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Olandų Naujas Gvinėjos klausimas Jungt. Tautose
Lietuvos laisvinimo veiksnių 

pasitarimų nutarimai
1957 m. lapkričio 17 d., Wa- 

shingtone, D. C., įvyko Lietuvos 
laisvinimo veiksnių pasitarimas, 
kuriame dalyvavo: L. Šimutis, 
dr. P. Grigaitis ir M. Vaidyla, 
Vykdomojo komiteto nariai; dr. 
A. Trimakas, dr. J. Stikliorius ir 
H. Blazas, Vliko prezidiu
mo nariai; V. Sidzikaus
kas ir J. Audėnas, Lietuvos 
Laisvės Komiteto nariai; M. Ki- 
žytė, Alto Inform. Biuro direk
torė ir K. Škirpa, Vliko grupių 
konsolidacijai siekti komisijos 
pirmininkas. Be to, kaikuriuos 
klausimus svarstant, į 'posėdį 
buvo atsilankęs stebėtoju J. Ra
jeckas, Lietuvos atstovas Wa- 
shingtone ir kan. dr. J. Končius, 
Balfo pirmininkas.

Pasitarimas, apsvarstęs seną
sias Lietuvos laisvinimo sąlygas 
ir perspektyvas, konstatavo, kad 
paskutinieji įvykiai tarptautinė
je politikoje pastatė laisvuosius 
Vakarus prieš naujas rimtas pro 
blemas, kurios skatina vakarie
čių santūrumą Sovietų Sąjun
gos pavergtų tautų atžvilgiu. 
Tačiau prezidento D. Eisenho- 
werio paskutiniai pareiškimai, 
kad JAV sieks teisingos taikos, 
o taip pat atsakingų JAV pa
reigūnų pareiškimai lietuviš
kiems veiksniams rodo, kad pa
vergtųjų išlaisvinimas pasilieka 
vakariečių tarptautinės politi
kos siekimu, kurio teisingai ne
išsprendus negali būti visuotinos 
teisingos taikos ir saugumo.

Liet. laisvinimo veiksniai, į- 
vertinę dabartine s sąlygas, ku
rios reikalauja iš jų Lietuvos 
laisvinimo pastangų padidinimo 
ir veiklos glaudesnio koordina
vimo, nusistato Lietuvos laisvi
nimo siekti ir toliau kiekvienam 
veiksniui prieinamame sektoriu
je, visomis turimomis priemonė
mis, atitinkamai veikiant lais
vojo pasaulio vyriausybes, par
lamentus ir viešąją opiniją — 
(pirmoje eilėje pareiškiant mū
sų gilų susirūpinimą tarptauti
nės politikos raida ir Sovietų 
»Sąjungos pavergtų kraštų liki
mu) prašant ir reikalaujant pa
vergtųjų kraštų laisvinimą lai
kyti teisėtu tarptautinės polltj- 
kos tikslu ir jo siekti kiekviena, 
proga, o taip pat, kai su Sovie
tų Sąjunga vedami bet kokie 
pasitarimai, derybos ar sudaro
mos sutartys.

Drauge su kitų pavergtų tau
tų veiksniais dėti pastangų per 
laisvųjų kraštų vyriausybes ir 
jų delegacijas prie Jungtinių 
Tautų, kad Lietuvos kaip ir ki
tų pavergtų kraštų klausimas 
būtų įrašytas į J. T. dienotvar
kę, siekiant priimti rezoliuciją, 
reikalaujančią išvesti iš paverg
tų kraštų Sovietų Sąjungos ka
riuomenę. policiją ir jų administ 
raciją, ir atstątyti tų kraštų 
nepriklausomybę.

Aktyviai dalyvauti Pavergtų 
Europos Tautų Seimo darbuose 
bendro išlaisvinimo tikslo sie
kiant, o taip pat kitose tarptau
tinėse organizacijose, kurios Lie 
tuvos laisvinimo pastangoms ga
li padėti.

Turint galvoje kad artimes
niųjų Lietuvos kaimynų — Vo
kietijos ir Lenkijos — politinės 
problemos ir ateitis yra susieti 
su Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymu, megzti ir plėsti turi
mus ryšius su visų pavergtųjų 
kraštų egziliniais veiksniais, šie 
kiant Lietuvos laisvinimo reika
lui didesnės paramos.

Sustiprinti Lietuvos laisvini
mo pastangas informacija sve
timomis kalbomis, pirmoje eilė- 
j,- .Iru 195° m vnenrin 16 die

nai išleidžiant apie Lietuvą trum 
pą informacinį leidinį anglų kal
ba ir siekiant artimesnėje atei
tyje išleisti apie Lietuvą enciklo 
pedinio pobūdžio anglų kalba 
knygą, kuri akivaizdžiau sveti
muosius supažindintų su Lietu
va ir jos problemomis. Į kny
gos paruošimo ir išleidimo ko
misiją pasitarime dalyvavusieji 
veiksniai piskirs po vieną atsto
vą.

Pasitarimas, numatydamas 
Lietuvos laisvinimo akciją plės
ti, sustojo ties lėšų klausimu ir 
pareiškė įsitikinimą, kad plačio
ji lietuvių visuomenė, kuri vi
suomet buvo jautri Lietuvos lais 
vinimo reikalui, ir toliau savo pa 
rama ir aukomis rems Lietuvos 
laisvinimo darbą, ypač Lietuvos 
Nepriklausomybės 40 metų su
kakties proga, kurią minėsime 
1958 m. vasario 16 dieną. Vi
suomenę plačiau ir nuolat apie 
Lietuvos laisvinimo darbus in
formuoti, pasitarimas sudarė 
informacijų ir spaudos komisi
ją, į kurią pakviesti: M. Kižy- 
tė, nuo Alto; H. Blazas, nuo 
Vliko ir M. Brakas nuo L. Lais
vės Komiteto.

Y patingos svarbos 'teikiama 
radijo informacijai į pavergtą 
kraštą iš Europos per Vatika
no, Romos ir Madrido radijo sto
tis, kurių išlaikymui ir darbo 
apimties išplėtimui bus deda
mos visos pastangos.

Veiksnių pasitarimas kviečia 
ir skatina visuomenę keturias
dešimtąją Lietuvos Nepriklau
somybės sukaktį kuo iškilmin
giau ir prasmingiau visame pa
saulyje minėti ir ta proga su
kaupti dvasines ir medžiagines 
jėgas Lietuvos laisvinimo kovai 
tęsti iki visiško Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybės atstatymo.

Nato konferencija Paryžiuje

įvyks kaip buvo numatyta
PARIS, Prancūzija, lapkr. 28. — Maroko karalius Moham- 

med V su savo politiniais patarėjais praėjusį pirmadienį atskri
do į VVashingtoną tartis su prezidentu Eiaenhoweriu. Preziden
tas Eisenhoweris nuvyko karalių sutikti VVashingtono aerodro
me. Tą pačią dieną prezidentą ištiko lengvas širdies smūgis. 

