

ASS

At-kų Sendraugių Sąjungai su 1 
maniai vadovauja K. Kleiva. 
Nors sendraugiai neturi galimy
bių parodyti tokį gyvą entuziaz
mą, kaip jų jaunieji draugai 
moksleiviai ir studentai, bet sen
draugių pulsas šiais metais yra 
gana gyvai jaučiamas. Šių min
čių vedamas. Jūsų koresponden
tas nutarė aplankyti centro val
dybos pirmininką ir plačiau pa- 
siinformuot.i apie jų veiklą ir 
planus.

— Ačiū labai at-kų skyriaus 
korespondentui už domėjimąsi 
at-kais sendraugiais ir už patiek 
tus klausimus. Atsakysiu trum
pai, o ateity galėsime ir kitus

eitininkams savo vadus pamoks rūpinčius klausimus panagrinė- 
lininkais ir paskaitininkais. Wa ti, — pradėjo pasikalbėjimą sen- 
terburio ateitininkai, kaip tur- draugių pirmininkas.
būt ir daug kur pas ateitininkus — Kokia Jūsų Inuidra nuonto- 
pasireiškia, turi savo sunkumų, nė apie sendraugius, jų individu- 
ypač su jaunimo klausimu. Moks alinį pasireiškimą bei įnašą i

A. A
ONA BULAUSKIENE 

KKKVDKNYTJt
Gyveno IBI 7 S. fiOth Court, 

Cicero, III. Tel. OL 2-1945

Milė lapkr. tl d., 1957, 3:10 
vai. p. p., sulaukus pusės amž. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Jur
barko parapijos.

Amerikoje Išgyveno 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me vyras Aleksandras, sūnus 
Aleksandras, Jr., 3 anūkai: Ki- 
cliard, Warren ir Alexand<-r, 2 
brolienės: Minnie Jugminus ir 
Patrina Pubravalskb-nė ir Jų 
šeimos. 2 Avogeriai: Adolph liu
la uskas ir Vincentas Bulaus- 
kas, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Priklausė Visi) šventų Drau
gijai Ctceroje.

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

laidotuvės (vyks šeštadienį, 
'.apkrlčio i B d., iš koplyčios 
B:3(1 vai. ryto bus atlydėta j šv. 
Antano parapijos bažnyčių., ku
rioje (vyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta ) šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
Kitpims, draugus ir pažįstannis 
daly va ui I sintie laidui mėse.

leiviams pirmininkauja entuzias
tinga G. Karmūzaitė, bet sen
draugių paramos stokoja.

sąjungą ?
— Apie at-kus sendraugius 

mano bendra nuomonė yra tik-

š. »
ANNA STOKAS 

(Jasul.vtė)
Gyveno 3342 S. Union Avė.

Mirė lapkr. 11 d., 1957, 2:10 
vai. p.p., sulaukus 62 m. amž.

Gimė Lietuvoje Kilo iš Jur
barko parapijos.

Amerikoje išgyveno 43 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi- 

sūnus IVilliam Conrad, marti 
Sylvia, duktė Anna Zoretpba, 
anūkė Carolyn, draugai ir pa
žįstami.

Kūnas pašarvotas Blake & 
Lamb kopi. 712 W. 31st St.

Laidotuvės įvyks penktad. 
lapkr. 15 d., iš koplyčios 9 v. 
ryto bus atlydėta j St. David's 
parapijos bažnyčią, kurioje j- 
vvks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus: gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Sūnus, duktė,
marti, žentas ir a.nūkė.

Laidotuvių direkt. Blake 
& Lamb. Tel. Vlctory 2-1158

GU2AUSKŲ

Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2448 West 68rd Street 
Telef. PR 8-0838 Ir PR 8-0834

JW,

JjUf

V yrąs, sūnus Ir

direktorius Pet. 
Tel TOwnhall 3-
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Ateitininkų Sendraugiu Balius!
ŠEŠTADIENĮ, LAPKRIČIO MĖNESIO 16 D. Western Avė. Ballroom salėje, 3504 S. Western Avė.

Staliukus užsisakyti iš anksto telefonais WEntworth 6-484G 
arba PRospect 8-6184.

Visi maloniai kviečiami atsilankyti. RENGIMO KOMISIJA

DAINUOJA ŽYMUSIS MŪSŲ TENORAS p. ST. BARANAUSKAS
Akompanuoja ALEKSANDRAS KUCICNAS

ŠOKIAMS GROS BRONIAUS JONUŠO VEDAMAS ORKESTRAS 
Pradžia 8 valandą vakare

S-SS

Galėtų būti suruoštos kasmeti
nės įjungimo iškilmės visuose 
sendraugių skyriuose.

— Ko, Pirmininke, pageidau
tumėte iš paskirai išsiblaškiusių 
sendraugių?

— Tai mūsų antrasis rūpes
tis. kuris taip pat pradėtas vyk
dyti. Mūsų raštas pasiekė sky
rius. Jau sudaroma centrinio 
sendraugių skyriaus valdyba 
Chicagoje, kuri organizuos pa
skirai gyvenančius at-kus sen
draugius į vieną centrinį skyrių. 
Tuo būdu galėsime palaikyti at- 
eitininkiškus ryšius ir plėsti ga
limą veiklą.

— Gal galima Išeit kiek suži
noti apie ateities planus?

— Planų yra daug ir konkre
čių, ypač tų, kuriuos s-gos kon
ferencija aptarė ir mums pavedė 
vykdyti. Tačiau laikausi dėsnio,

kad apie planus naudingiau kal
bėti, kai jie jau vykdomi. Tad 
kalbėjome apie jaunųjų intelek
tualų įjungimą į sendraugių ei
les ir paskirai gyvenančių sendr. 
apjungimą. Jau teko sėkmingai 
vykdyti at-kų sendr. atstovavi-J 
mą Pax Romana kongrese, ku- | 
ris įvyko Romoje, ir spręs
ti at-kų sendraugių didesnį įsi
jungimą į “Iš At-kų Gyvenimo” 
skyrių ir jo redakcinį kolekty
vą. Bendradarbiavimo ir para
mos studentams ir moksleiviams 
problemas galėsime sėkmingai 
spręsti, nes visų sąjungų centro 

valdybos yra Chicagoje. Vienas! 
didžiausių dabartinių uždavinių 
yra sudarymas at-kų sendrau
gių veiklos programos, ką kon
ferencija mums pavedė ir kas iš 
viso yra pirmą kartą daroma 
sendraugių veiklos istorijoje.

Musų brangiam bičiuliui

t
A. A.

ANTANUI PABEDINSKUI

mirus, gilaus skausmo prislėgtiems — jo žmonai 

BRONEI PABEDINSKIENEI, broliui KAZIUI PABE

DINSKUI su šeima, seseriai ONAI PABEDINSKAI- 

TEI ir kitiems giminėms reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime.

Levas ir Birutė Prapuoleniai

TROOST - PACHANK1S MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCII), Vice-President

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

V •

John W. 
Pachankis

i

Chester
Vitkauskas

I paininkly patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
• transportadją automobiliu.

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

IŠSIRINKITE DAllAU _ Ki s PASTATYTA KAPINIŲ DIENOJE! 

•IGKIO IMOKfMlMO. SI MOKĖSITE KAPINIU DIENOJE.

>/■

įsigykite originalų mastymo lobyną dabar!

Run. Dr. J. Vaitkevičius, MIC

YVO JI DVASIA
KETURI TOMAI

i Mąstymai kiekvienai metų dienai 

Kietai įrišti, viso 2299 pusi.

« Kalbą žiūrėjo poetas Jonas Aistis

Nuliūdę:
anūkai

laidotuvių 
kua ir sūnus. 
2108.

Religine Enciklopedia Lietuvių Kalba 

Imant kartu visus 4 tomus kainuoja tik 16 dol. Atskiros 
knygos kaina 5 dol. Užsakymus siųskite:

“DRAUGAS”, 4545 W. 63rd St., Chicago 29, liti.

t

.A >,*•

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 

MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO
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

4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851
433G-34 South California Avenue

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

LIODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8845 So. Weatera Avė. Air Condttloned koplySe 
REpublIe 7-8600 — 7-8601 Antomobilianu vieta

Tt«ma, kurt* gyvena kito** ml**t* daly**; gausim* 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CH1CAOOS LIETUVIU 
LAIDOTIJVIU DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- Mes tunme koplyč
1 vimaa diena ir naJt- JK v s o a e Chicagos
' tj. Reikale š a u k t i jMBF g Roselando dalyse iri
į tuojau patarnaujame.^

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAf&yette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. LITUANICA AVĖ. Tel YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 VVest 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

~POVILAS J. RIDIKAS

3354 8. HALSTED STREET TeL V Arda 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 8. IJTUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1188-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO III Tel. OLymplc 2-1003