Susirgus prezidentui Eisenho-
weriui, diplomatiniuose sluogs- 
niuose tuojau pasigirdo balsų, 
kad galbūt teks atidėti Šiaurės 
Atlanto Gynybos organizacijos 
(Nato) konferenciją, kuri turi 
prasidėti gruodžio 16 dieną Pa
ryžiuje. Konferencijoje buvo pa 
sižadėjęs dalyvauti ir preziden
tas Eisenhoweris.

Prieš pwiūlymą atidėti
Bet taip pat pasigirdo ir prie

šingų nuomonių prieš siūlymą 
atidėti Nato konferenciją. Kai- 
kurių valstybių politikai paste
bėjo, kad Nato konferencija tu
ri įvykti, nors prezidentas Ei* 
senhoweris ir negalėtų joje da
lyvauti, savo vieton gali atsiųs
ti viceprezidentą Nixoną. Pasi
girdo tokių balsų: jei atidėtu- 
mėm Nato konferenciją, kadan
gi susirgo prezidentas Eisenho- 
vveris, atrodytų, jog Amerikoje 
nebėra vyro, kuris galėtų atsto
vauti prezidentą.

Tuojau pareiškė nuomones
Britanijoje, Prancūzijoje, Va

karų Vokietijoje, Italijoje tuo
jau pasigirdo balsų, jog šiaurės 
Atlanto Gynybos organizacijos 
(Nato) konferencija turi įvykti 
su viceprezidentu Nixonu, jei 
prezidentas Eiscnhovveris nega
lėtu dnlvvauti

Rtobard M. Nlzoa

Viceprezidentas Niutonas vyks į J 
Šiaurės Atlanto Gynybos orga- 
nizacijos (Nato) konferenciją, 
kuri prasidės gruodžio 16 d. Pa- 

j ryžiuje, jei prezidentas Eisenho- 
į weris negalės važiuoti dėl ne
sveikatos. (INS)

Planuoja Aliaskoje
vietovęraketų

ANCHORAGE, Aliaska, lap- 
kr. 28. — JAV aviacija į ruoš 
vietovę paleisti vidutiniško to-| 
lio balistines raketas. Balistinių 
raketų iššovimo vietovė bus į-1 
ruošta 100, mylių šiaurės vaka-i 
ruošė nuo Anchorage. Įrengi-! 
mas kainuos 300 milionai dole
rių. Vieta yra slėnyje tarp Wil- 
low ir Talkeetana miestelių. Sta
tyba prasidės šešių savaičių lai
kotarpyje. Šią žinią paskelbė 
“Anchorage Times” laikraštis.

Po kietų gėrimų
P0THWELL, Ont., lapkr. 28. 

— Vagys paėmė šimto dolerių 
vertės degtinės iš vyriausybės 
likerių krautuvės Bothwell’e, Ka 
nadoje, o paskui nuėjo jieškoti I 
kitokio skystimo. Jie įsilaužė į 
kaimyninę gazolino stotį ir iš 
ten pasiėmė minkštųjų gėrimų.

Šiaurės Atlanto Gynybos or
ganizacijos (Nato) pastovi ta
ryba šiandien vienbalsiai nuta
rė, kad konferencija prasidės 
gruodžio 16 d. Paryžiuje ir į ją 
pakvietė viceprezidentą Nixoną, 
jei Ike negalėtų atvykti.

JAV valstybės departamentas 
dar neuždarė durų prezidento 
Ei«enhowerio galimybei daly
vauti Nato konferencijoje. Gy
dytojai sako, jog Eisenhoweriui 
teksią ilsėtis keletas savaičių.

Arabų pabėgėlių klausimu
JUNGTINES TAUTOS, N.Y., 

lapkr. 28. — Jungtinių Ameri
kos Valstybių rezoliucija cirku
liuoja Jungtinių Tautų asamblė
joje, pripažindamos liūdną ara
bų pabėgėlių finansinę padėtį. 
Gali tekti uždaryti mokyklas, 
nes trūksta pinigų.

JAV rezoliucijoje sakoma, 
kad JT agentūra arabų pabėgė
lių reikalams negali tęsti visų 
numatytų darbų.

Jungtinių Tautų agentūra su 
moka už 170,000 vaikų mokslą. 
Tie vaikai yra tarp 930,000 ara
bų pabėgėlių .kurie sutelkti pa
lei Izraelio pasienį.

Praeityje JAV mokėjo 70%

Darytini žygiai 

Jungi. Tautose
CHICAGO, iapkr. 27. — Ame 

rikos Lietuvių Tarybos vykdo
masis komitetas, sužinojęs,..kad 
yra daromas didelis spaudimas 
į Jungtinių Tautų delegacijas 
priimti taip vadinamą “Draft 
Code of Offenses”, turintį tiks
lą pažeisti Genocido Konvenciją, 
bandyti sulaikyti Ameriką nuo 
pagalbos komunistų pavergtoms 
tautoms išlaisvinti, inimant ir 
Lietuvą, draudžiant operuoti 
Amerikos Balsui, pasiuntė JAV 
ambasadoriui prie Jungtinių 
Tautų Lodge tokio turinio tele
gramą :

“Ambasador Henry Cabot
Lodge
United States Mission to UN
2 Park Avenue, New York,
N. Y.
Urge postponement indefin- 

itely the Draft Code of Offenses 
vvhich vvas indorsed by Daily 
Worker and vvhich would out- 
law American help to captive 
nations including Lithuania and 
would forbid nperation of Voice 
of America.”

Būtų gera, jei panašaus turi
nio telegramas ambasadoriui 
Lodge pasiųstų Alto skyrių ir 
kitų organizacijų vadovybės.

Stratton linkėjimai 
prezidentui

EisenhoWferiui
SPRINGFIELD, III. — Illi

nois gubernatorius Stratton, a- 
tostogaująs Tuscon’e, Ariz., pa
siuntė prezidentui Eisenhovve- 
riui geriausius linkėjimus grei
tai pasveikti.

Stratton lapkričio 26 d. išlei
do tokio turinio pareiškimą:

—Illinois valstybė jungiasi 
prie visų valstybių, kad greitai 
pasveiktų mūsų Prezidentas. 
Visi mūsų piliečiai meldžiasi šio
je kritiškoje valandoje.

Atšaukė vizas
KARACHI, Pakistanas, lapkr. 

28. — Pakistano vyriausybė va
kar pranešė, kad ji atšaukė vi
zas sovietų grupei, pakviestai 
dalyvauti tarptautiniame kultū
ros festivalyje Karacho mieste.

Kiek balsavo?
MANILA, Pilipinai, lapkr. 28. 

— Apie 72 procentus dalyvavo 
iš 7,259.370 registruotų Pilipinų 
balsuotojų lapkričio 12 d. prezi
dentiniuose rinkimuose. Vakar 
ši žinia gauta.