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

STEPONAS YlACKAWICZ
2421 W. 69th STREET REpuhlh 7-1218
!3I4 U 23rd PLACE Vlrginta 7-0672

VANOK FUNERAL HOME
1424 S. .Mrt.li Avė Ol.vmplc 2-5245 Ir TOvvnhall 3-9687
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X Kun. J. Borevičius, SJ, 
LB Chicagos apygardos valdy
bos vicepirmininkas ir švieti
mo reikalams vadovas, išva
žiuoja j Montrealį naujoms pa
reigoms. Jam lapkričio mėn. 7 
d. Menininkų klube išleistuves 
surengė LB Chicagos apygar
dos valdyba. Atsisveikinimo 
kalbas pasakė: V. Radžius — 
apygardos vardu, J. Tamulevi
čius — Švietimo tarybos, J. 
Kavaliūnas — L. M. sąjungos 
vardu, T. Blinstrubas — Alto 
vardu ir A. Gintneris — šaulių. 
Visi pažymėjo išvykstančio 
darbštumą ir draugiškumą, lin
kėdami vėl sugrįžti į Chicagą. 
Savo žodyje kun. J. Borevičius 
linkėjo vieningo darbo ir susi
klausymo dirbant bendruome
nės darbą.

X Sol. Arnoldas M. Vokie
taitis, lapkričio mėn. 10 d. So- 
kolų salėje pasirodęs pirmą kar
tą čikagiečiams, labai nuste
bino klausytojus savo gražia 
laikysena, vaidyba ir puikiu 
balsu. Žmonės buvo labai suža
vėti ir nepasigailėjo katučių, 
kurios buvo labai gausios po 
kiekvieno jo pasirodymo pub
likai. Žinios, kurios buvo duo
damos spaudoje, pasirodė labai 
teisingos. Arnoldui M. Vokie
taičiui žadama didelė ateitis.

X Inunigrants’ Protective 
League, kuri kasmet rengia 
jaunų meno konkursantų var
žybas, šiemet numato tokias 
surengti sausio mėn. 19 d. Jau
nimo centro patalpose. Asme
nys, kurie nori tokiose varžy
bose dalyvauti, turi iki gruo
džio mėn. 15 d. įsiregistruoti 
Jaunimo centre. Pažymėtina, 
kad šiemet pirmieji laimėtojai 
bus apdovanoti piniginėmis do
vanomis.

X Lietuvių Tautinis Akade
minis sambūris šį šeštadienį 
ruošia korp. Neo Lithuania 35 
metų ir L. T. A. sambūrio 8 
metų sukakties minėjimą-šventę. 
Iškilmės bus pradėtos pamal
domis 9:30 vai. ryto Tėvų Jė
zuitų koplyčioje (5541 South 
Paulina St.), o vakare 7:30 v. 
įvyks iškilmingas posėdis Lie
tuvių auditorijoje, kur dr. Ste
ponas Stankus skaitys paskaitą.

X Antanas Gintneris, Tau
tinių šokių šventės komiteto 
iždininkas ir Liucija Shotas, 
kaip finansų komisijos buhal
terė, jau paruošė šventės paja
mų ir išlaidų apyskaitą, kuri 
greitai bus perduota LB Chica
gos apygardos valdybos kontro
lės komisijai. Ji galutinai nu
statys pelno kiekį, kuris vėliau 
bendrame šokių komiteto ir 
apygardos valdybos posėdyje 
bus paskirstytas.

X ftvč. Panelės Gimimo pa
rapijos vakarienė įvyksta lap
kričio 17 d. 6 v. v. parapijos 
salėje. Vakaro vedėjas bus kun. 
J. Makaras. Ta proga bus pa
gerbtas parapijos klebonas prel. 
Jurgis Paškus. Programą at
liks mokiniai, vadovaujami se
selės Estellos.

X Domas Velička lapkričio 
24 d. 3 v. p. p. Jaunimo cent
re rengiamame Lietuvos ka
riuomenės 39 m. minėjime kal
bės tema “Kova kitame fron
te”.

X Šv. Antano draugija, Ci
cero, III., kuriai vadovauja jau
nuolis Mykolas Jokubauskas, 
J. Budri ko salėje rengia pasi
linksminimą.

X Sol. St. Cltvaras pirmą 
kartą amerikiečių publikai savo 
koncertą duos sausio 25 d. Chi
cagos konservatorijos salėje.