• Koegzistencijos šalininkai 
siūlo Amerikai atsisakyti nuo 
Pabaltijo valstybių aneksijos ne
pripažinimo.

išlaidų, Britanija apie 20 G, 
Prancūzija ir kitos Europos vals 
tybės maždaug 10G . JT agentū
rai reikia 40 milionų ir 700 tūks
tančių dolerių 1958 metams. 
Arabų vadai reikalauja leisti 
arabams pabėgėliams grįžti į 
buvusius savo namus Izraelyje, 
bei Izraelis sako, jog nauji imi
grantai neduoda, galimybės di
desniam skaičiui arabų grįžti į 
savo namus.

Arabai pabėgo iš Palestinos 
1948-49 metais, kai vyko kovos 
tarp arabų ir žydų.

• Marokas turi 9,700,000 gy
ventojų, žemės plotas — 174, 
553 kv. mylių.

■
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Prezidentas Eisenhoweris, su
sirgęs praėjusį pirmadienį, sėk
mingai sveiksta, praneša Baltie
ji Rūmai. (INS)

Skirs dideles sumas
apsigynimo reikalams
OTTAVVA, Kanada, lapkr. 28. 

— Kanados ministeris pirminin
kas Diefenbaker pareiškė, kad 
Kanada pasiruošusi skirti gy
nybos reikalams dideles sumas. 
Karinių tyrimų taryba drauge 
su JAV atitinkamomis įstaigo
mis yra paruošusi tyrimų pro
gramą, kaip apsiginti nuo sovie
tinių raketų.

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

—Prezidentas Eisenhowe- 
ris jau tiek pasveiko, kad va
kar galėjo dalyvauti pamal
dose. Padėkos dieną pietus 
valgė šeimos narių ratelyje 
Baltuose Rūmuose.

—Viceprezidentas Nixonas 
suruošė vaitybiniu pietų Ma
roko karaliui Mohammedui 
V, kuris yra atvykęs į Ameri
ką tartis su augštais pareigū
nais ekonominės ir karinės 
pagalbos klausimais.

—Kapitonas Robert M. 
Sweet, 30 metų, iš Barronett, 
Wisc., iš Los Angeles j New 
Vorką skrido sprausminiu 
lėktuvu ir grįžo atgal be sus
tojimo mažiau kaip per sep
tynias valandas. Kapitonui į- 
teiktas pasižymėjimo ženk
las.

—Jungtinės Amerikos Vals 
tybės pareiškė privačiai Pran 
cūzijai, kad jos palaikys švel 
nią Jungtinių Tautų rezoliu
ciją Alžirijos klausimu. Bri
tanijos ir Jungtinių Ameri
kos Valstybių ginklų pasiun
timas Tunisijai rodo, kad Bri 
tanija ir JAV nepalaikys vi
są laiką Prancūzijos Alžiri
jos klausimu, jei ji nepada
rys pažangos ir reformų. Ai
ži rijoje Prancūzija žadanti 
Alžirijai daugiau laisvės, su
darant parlamentą Alžirijoje 
su apribotomis teisėmis.

Jau puola
MASKVA, lapkr. 28. — So

vietinė spauda jau puola Mrs. 
Ronsevelt, kam ji pasakiusi, jog 
Sovietų Rusijoje nematė links
mo veido nei gražiai apsirėdžiu
sių žmonių.

KALENDORIUS
Lapkričio 29 d.: sv. Saturni- 

nas; lietuviškas: Daujotas.
Saulė teka 6:55, leidžiasi 4:23.

ORAS
Oro biuras praneša: Chieago- 

je ir jos apylinkėje šiandien — 
šilčiau.

Afrikos-Azijos blokas parodys 

savo galią
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITE.

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINES TAUTOS. Kasmet vis lapiau stiprėjąs Afrikos- 
Azijos valstybių blokas šioje sesijoje, atrodo, parodys savo ga
lią, ypač, kai liečiami jų pačių bloko reikalai.

Kai neseniai pasibaigusiuose
debatuose dėl nusiginklavimo 
komitete ir Asamblėjoje ėmėsi 
Rytai su Vakarais, Afrikos-Azi
jos blokas kaip ir nesijaudino. 
Bet užtad dabar sujudo, kai atei
na eilė vadinamiems koloniji
niams klausimams.

Karštos diskusijos
Pereitą savaitę prasidėjusios 

diskusijos dėl olandų Naujosios 
Gvinėjos tebesitęsia čia didelia
me įkarštyje. Net pats Olandi
jos užsienių reikalų ministras 
atvyko gintis prieš Indonezijos 
ir jos bloko dėmėjus, kurie jau 
kelintą kartą neša N. Gvinėjos
klauaimą į Asamblėjos sesiją, j jr jy bloka3 „a Tan.

Jie ir rezoliuciją jau pasiūlė,J dpnj ant Afrita.Azijos malūno. 
kviesdami Indoneziją ,r Olandi-(pranc(izjja pžst[)ja Qlandij 
lą imtis pastangų išspręsti savo , da|. ncžinoma JAV 2ici. 
gmcą pagal JT Chartos princi- ja Pereitais metaia j, buv0 pa. 
pus, o Gen. Sekretorių jie kine- sirinkusi neutralią poziciją. Tai 
č,a padėt, abiem salinus susrtar- kdė jr vienus jr Mtus 
tl ir ateinančiai Generalinės A- JAy bM()s dar „k ldeda. 
samblejos sesijai tuo klausimu Tuojau ateiB ; -ja Alžiro jr 
parengti pranešimą. Kipro Ba|l>a klausimai 0

tieji griežia dantimis, girdi, kaip 
čia suprasti JAV skelbiamą de
mokratiją ir kolonijinių prie-

Kolonializmas ar ne?

Bendrai čia šitas N. Gvinėjos 
klausimas priskiriamas prie ko
lonijinių. Tik jį įvairiai čia va
dina, o pati Olandija jo nelaiko 
JT kompentencijoje, ir prancū
zams ją ginant ir aiškinant, kad 
tai esąs vidaus reikalas, ir pagal 
atitinkamą JT Chartos paragra
fą JT neturi teisės to klausimo 
diskutuoti.

Panašiai Prancūzija aiškina 
ir Alžirijos atveju, kai prieš tai 
diskutavo ir dabar netrukus A- 
samblėja ims diskutuoti Alžiro 
klausimą, taipgi to paties Afri
kos-Azijos bloko valstybių čia 
vis keliamą ir dabar iškeltą.

Sovietinis blokas N. Gvinėjos 
atvejį vadina “kolonializmo li
kučiais”. Panašiai, tik kitokiais kad dar nenutarta, ar bus ape- 
žodžiais kalba ir Indonezija, ku- iiuotaS sprendimas. Apeliacijos 
ri tiek savo salose, tiek čia jau pasųU(įnė diena yra sekantis 
eile pareiškimų davė suprasti,; antradienis.
kad bus imtasi jėgos, jei geruo
ju nepavyks klausimo išspręsti. 
Dėl šitokio spaudimo jau čia ei
lė atstovų pasisakė. Ypač griež
tai drožė Australijos atstovas, 
kuriam, kaip jis sakė, tos salos
klausimas nemažiau rūpi, kaip gą be komentarų.
Indonezijai. Ta sala yra visiškai Maskvos radijas paskelbė me

dikų biuletinį apie prezidento 
Eisenhowerio susirgimą.

prie Australijos.

N. Gvinėjos klausimas

N. Gvinėjos arba Vakarų Ira
no klausimas į JT atėjo po to, , .. , , ,,o
kai Indonezijai nepavyko to klau' , T0KI0’ l“Pkr- 28—
Kimo ifeprprti paaitarimų keliu. P“'"’"'-’"" mm.Klcna p.rm.n.n- 
Tuo metu, kai Olandija suteikė ka“ Nobusuke Kiahi atsiuntė te-
Indonezijai nepriklausomybę’, ji 
neprijungė tos N. Gvinėjos prie, . ' .. . in.„ dėl jo susirgimo. Užsienio reika-Indonezijos Federacijos. 1949, . 7 ... ..
m. buvo sutarta, kad vienerių j
metų laikotarpyje tos salos da., atsiuntė panašią telegramą vals 
lies (vakarinės) klausimas bus bretonui Dulles.
išspręstas tarp Indonezijos ir O-1
landi jos vyriausybių. Tačiau In
donezijai vėliau nesilaikai’t to 
pagrindinio susitarimo, Olandija 
užsispyrė ir dėl pačios salos.

Indonezija, kuri reikalauja tos 
salos ir kuriai teisę į tą salą pri 
pažino ir nutarė remti Bandun- 
ge posėdžiavusios Afrikos-Azi
jos valstybės, nenori dėl tos sa
los eiti į Tarptautinį Teismą. Ji 
taipgi nesutinka su Olandijos
pasiūlymu pravesti toje salos | • Tu n i si ja turi 3,782,481) gy-
dalyjc plebiscitą, kad gyventojai I ventojų; žemės plotas —■ 48,332. 
patys pasisakytų, kur jie nori| • Jordanas turi 1,471,000 gy- 
priklausyti. j ventojų; žemės plotas — 37,264.

Olandija iš savo pusės aiški
na, kaJ ji negali tęsti pasitari
mų su Indonezija dėl salos gy
ventojų ateities ,nes dėl to il
gainiui turės pasisakyti patys 
gyventojai. (Ilgainiui todėl, kad 
dabar dar jie laikomi nepribren
dusiais tokiam daiktui, kaip ple
biscitas ).

Olandijos užs. reik. ministras 
dabar posėdžiuose pabrėžė, kad 
jeigu taip atsitiktų, jog tie gy
ventojai nutartų prisijungti prie 
Indonezijos, tai Olandija šitą jų 
norą tikrai respektuos.

JAV prasideda bėdos

spaudų rėmimą.

Ragina apeliuoti
Girard sprendimų

TOKIO, Japonija, lapkr. 28.— 
Japonų kairiųjų kongresas prieš 
karines bazes vakar įteikė peti
ciją Japonijos vyriausiajam tar
dytojui, kad jis apeliuotų Wil- 
liam S. Girard nuteisimą.

Girard, iš Ottavva, III., lapkri
čio 19 d. buvo nuteistas trejiems 
metams į kalėjimą už japonų mo 
terš nužudymą, bet sprendimą 
suspendavo apylinkės teismas.

Yoshiro Kohawa, tardytojas 
Girard byloje, vakar pareiškė,

Be komentarų
LONDON, lapkr. 28. — Mas

kvos radijas vakar paskelbė a- 
pie prezidento Eisenhovverio li-

Kishi telegrama

legramą prezidentui Eisenhovve- 
riui, išreikšdamas susirūpinimą

lų ministeris Aiichiro Eujiyama

Šovė j sekretorių
PARIS, Pranc6zija, lapkr. 28. 

— į Ažirijos valstybės sekreto
rių Aldelkader Barakrok'ą va
kar buvo paleistos kulkos iš re
volverio Paryžiuje. Užpuolikas, 
buvęs automobilyje, šovė į Ba- 
rakrok’ą, kai jis ėjo iš savo na
mų Paryžiuje. Užpuolikas pabė
go ir paliko automobilį.
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Redaguoja redakcinis kolektyvas — INDRE PALIOKA1TE, 
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Medžiagą siųsti DALIAI NOREIKAITEI, 6831 So Taltnan Avė., 
Chicago 29, III. Telef. VVAUbrook 5-3220.

PAMĄSTYKIME
Lietuvybės išlaikymo ir stip

rinimo reikalams ateitininkai ski 
ria labai daug laiko ir energi
jos. Vienas stipriausių lietuvy
bės išlaikymo židinių yra pati 
Ateitininkų Federacija. Moks
leivių ir studentų sąjungos auk
lėja naujus lietuvių tautos dar
buotojus, o sendraugių sąjunga 
remia juos visomis išgalėmis.
Sendraugiai dideliais skaičiais 
dirba moksleivių ansambliuose 
(jie juos ir suorganizavo), A.
L. R. K. Federacijoje ir Susivie
nijime, Vyr. Lietuvos Išlaisvini
mo Komitete, Alte Balfe, para
pijose, lituanistinėse mokyklo
se, Liet. Bendruomenėj ir t.t.
Tai yra dideli ir gražūs darbai.
Tačiau ateitininkai turi neužmirš 
ti pagrindinio savo uždavinio.
Ateitininkai didele dalimi yra at ryšio net su savo kaimynais — 
sakingi už susipratusio lietuvio (Chicagos bei Cicero kuopomis 
kataliko visuomenininko paruo
šimą. Geriausia ir tiksliausia 
priemonė tam ir yra visos trys

rėti. Tie, kurie norėtų paskirai 
paaukoti šiam reikalui, aukas 
prašytume siųsti šiuo adresu: 
Moksleivių Ateitininkų Sąjunga, 
5254 So. Trumbull Avė., Chiea- 
go 32, III.

Smulkesnė šio suvažiavimo 
darbotvarkė bus pranešta vėliau 
spaudoje. Visas organizacijas 
labai prašome gruodžio 28 d. jo
kių parengimų neruošti, nes šio 
suvažiavimo proga bus jaunimo 
vakaras, ir visi esate kviečiami 
atsilankyti.