ŠV. KAZIMIERO JUBILEJUS
Kardinolas Strilch dalyvaus iškilmėse

š. m. lapkričio 7 d. Šv. Kry
žiaus parapijos klebonijoje, Chi- 
cagoje, įvyko organizacijų ir Chi 
cagos apylinkės kunigų atstovų 
susirinkimas, kuriame buvo ap
svarstyta šv. Kazimiero 500 m. 
gimimo sukakties iškilmių tvar
ka.

Kun. A. Linkus, pradėdamas 
susirinkimą, panid^nugė, kad 
šiame pirmajame bendrojo ko
miteto susirinkime dalyvavo 28 
atstovai ir priminė, kad dėl tech 
niškų kliūčių nebuvo suspėta su
sisiekti su kitomis organizacijo
mis, asmenimis bei numatytais 
kviesti atstovais bendrajame mi 
nėjimo komitete. Prel. Ig. Al- 
bavičiui sukalbėjus maldą, susi
rinkimo pirmininku buvo pa
kviestas kun. dr. A. Juška, o 
sekretore — arch. Br. Lukštai- 
tė.

Kun. P. Patlaba susirinkimui 
pranešė šv. Kazimiero jubilėjui 
minėti komitetų sudėtį, paminė
damas, kad visą minėjimo or
ganizavimą perėmė Lietuvių Ku 
nigų Vienybė, kuri savo specia
liame susirinkime priėmė kun. 
Li.nkaus sudarytos iniciatorių 
grupės išstudijuotą organizaci
nį planą ir minėjimo programą. 
Ta pačia programa patvirtino ir 
šis susirinkimas. Toje progra
moje numatyta:

X Kazys Genčius, prieš dve
jus metus sunkiai sužeistas pra
važiuojančios mašinos, jau bai
gia pasveikti. Jam reikėjo ant
rą kartą laužti kojos kaulą ir 
uždėti gipsą pusei metų laiko. 
Tuo laiku jį tėviškai ir rūpes
tingai prižiūrėjo dr. Z. Rudai
tis.

X Petras Niedvaras, uolusis 
Balfo veikėjas nuo pat 1944 
metų šiuo metu vadovauja 
Roselande Balfo rūbų vajui. 
Rūbai iš Visų Šventųjų parapi

jos salės į centrinį sandėlį bus 
išvežti šį penktadienį, lapkričio 
15 d. Kas dar savo aukos rū
bais neatidavėte, prašom pa
skubėti.

X Rūta Kilmonytė, filmų ir 
televizijos aktorė skrenda į 
Clevelandą dalyvauti “Ąžuolų” 
okteto rengiamame vakare. Chi
cagos aerodrome ji bus šian
dien, ketvirtadienį, 3:55 p. p. 
ir turės 25 mįn. laiko. Drauge 
su ja skrenda ir jos tėvai. Cle- 
velande bus vakare 7:32 v.

X Kultūros Fondas jau iš
siuntinėjo raštus įgaliotiniams 
ir LB apylinkių pirmininkams, 
kad pastarieji aktyviau įsijung
tų į lėšų telkimo vajų, o apy
linkės, kurios iki šiol nėra pa- 
skyrusios savo įgaliotinių, kad 
tuojau tai atliktų.

X Chicagos Lietuvių Tary
bos konferencijoje, įvyksiančio
je lapkričio 17 d. Lietuvių au
ditorijoje, JAV himną giedos 
Genovaitė Mačytė, kuriai akom- 

! ponuos J. Mileriutė. Lietuvos 
himnas bus visų sugiedotas bai
giant konferenciją.

X Frank Vendzelis iš Chica
gos kasmet sumoka nario mo
kestį Lietuviškos Knygos klu
bui už Vasario 16 gimnaziją. 
Tai jis padarė ir šiais metais, 
įmokėdamas 5 dol.

X Antanas Snabaitis, gyv. 
Cicero, grįžo iš Dėdės Šamo 
tarnybos. Džiaugiasi, kad grį
žęs rado dviejų mėn. amžiaus 
įpėdinį.

X Antanas Martinonis, Cice
ro gyventojas, sunkiai serga ir 
ligoninėj teks dar ilgai pabūti.

1. Iškilmingos šv. mišios 1958 
m. kovo 9 dieną;

2. Išleisti šv. Kazimiero gyve
nimo ir tos epochos leidinius lie 
tuvių ir anglų kalbomis, o taip 
pat ir vaikams pritaikytą kny
gelę su atitinkamomis iliustraci
jomis; j

3. Suruošti iškilmingą akade
miją;

i
4. Suorganizuoti retrospekty-1 

vinę šv. Kazimiero atvaizdų ir 
Vilniaus, kaip šv. Kazimiero mie 
sto, nuotraukų parodą;

5. Pastatyti tam momentui 
pritaikytą dramos veikalą;

6. Suruošti koncertą.
I

Šiais klausimais pranešimus 
pateikė kun dr. V. Bagdanavi- 
čius, kun. dr. A. Juška. kun. A. j 
Linkus ir dail. A. Valeška. Taipl 
pat buvo pasiūlyta kreiptis į! 
mūsų beletristus ir muzikus, 
kad jie parašytų šv. Kazimierui 
himną. Prel. Ig. Albavičius siu-, 
lė jubilėjaus proga šv. Kazimie
ro kultą ko plačiausiai išpopula- 
rinti kitataučiu tarpe, o visose 
mūsų parnpiiu bažnvčioise iškil
mingai atšvęsti tą jub’lėjų.

Kunieij Vienybės Chicagos 
provincijos pirmininko kun. kle 
bono S. Petrausko- pakviestas, 
kardinolas Samuel Stritch mie
lai sutiko šv. Kazimiero sukak
ties minėjimą globoti ir pažadė
jo pertraukti savo numatytas 
atostogas, kad galėtų dalyvau
ti kovo 9 d. lietuvių ruošiamose 
iškilmingose pamaldose. Kardi
nolas nuoširdžiai domisi lietuviu 
darbais ir pažanga ir paprašė 
kun. Petrauską prisiųsti jam 
daugiau biografinės medžiagos 
apie šv. Kazimierą ir to laikotar 
pio lietuvių istoriją.

Kun. dr. Bagdanavičius pra
nešė apie leidinių spausdinimą. 
Drauge jis pareiškė daug opti
mizmo dėl komiteto numatytos 
programos įvykdymo, tikėda
mas, kad tas darbas pavestas 
vadovauti asmenims, kurie su
gebės ne tik programą paves
ti, bet ir sutelkti tam tikslui rei 
kalingas lėšas.

Jubilėjaus vykdomojo komi
teto prezidiumą sudaro kun. kle
bonas A. Linkus-— pirmininkas, 
kun. dr. V. Rimšelis ir kun. P. 
Patlaba — vicepirmininkai. Ben 
drojo komiteto pirmininku yra 
kun. kleb. S. Petrauskas, gen. 
sekr. — kun. dr. A. Juška. Vi
sų komitetų pirmininkas — prel. 
Ig. Albavičius.

Pirmajame bendrojo komite
to susirinkime buvo atstovauja
mi ateitininkai, skautai, birutie- 
tės, vyčiai, klebonijų atstovai, 
tėvai jėzuitai, o daugiausia — 
tėvai marijonai, kurie gausiau
siai įsijungė ir į įvairių komisi
jų darbus. Iš Šv. Kazimiero Se
serų Kongregacijos kapeliono 
kun. A. Zakarausko sužinota, 
kad mūsų seselės kazimierietės 
yra atspausdinusios šv. Kazimie 
ro paveikslų ir medalikėlių. Pri
eita nuomonė, kad šiuo jau atlik 
tu darbu reikėtų pasinaudoti ir 
tuos paveikslus bei medalikėlius 
jubilėjaus proga ko plačiausiai 
paskleisti. Susirinkimas pripa
žino, kad, nežiūrint, koki būtų 
sudaryti jubilėjaus komitetai, 
jų planai bus sėkmingai įvyk
dyti tik tada, kai į šį darbą įsi
trauks mūsų vienuolijų seselės.

Šv. Kazimieras mūsų tautai 
yra brangus ne tik religiniu, bet 
ir tautiniu bei valstybiniu at
žvilgiais, ir jo minėjimas yra 
reikšmingas visiems lietuviams, 
todėl komiteto sudarytasis or
ganizacijų sąrašas apima ne tik 
religinius, bet ir patriotinius 
sambūrius. A. V.

X Adomas Vaitkevičius, 2640 
W. 69 st., RE 7-5803, yra pa
skirtas Chicagoje SLA centri
niu atstovu, kurio darbo pa
skirtis: organizuoti naujas kuo
pas, gyvinti esančias ir sam
dyti organizatorius, nes nori
ma kuo daugiausiai įtraukti 
naujų narių, ypatingai iš nau
jųjų ateivių tarpo.