MAS centro valdyba

Susirinkime, įvykusiame lap
kričio 17 d., svarbiausiu prog
ramos puktu buvo Romo Kaspe 
ravičiaus paskaita “Šv. Ignaco 
Loyolos gyvenimas”. Kun. dr. 
K

boms. “Ateities” administracija 
ateis į pagalbą, išsiuntinėdama 
kalėdinį “Ateities” numerį vi
siem studentam ateitininkam, 
kurie jos dar neskaito. Drau-

Sirvaitis Romo paskaitą pa- govių valdybos prašomos pasi
pildė, iškeldamas šv. Ignaco reik ' rūpinti, kad draugovės nariai lai į 
šmę studentams. Į ku atsiskaitytų su žurnalo ad-

Lapkričio 18 d. įvykusiame 
Clevelando ateitininkų tarybos

ministracija.
Taip pat pabrėžtinas ir akty-

posėdyje, ypatingas dėmesys bu , vesnio bendradarbiavimo spau- 
vo skirtas glaudesniam mokslei- Į dojc reikalas, nes šiuo metu at-
vių. studentų ir sendraugių bend 
ravimui.

Spalio mėn. pabaigoje, vieną 
saulėtą sekmadienio popietę, bu 
vo padaryta iškyla, kuri praėjo 
pakilijoe nuotaikoje. Taip pat 
buvo suorganizuotas nuėjimas

eitininkų spauda neduoda pilno 
mūsų sąjungos veiklos ir nuo
taikų vaizdo. Atlikime savo pa
reigą ateitininkiškai spaudai!

SAS centro valdyba 

ATEITININKAI KATALIKŲ
į teatrą, kur didelė draugovės ‘ PASAULIEČIŲ APAŠTALAV. 
nariu dalis pamatė “Inherit the ■ KONGRESE
Wind” drama kurioje keliamos1 Š. m. spalio 5 — 13 dienomis 
problemos vėliau buvo diskutuo Romoje įvykusiame kongrese lie
jamos draugovės susirinkime. 

Bendrai, numatyta glaudžiau
vykdyti cen'ro valdybos planą. 
Artimoj ate’ty numatyta susi
kaupimo dienos advento metu, 
bendra Šv. Komunija pirmaisiais 
mėnesių šeštadieniais su bend
rais pusryčiais sekmadieniais. 
Taip pat draugovėje sustiprin-

ŠVENTE KENOSHOJE ! gyvojo rožančiaus kalbėji
mas už Lietuvą.

Kenoshos moksleivių ateitinin | Didelė dalis Clevelando studen 
tų at-kų išvyko į LSS suvažia- 
mą New Yorke šį savaitgalį ir 
dalyvaus studentų at-kų valdybų 
posėdyje. - D. K.

p. Šileikis, o. pAJ Orthopedaa - Protestą***
Aparatai-Protesal. Med. bau 

" dalai. Hnec. pagalba kojon 

, Areh Hupports) Ir L L 
Vai.: 8-4 Ir 8-8. Beštadlenlals 8-1 
ORTHOl’EDIJOH TECHNIKOM LA B
2850 W. 63rd SU Chicago 20. UI 

Tel. PKospect 0-0084

: DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Nauja* adresas: 42TO W. 6Srd Si 
Ofiso t»L KKlinnoe 0-4410 

Resld. telef. GRovehUl 0-0017 
Valandos: 1-8 p m., 6-8 p. m 

Penktad. tik po pietą. 
Trefilad Ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso tel. OLlffsldr 4-2888 
Keatdencljoa: LAfayette 6-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 47th Street 
(Kam|«u 47th Ir Herinilage)

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

T*L BEliano* 5-1811
0R. WALTER j. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 West 59 Street 

Vai. t . luau , autrad., aetvlrtad. ir 
penktud nuo 1—4 p p 6:10—8:10 
zal vak ’l'refilad «r šeštad. 1—4 v. i

in uflao ir buto OLymplc 2-416*

DR. P. KISIELIUS j
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS t

4938 W. lftth SU Cicero
Kasdien 1-8 vai Ir 6 8 vai. vak 

Išskyrus trefiladlenlua. 
šeštadieniais K Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-8218, Jei 
neatsiliepia, kaukite KEdzle 8-2848

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4148 8. Archer Avė.
V AL Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak pirm antr., ketvlrt 8-8:80 v 

Trefilad tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGV
SPECIALI 8T«

716* South Western Avenue
(M EDICAL BUILDING )

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

Office tel. RE 7-1108 
Res. tel. WAlbrook 6-87*6

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-D7OO. Namų — PR 0-4732

D R. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

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

penktad nuo 5 Iki 8 vai. vak.

katalikų delegacijoje, atstovau
damas ALRKF ir, padaręs priė
mimų, užmezgė ryšius su, kitų 
kraštų vadovaujančiais katali-1 
kais pasauliečiais, kurie galės 
talkininkauti Lietuvos reikale.

VYKSTAME f PARODĄ
Sekmadienį, š. m. gruodžio 1 

d., visi šatrijiečiai važiuojame į 
Picasso parodą. Kviečiami visi i 
Chicagos ateitininkai. Susitin
kame prie meno instituto 13 vai. 
punktualiai. Dėl informacijų Į 
kreiptis į R. Ukrinų po 19 vai. I 
telef. PO 7-9203.

ASSOCIATED’ WHOLESALE 
FURNITURE C0. 

3424*28 W. 63d St.
sutaupykite

25% iki 40%
pirkdami puikiausius baldus RE- 
TAIL SHOVVROOMS - krautuvėje
ASSOCIATED WHOLESALE 

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 N ori h Wacker Drtve 
'Clvlc Opera Home, kamb. 8(1)

Vai. kasd 12—4 
Tel. CEntraI 0-22*4

0002 West lOth Str., Olcero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-1 vai 

Tel. TOvrohaU 3-0*0*
Kitu laiku ir trefilad. susitarus 

Resld. tel. HEmlock 4-7080

tuvių delegacija atliko didelius 
uždarinius, dėl kurių nustebo ki
tų už geležinės uždangos esan
čių tautų atstovai ir todėl jie 
prie lietuvių jungėsi.

J. E. vysk. V. Padolskis, Apaš 
talų Sosto patikėtas, sėkmingai 
sutvarkė atstovavimo reikalus. 
Ypatinga pagarba buvo suteikta 
tik lietuvių delegacijai, kai jos 
pirm. min. E. Turauskui, nepa-i 
keičiamam lietuvių atstovauto- 
jui tarptautiniame forume, bu
vo pavesta vadovauti “Tylos 
posėdžiui”. Delegacijai sekreto- į 
riavo M. Rudienė; nariais buvo 
kun. dr. V. Balčiūnas, prel. L. Tu 
laba (sėkmingai atstovavęs ank

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika Ir moterų igos)
Ofisas ir ra.: 5100 S. Western Avė 
Tel. PRospect 8-1223 arba YVE 8-557' 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v v.. Antr., 
Trefi. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad 
2-4 vai. popiet Ir sulig susitarimu

Alt VEKTA — $2.00 J METUS?
Užlaikysite gražius plaukus plau

dami galvą mišiniu
NAUJA GADYNE

Pasekmingai vartojamu per 40 metą. 
Siųskite $2 už S oz. bonką.

UKA\K B1TAUTAS 
527 E. EX,M»sitl«»n, licnvcr, Colo.

DR. J. h K. AGLINSKAI
iVDYTn.TAT TR CHIRURGĄ’ 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susltarlma 
■61 vainndoe skambinti telefonu

HEmlock 4-1662 nuo 2 iki 9 vai 
n p. kasdlan Išskvrug trefilad ’» 
’ »tnd

Rea tel fJRnvrhlll 0-6809

kų kuopa gruodžio 8 d. ruošia 
savo kuopos šventę. Būdama vie 
na jauniausių MAS kuopų, nesa
me suspėję užmegzti artimesnio

ateitininkų sąjungos. Todėl, pa- 
švęsdami savo energiją Lietuvai 
ir remdami visų pastangas lietu
vybei išlaikyti, turime įsidėmėti, 
kad pirmutinė mūsų atsakomybė 
yra paruošti ir išlaikyti stiprų 
ir sąmoningą lietuvį kataliką vei 
kėją; taigi šito turime neužmirš
ti, nežiūrint to, kokioj organiza
cijoje dirbame.

MOKSLEIVIŲ ATEITNINKŲ 
SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS

Pagal veikiantį MAS statutą 
visuotiniai mūsų sąjungos su
važiavimai turėtų būti šaukiami 
kas dveji metai. Deja, dideli 
nuotoliai neleidžia šios minties 
įgyvendinti ir todėl šie suvažia
vimai yra pasidarę neperiodi
niai. Paskutinis toks suvažiavi
mas buvo prieš penekteą metų.

Tikėdama, kad tokio suvažia
vimo būtinumas yra besąlyginiai 
reikalingas, MAS Centro Valdy-

“ATEITIES” REIKALU
Šios šventės proga mes kaip tiki “Ateitininkų Federacijos Vy- styvesniame kongrese), Genovai 
norėtume arčiau susipažinti su riausioji Valdyba yra nutarusi, tė Watkins - Kaneb kun. V. Kaz 
savo kaimynais ir todėl kviečia- į kad visi ateitininkai ar jų šei- lauskas, kun. St. Yla, dr. Z. Ivins 
me visas Chicagos moksleivių mos turėtų skaityti ‘Ateitį’ ” kis, kun. J. Riaubūnas ir jauno- 
at-kų kuopas atvykti pas mus (žiūr. “Ateitis”, 1953 m. 10 nr„! sios kartos atstovė B. Šlepety- 
į šią šventę; taip pat kviečiame| 256 psl.). Tuo remdamasi SAS ‘ tė - Venskuvienė iš Paryžiaus, 
ir studentus. MAS dvasios va- i Centro Valdyba š. m. lapkričio Kaip iš sąstato matome, at-kai 
das kun. dr. I. Urbonas, o taip j -į-į <į posėdyje nutarė įpareigoti sendraugiai sudarė daugumą de 
pat visa centro valdyba yra pa- kiekvieną SAS narį prenumeruo- legacijos narių.
sižadėję šioje šventėje dalyvau- ti “Ateitį”, o nutarimo įvykdy-į Kęstučio korporacijos garbės 

mą palikti draugovių valdy- narys inž. Ant. Rudis buvo JAV

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 0-7383

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Plrmad., antr.. ketv., penkt. 
1—4 Ir 6—8; šeštad. 1—4; trefilad 
uždaryta.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-*7OO 
Ket PR 8 *801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Spedalybfi — 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. 
Trefiladlenlals uždaryta.

ti.
Šios šventės metu kuopos kan 

fp didatai duos ateitininko pasiža- i 
dėjimą ir bus šventinama kuopos i 
vėliava. Šventės programoje nu
matyta: 9:30 vai. visa kuopa da 
lyvaus pamaldose ir priims Šv. 
Komuniją; 5 vai. p. p. bus pasi
žadėjimas ir po to meninė dalis 
bei bendra vakarienė. Iki pasi
matymo Kenoshoje. A. S.

DIEUNINKAICIO KUOPA
Marquette Parko moksleivių 

at-kų kuopa, pradėjusi savo veik 
los metus, pasigedo daugelio sa
vo buvusių draugų, kurie išėjo 
į augštesniąsias mokyklas ir tuo 
pačiu įsijungė į kun. Alf. Lipniu

TERROS LEIDINIAI
Šios knygos gaunamos: TERRA, 3333 S. Hal- 
sted St., Chicago 8, III., DRAUGO administraci
joje ir pas visus lietuviškų knygų platintojus. 

MIŠKAIS ATEINA RUDUO
Mariaus Katiliškio romanas, įdomi ir graži knyga, vie
nas gražiausių perlų mūsų literatūroje. Kietuose vir
šeliuose, .puikus išleidimas. 514 psl. $5.00

OR. ANNA BALIUNAS
4JHŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GFRKLES LIGOS
Pritaiko akinius —

6322 South VVestern A vena*
/ai. kasdien i0-12 vai. I* 7-9 vai 
vak. šeštadieniais 10-i vai .Trefila į 
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus

Ofiso 'elefonas: PR 8-822*
Rea telef. WAlbr<x»k 5-5076

DR. VL BLAŽYS
^LAUCIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenue 

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

Sefttad. 2—4 vai. vak.
Trefilad Ir kitu laiku pagal sutarti

Telef. ofiso LAfayette 3-8048 
Res.: W41brook 5-3048

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA'IR CHIRURGE 

Offloe: 10748 South MJchigan Avė.
Buto 1653 W. 103 SL. Beverly Hill*

Vai.: kaadlen nuo 6 v. r. Jkl 9 v. vtį 
Vai,; kasdien nuo « v. ▼. Iki 9 v. v., 

Ižsklrus trefilad. šeštadieniais nuo ’ 
Iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUUman B-*7M 
Buto BEverly 8-8946

Ofiso HEmlock 4-5811,
Res HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS I1IGO8 

2745 West 69th Street
(prlefials 8v. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susltarlma

Tel. ofiso HE 4-2123, res. GIb. 8-81*8

DR. V. P. TUMASOMIS
CH1RI.RGAM

2454 West 71st Street 
(71st Ir Oampbell Ava)

Vai.: plrmad. Ir ketvirtad. 6—9 v. v. 
Antrad. Ir penk. 1—5: šeAtad 2—4 
Trefi. uždaryta

Telefonas GRovehUl 6-2828
DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spedalybfi: AKUŠERIJA tr MOTERĄ
LIGOS

2524 West 69th Street 
. (H9-oh Ir Mapl«-wood Avė kampas)

Valandos: nuo 1—4 ir 6—8 vak. 
šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

OI. ofiso PRospect 8-84OO
Rcsld. PRoeped 6-*400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaAkrvIfilfltfi)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedrie Avenue

Vai. kasdien 1-8 p p. Ir nuo (-8 vai 
vak. šeštad 1-4 p. p. Trefiladlenlat 
(r kitu talku tik susitarus

bą š. m. gruodžio 28 ir 29 d. d. no kuopą. Linkėdami jiems vi-r_ i _•_ •__ a* i ir a n __ _ ___ i ušaukia visuotinį MAS suvažiari 
mą Chicagoje.