X Jonas Stoškus, kuris bu
vo teisėjo John T. Zurio bali- 
fas Chicagoje, dabar gyvena 
Providence, R. I., ir dirba kaip 
valstybinis tyrinėtojas sociali
niame skyriuje. Jo žmona Bi
rutė, sužeista automobilio ne
laimėje, prieš išvykstant vis 
dar pilnai nepasveiko.

M
BOLŠEVIKAMS DAROMI NEMALONUMAI

Čia matome, kaip vengrai piketuoja Sovietų Sąjungos konsulatą New Yorke, kuomet ko
munistai minėjo 40 m. sukaktį nuo Raudonosios revoliucijos Rusijoje. (INS)

CHICAGOS ŽINIOS
Kuo rūpinasi jaunuoliai
Chicagoje buvo apklausinėta 

32,000 jaunuolių, nesenesnių 
kaip 19 metų, norint patirti, 
kuo daugiausiai jie yra susido
mėję. Apklausinėjimą darė Jau
nų Krikščionių Vyrų sąjungos 
psichologinės tarnybos direk
torius Jon Benz. Klausimų la
pus jaunuoliai užpildė valdinė
se mokyklose ir klubų susirin
kimuose. Iš jų atsakymų pa
aiškėjo, kad jie daugiausiai su
sidomėję savo drabužiais ir iš
vaizda. Paklausti, ką jie mano 
apie šį sakinį: “Nieko blogo 
augštesnių mokyklų auklėti
niams turėti seksualinius san
tykius”, 43% berniukų pasisa
kė, kad jie tam pritaria, 26%, 
neapsisprendę ir 31% — prie
šingi; iš mergaičių — 11% pri
taria, 22% neapsisprendusios 
ir 62% priešingos. Į kitą dės
nį: “Neleistina turėti seksua
linius santykius prieš vedy
bas” — 73% mergaičių atsakė 
teigiamai, 13% neapsisprendu
sios, 13% priešingos; iš ber
niukų — 39% tam pritaria,
27% neapsisprendę, 33% prie
šingi tai taisyklei. Tas viskas 
rodo, kad jaunimo auklėjimas 
yra gerokai atsilikęs mūsų 
mieste.

Kas dėl mokyklų su spalvo
taisiais (negrais) — 57% sa
ko, kad visų rasių mokiniai tu
ri būti leidžiami, 25% — prie
šingi tam. Taipgi didelis jauni
mo procentas pasisakė prieš 
JAV kdnstitucija garantuotas 
laisves — spaudos, susirinkimų 
ir kt.

Piligriminė kelionė
Šv. Jurgio parapijoje buvo 

suorganizuota maldininkų ke
lionė į Motinos Sopulingosios 
bažnyčią, 3121 W. Jackson 
Blvd., Chicagoje. Važiavo net 
trys pilni autobusai suaugusių, 
jaunimo, vaikų. Toje bazilikoje 
atliko šventąją valandą ir da
lyvavo įspūdingoje procesijoje 
su žvakėmis. Tą vakarą buvo 
ir daug maldininkų iš Auroros. 
Taipgi buvo grupė kurčių-ne- 
bylių, kuriems kunigas ženklais 
sakė pamokslą. Šv. Jurgio para
pijos maldininkams vadovavo 
kun. Pr. Kelpšas; drauge vyko

Pakeitimai unijų 
įstatymuose

Šen. W. F. Knovvland kalbė
damas Chicagoje pažymėjo, kad 
sekančioje sesijoje jisai įneš į 
kongresą įstatymo projektą, 
kuriuo bus reikalaujama, kad 
unijų pareigūnų rinkimai būtų 
atliekami slaptu balsavimu, kad 
unijų pareigūnų atšaukimai 
taipgi būtų daromi tik slaptu 
balsavimu, kad unijų šalpos 
fondai būtų globojami taip, kaip 
yra prižiūrimi indėliai bankose 
ir apdraudų sumos; turi būti 
patikrinta, kad unijų nariai su
sirinkimuose gali be baimės 
reikšti savo nuomonę; unijose 
mažumų teisės turi būti sau
gomos, kaip yra saugomos ma
žumų teisės šėrininkų korpora
cijose; streikas būtų leidžiamas 
tik slaptu balsavimu pritarus 
tam unijų nariams; unijų or
ganizacijos turės būti tikrai 
darbininkų junginiai, kad būtų! 
apsisaugota nuo-vadinamų sky
rių, egzistuojančių tik popieriu
je, nuo fiktyvių padalinių.