Žinoma, kad šio suvažiavimo 
sėkmingumas nepriklausys vien 
nuo mūsų posėdžiuose praleistų 
ilgų valandų; čia reikalinga vi
sų mūsų Federacijos padalinių 
pagalba ir parama. Kviečiame 
pirmiausia visas moksleivių at- 
kų kuopas tinkamai suvažiavi
mui pasiruošti ir pasistengti, 
kad bent po porą atstovų iš kiek 
vienos kuopos šiame suvažiavi
me dalyvautų. Kviečiame mūsų 
sendraugių vienetus ištiesti sa
vo solidarumo ir pagalbos ran
ką, sudarant sąlygas, kad bent 
porai atstovų iš kiekvienos rie- 
toVės būtų apmokėtos kelionės 
išlaidos. Galbūt sakysite, kad 
mes labai jau daug reikalauja
me, bet taip pat tikime, jog su
tiksite, kad mums yra jau būti
na susitikti ir nustatyti kelius 
sėkmingai sąjungos veiklai. Te- 
nebūnie šis mūsų prašymas pra
leistas be atgarsio. Jei iškiltų 
reikalas, net savo piniginę ati
daryti, nepatingėkite ją peržiū-

siems sėkmės, pasižadėjome sek 
ti jų pramintais takais ir akty
viai dalyvauti savo kuopos veik
loje. Naują kuopos valdybą su
daro pirm. J. Juozevičiūtė, sekr. 
R. Razminaitė ir ižd. R. šarka. 
Mergaičių būrelį globoja S. Ma- 
žionytė, o kuopą — A. Šapalai- 
tė - Šoliūnien’ė. Kuopa taip pat 
pasirinko dr. P. Dielininkaičio 
vardą, ir nuo dabar bus taip va
dinama.

PAS CLEVELANDO STUD. 
ATEITININKUS

Clevelando studentų at-kų su
sirinkime, įvykusiame spalio 20 
d., išrinkta nauja valdyba, kuri 
pareigomis pasiskirstė sekan
čiai: pirm. Dalia Prikockytė, vi- 
cepirm. Arvydas Barzdukas, iž- 
dinink. Romas Bridžius, susira
šinėjimų sekr. Aušra Barzdu- 
kaitė ir prot. sekr. Roma Sta- 
niškytė. Naujoji valdyba jau už 
sirekomendavo kaip gabi, ener
ginga ir daug žadanti Clevelan
do draugovei šiais mokslo me
tais.

ŽEME DEGA
Jurgio Savickio, rašytojo ir diplomato, atsiminimų kny- 
.ga iš 1939 -1946 m. apie degančią žemę, degančią žmo
niją. Knyga išskirta į gražiausių mūsų knygų eilę ir at
žymėta 1956 m. literatūros premija. Du dideli tomai kie
tuose viršeliuose po $4.50 kiekvienas

VIEŠNIA Iš ŠIAURĖS
Antano Vienuolio apysaka, vienas įdomiausių, įspūdin
giausių ir populiariausių šio mūsų klasiko veikalų. Du 
didoki tomai po $3.00 kiekvienas

SUŽADĖTINĖ
Juozo Tininio novelės. Knyga turtinga tematika, nuo
taikingais išgyvenimais, įdomi patraukliu ir pagaunan
čius pasakojimu. 180 psl., kaina $2.00

UŽUOVĖJA
Mariaus Katiliškio apysakų knyga iš Šiaurės Aukštai
tijos kaimo buities, kritikų žodžiais — puikus veikalas, 
nemirštanti ir nepraeinanti mūsų literatūros nuosavybė. 
1952 m. 365 psl., kaina $3.50

APIE LAIKĄ IR ŽMONES
Literatūriniai Jono Aisčio atsiminimai ir apybraižos apie 
laisvės dienų Kauną, apie mūsų žymiausius kultūrinin
kus: Binkį, Savickį Tumą Vaižgantą, Miškinį, Nerį, Gi
ras ir d. kt. Knyga parašyta nuotaikingai, puikiu sti
lium, atžymėta Vinco Krėvės literatūros premija. 249 
pusi., kaina $2.50.

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bė*, religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.
264( W. 69th SI. RE. 7-1941

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE !
Remiantis Cbiragth Savingn Bendrovė* praeitimi, nuo pat jos įsikūrimo 
1924 met., jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai Indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti 
taupomus pinigus. Pasidėję taupinius 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 gra^ausių ir .moderniausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

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

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

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

Atdara: pirmadienį nuo v 12 iki 8, antradienį ir penktadienį nuo 9 iltį 4, ketvirtadienį nuo 9 ild 8.
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o Aeštadien) nuo 9 iki 2 valandos po pietų.

" d. ofiso HE.4-6849 res HE.4-2S24
DR. PETER T, BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 We*t 71st Street

Vai Pirm. ketvlr, penui 1-4 ir 7-9
Antr. 1-6, trefi. ir šešt. pagal nuturt), 
Rekm uždaryta

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

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

šeštad. 10—12. Trefilad. uždaryte 
LAfayette 8-4*4*.

Namu — CEdarereet *-778*

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South We*tern A vena* 
Ubleago 2*. 111 

telefonas REpublIc 7-4*00 
Rezidencija: GRovehUl 8-8181

Pasimatymai pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 1-4 Ir nuo 8-8:28 v 
f šeštadieniai* nuo 2 Iki 4 popiet

Trefiladlenlalš pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnla 7-OOS8

Roddenct Jo. tel. BEvertj 8-8241

Ofiso H1 4-1414, arba RE 7-8700 
R«-». RE 7-6887

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
8pec. akušerija ir moterų ligų 

2454 West 71M Street 
(71-08 ir Oampbell Avė. kampa*) 
Vai.: kasdien 1—8 Ir 6—8 vai. vak. 
Šešadlenlals 1—4 p. p. Trefiladlenlals
utždaryta.

Ofiso telef. YArds 7—11M
Resklenctjns — STewart 8-4*11

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weet 35th Street 
Kampas Halsted ir 16-ta gatv*)

VAL 1—4 tr 6:80—8:80 p. p. kas 
dlen Išskyrus trefiladlsnlus štldar*

-Stadlenlals 1 -4 vai

T«l ofiso PH 6-8888, re*. HE 7 919»
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
I.IET1 VIH OTDTTO.1A8 
2500 Went OSrd Street

VAL kasdlei uuo 1 -4 p p. Ir T:S> 
Iki # vsl Trnfilsd Ir šsšt. uždaryto

Telefoną* ORovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ t-JGŲ SPEClAIJSTf 
- PRITAIKO AKINIUS - 

Valandos v iv ir /—9 v. v. pagal
•isltsrlrne išskyrus trefiladlsnlus 

2422 W. Margnette Road
Ofiso Ir bnto tel OLymplc 8-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Oourt, Cicero
Kasdisn 10—12 ir 4—7 vai. Trefilad. 