Berniukai dainuos 
karalienei

Iš 155 vadovaujančių skautų 
Chicagos Skautų taryba, kaip 
labiausiai pasižymėjusį, išrinko 
John Robinson, gyvenantį 4916 
W. 32 str., Cicero, kad jis da
lyvautų priėmime pas Anglijos 
karalienę Elzbietą II, kur tas 
berniukas su britų skautais ka
ralienei išpildys įvairumų pro
gramą, pavadintą “The Gang 
Show”. Berniukas yra pirma
metis auklėtinis Quigley Paruo
šiamoje seminarijoje ir daly
vauja chore Šv. Vardo kated
roje, Chicagoje.

Šen. Douglas gavo premiją
Sidney Hillman fondas pa

skyrė $1,000 premiją senato
riui Paul Douglas už jo gražų 
pasitarnavimą visuomenei. Se
natorius gautosios premijos pu
sę paskyrė draugijai, siekian
čiai spalvotųjų žmonių teises 
sulyginti su baltųjų, o kitą pusę 
išdalino labdaros organizaci
joms, jų tarpe ir Katalikų Ta
rybai Darbininkijos Reikalams.

Perkelia "moters” statulą
Didžiulės moters, vaizduojan- 

! čion “Muzikos dvasią”, statula, 
į paskutiniu metu buvusi Grant 
i parke priešais Orchestra Hali, 
perkeliama į naują vietą, ties 

į Columbus ir Congress gatvė
mis. Statula vaizduoja klasiki
nių formų moterį su lyra ran
kose. Ją sukūrė skulptorius Ai
bių Polasek ir ji buvo dedikuo
ta pirmam Chicagos Orkestro 
sąjungos .muzikui Teodorui To
mas.

Vaikų knygų paroda
Mokslo ir Pramonės muzėju- 

je Chicagoje bus šį šeštadienį 
atidaryta vaikų knygų paroda, 
kuri tęsis iki lapkričio 24 d. 
Bus išstatyta apie 3,000 veika
lų.

ir kun. J. Prunskis.

Septintas distriktas 
demokratiškas

Gruodžio 31 d. septintame 
Illinois senato rinkimų distrik- 
te bus senatoriaus rinkimai 
vieton mirusio James B. Bow- 
ler. Per pirmus balsavimus, pa
renkant kandidatus, demokra
tų kandidatas Roland V. Libo- 
nati gavo 28,818 balsų, o res
publikonų kandidatas t— Ant. 
C. Catena gavo 5,644 balsus. 
Taigi procentais demokratai su
rinko 81%. Manoma, kad ir 
galutiniuose rinkimuose jų lai
mėjimas bus panašiu procentu.

v************************’

OPEROS KVIETIMAI
Verdi "Rigoletto” operos spek

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

“MARGINIŲ” krautuvėje, 2511
W. 69th St., PR 8-4585.
KARVELIO krautuvėįe, 3322 S.
Halsted St., YA 7-0677,
SAVRIMAVIČIAUS krautuvėje,
4358 S. Fairfield Av„ LA 3-6342

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

Kvietimus galima užsisakyti ir 
paštu šiuo adresu: Vyrų Choras, 
7224 S. Rockwell St., Chioago 29, 
III., kartu prisiunėiant ir piniginį 
čekį atitinkamai sumai.
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$1,000 už gerus žodžius
Dorothy Boehm, gyvenanti 

7815 S. Laflin, Chicagoje, ga
vo $1,000 dovanų iš Jewel Mais
to krautuvių už tai, kad para
šė geriausią atsiliepimą apie 
jų krautuves. Ji turėjo atsaky
ti, kodėl ji mėgsta pirkti Jewel 
krautuvėse. Jos atsakymas bu
vo: “šios krautuvės turi viską 
susvėrusios ir įkainojusios, kas 
sutaupo ir krautuvėms ir per
kantiems daug laiko. Taipgi 
įpakavimas yra švarus, ir todėl 
viskas atrodo sužadinančiai 
apetitą.”

Pietūs po $250
Šiandien vakare Chicagoje 

bus specialūs pietūs paremti 
Lojolos universiteto Medicinos 
mokyklą ir Lewis Paminklinę 
Motinų ligoninę. Dalyvių numa
toma apie 1,000. Kiekvienas da
lyvis turės įmokėti po $250. 
Pietuose dalyvaus kard. Stritch, 
meras Daley, vysk. V. Brizgys 
ir kiti Chicagos vyskupai.

Nemokamai tikrins 
sergančius cukrine

— Daugiau kaip 75% kelei
vių iš Amerikos į Europą vyks
ta. iš devynių valstybių, kurios 
sudaro mažiau negu pusė JAV 
gyventojų skaičių. Tačiau iš 
to skaičiaus sudaro 70% ne A- 
merikoj gimę žmonės.

KAS KĄ IR KUR
— Budriko radijo programa.

Dainuoja Algirdas Brazis, šį va
karą Budriko radijo programoje 
iš stoties WHFC, 1450 kil. girdė
site gražių lietuviškų dainų, ku
rias sudainuos žinomas operos so
listas Algirdas Brazis. Taipgi bus 
gražių muzikos kūrinių. Pasiklau
sykite. šias programas parūpina 
savo lėšomis Juozo Budriko na
mų rakandų, televizijų ir auksi
nių daiktu krautuvė Chicagoje, 
3241 So. Halsted St. Budrikas pa
skyrė 100 kalakutų savo pirkėiams 
iki Padėkos dienos. Pranešėja*

Paskutinis laikas užsisakyti
ISTORINES LIETUVOS 

ALBUMĄ
Jame talpinama lietuvių, rusų, 

lenkų, vokiečių, italų tapyti - pieš
ti paveikslai iš Lietuvos istorijos. 
Dedamos nuotraukos Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštijos pilių ir ki
tų architektūrinių paminklų. Spaus 
dinamas gerame kreidiniame popie
riuje, didelio formato ir bus įriš
tas į kietus viršelius, 260 puslapių. 
Prenumeratos kaina 10 dolerių. Šis 
albumas nebus platinamas per 
spaudos platintojus. Jį galima už
sisakyti per žurnalą “Užuolankos” 
administraciją, adresuojant: 
Užuolanka, 2918 So. Union Avė.,

Chicago 16, Dl.
Spėjama, kad Chicagoje yra 

apie 30,000 nežinomų cukrine 
sergančių ligonių. Kadangi 
svarbu kuo anksčiau tuos susir
gimus susekti, tai Chicagos Ko
vai su Džiova draugija patvar
kė, kad lapkr. 21 d. Weiss Me- 
morial ligoninėje, 4646 N. Ma
rine, bus nemokamai tikrinama 
tos apylinkės gyventojų sveika
ta---- ar jie neserga cukrine.
Kreiptis tą dieną nuo 9 vai. 
ryto iki 4 vai. p. p.

X Raguolis-Baumkuchen bu
vo visų mėgiamiausias py
ragas Lietuvoje. Dabar galite 
juo gardžiuotis, vaišinti savo 
svečius, o ypatingai nustebinti 
svetimtaučius, nes Marquette 
Bakery savin. Vilius Albrechtas 
tą nuostabų pyragą kepa pagal 
lietuvišką receptą. Chicagiečiai 
gali atvykti arba užsisakyti te
lefonu: Marąuette Bakery, 2616 
W. 69th St., Chicago 29, III. Tel. 
WAlbrook 5-3471. Už Chicagos 
norintiems gauti raguolį, jį 
siunčiame paštu C. O. D.

ŠIAIS METAIS “DRAUGAS”
TURI DVIEJŲ SKIRTINGŲ 

RCŠIŲ KALĖDINĖS KORTELES

Rinkinys nr. I

DRAUGO LIETUVIŠKOS,
SVEIKINIMO KORTELES 

KALĖDOMS
Kiekvienais metais DRAUGAS pa

ruošia gražius rinkinius kalėdinių 
sveikinimo kortelių su lietuviškais 
užrašais. Taip ir šiais metais DRAU
GAS siūlo rinkinį nr. 1 su 16 kor
telių už vieną, dolerj.

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

----- o-----
Rinkinys nr. Z

SPECIALIOS SVEIKINIMO 
KORTELES KALĖDOMS

Specialiu šilko spausdinimo būdu 
pagamintos lietuviškos sveikinimo 
kortelPs Kalėdoms, dabar gaunamos 
DRAUGO knygyne. Kaina vienas 
doleris už 10 kortelių.

šios korteles Kalėdoms yra ypa- 
tingai gražios, spalvotos Ir lietuviš
kos. Kiekvienam rinkinyje Jų yra 
keletas, kurios gali būti siunčiamos 
} Lietuvą.

Pinigus su užsakymais siųsti:

Platinkite “Draugą”.
DRAUGAS

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

--------- ■ - ..... ....... — %
KAS TIK TURI GERA SKONI,
VISKĄ PERKA PAS LIERON|!

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

Mndernišklansia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI —

FITRNITURE CENTER, INC.
3222-24-26 So. Halsted St Vlctory 2-4226

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