Ir šMtad Ilk 1*—11 vėl.

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

1—6 vai. vak.
Trefilad. ir kitu laiku pagal sutarime 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resld. 2487 
W. 82nd St., teL RemibUc 7-8818.

Ofiso telefonas — Blshop 7-2826

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue '
(Kampas Kedzle Ir Archer) 

v AL. kaadlen nuo 2:00 tkl 9:0o * 
Trefilad Ir nekmad tik susitarus

rel. uflao Vlctory S-IMI
Rez. Vlctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted Ir 81-moe gatvių 

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

Tel. ofiso PR 1-8448, M. HU.4-S1M

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Wert Marųnette Bd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 v-

Trefilad Ir šeštad pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
rel. ofiso CA. 8-0287, rea PR 9-48*9 

Rezld. 8000 S. Arteslan Ava
VAL. 11 v r Iki 8 o. p.i 8—7 v »

DR. J. RIMDZUS
CHJROPRACTOR

1428 Hroadway, Gary, Indiana
Tel. TUrncr 3-9902

Vai.: pirm. 3-8 v. vak., šešt. 10-12 
vai. prieš piet. Kitu laiku pagal su
sitarimą. Tel.: Office Gary Tl’rn<‘r 
3-9*02. Ress. Ch-go Blshop 7-5833.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. GRIRURGINftS IR 

ORTOPEDINŽ8 LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpublIc 7-2290 

▼AL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte Ir nuo 8:00—8:00 
šešt. nuo 2:00—4t00. Trefilad It
kitu laiku susitarus telefonu

DR. ANT. RUDOKAS. Opt 

Tikrina akis Ir pritaiko akintas 
ketfila stiklas Ir rėmas 

4466 8. Oaliforni* At* TA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak (trefilad ui 

■ ervtai .eštad 10 ryto Iki * * p. p

DR. G. SERNER
LUJTUVIS AKIŲ GYDYTOJA? 

Virš 26 mėty patyrimo
Tel. YArds 7-18*9 

Pritaiko akiniu. 
Kreivas aki. 

Ištaiso
Ofisas Ir akiniu dlrhtuvf 
756 W<mt S5th Street

Vai nuo 10 Iki 2. nuo S Iki I, tr* 
filad. nuo 10-12, penktad. 10-2 u 
šeštadieniais nuo 16 Iki 2 vai. p.p

ANATOLIJAUS KAIRIO 
trijų veiksmų komedija

iž lietuvių gyvenimo 
J. A. Valstybėse

DIAGNOZE
Kaina: $2.00, 150 pnsL

Užsakymus ir pinigus aiųskite

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, 

Chicago 29. (11.

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

4545 West 63rd St., Chicago 29, Illinois Tel. LUdlov 5-9500

Ent'ered bm Second-Clnsa Matter March Si, 1916, at Chicago, Illinois
Under the Act o f Mareh 3, 1879

Momber of the Catholic Press Asu’n Rl’BSCRIPTION RATES
Publlshed d a 1 1 y. ezept Hundays. (10.00 per year outstde of Chicago

by the (1 2.00 per year In Chicago A, Cicero
Ltthuantan Catholic Press Soclety (10.00 per year In Canada

Forelgn (12.00 per year
PRENUMERATA: Metams % meta 3 mfln. 1 m6n.
Chtcago.1 Ir ClceroJ (12.00 (6.60 (3.50 (1.60
Kitur JAV Ir Kanadoj $1 0.00 (5.50 (8 00 (1 26
Cžaienyje (12 00 (6.60 (8 50 (1.(0

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra Nosunaudotų straipsnių n*- 
naugo. Juos grąžina tik Iš anksto susitarus Redakcija už skelbimu turini 
neatsako Skelbimų kalno* prlaluafitamos gavus prašyme-
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Penktadienis, 1957 lapkričio 21) DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS JL
GYVENTOJŲ SURAŠYMAS
Kiekviename krašte retkarčiais yra pravedamas gyventojų 

surašinėjimas. Jis yra pravedamas ir Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse, nors ir žinoma, kad jų gyventojų skaičius per paskutinį 
dešimtmetį padaugėjo dešimtimis milionų.

Sekantis JAV gyventojų surašinėjimas (Census of Popula- 
tion) bus pravestas 1960 metais. Šiam dideliam darbui jau da
bar pradedama ruoštis.

šiuo klausimu rašome šioje vietoje dėl kelių priežasčių.
Pirmoje eilėje mes norime atkreipti mūsų skaitytojų dėme

sį į prieš kiek laiko pasirodžfusią tendenciją — mažinti žinias 
apie užsienyje gimusius ir jų vaikus. Norint šią tendenciją su
mažinti ar ją pasukti kita kryptimi, yra reikalingi skubūs veiks
mai.

Rodos ir sakyti nereikia, kad smulkesnės ir patikimos žinios 
apie užsienyje gimusius gyventojus, jų vaikus ir vaikaičius turi 
didelę reikšmę ne tik spaudai, kuri yra leidžiama ne anglų kal
ba, ne tik organizuotajai tautinių grupių veiklai, bet ir pačiai 
Amerikai. Teisingos ir- tikslios žinios apie gyventojų kilmę pa
tarnauja ir kitam labai svarbiam reikalui. Kai JAV Kongresas 
svarsto pagrindinius imigracijos įstatymų pakeitimus, kai jis 
pradeda nustatyti kvotas kiekvienai tautai (naujųjų ateivių įsi
leidimui), smulkesnės žinios surašinėjant gyventojus yra rei
kalingos ir naudingos.

Prie visų kitų žinių yra pridėtini šie klausimai, kuriuos su
rašinėtojai privalo paklausti: 1) gimimo vieta; 2) kraštas, ku
riame gimė tėvas ir motina, ir 3) gimtoji kalba.

Kiek atsimename, pravedant gyventojų surašinėjimą 1950 
metais, klausimas apie prigimtąją (tėvų) kalbą buvo visai apleis
tas. Mes manome, kad tai turi būti būtinai atitaisyta. Be šių 
informacijų yra labai sunku nustatyti milionų žmonių etninę 
kilmę.

Šiuo reikalu yra susirūpinusios kelios organizacijos, jų tarpe 
ir Common Council for American Unity. šios organizacijos va
dovybė skatina organizacijas ir paskirus piliečius rašyti gyven
tojų surašinėjimo biurui — Census Bureau — reikalaujant, kad 
į gyventojams pateikiamų klausimų tarpą būtų įjungti ir augš- 
čiau minėtieji trys klausimai — gimimo vieta, tėvų gimimo kraš
tas ir gimtoji kalba. Rašyti reikia tuoj, nes manoma, kad šie 
klausimai bus išspręsti dar prieš 1958 m. sausio mėnesį. Rašyti 
reikia: Robeit W. Burgess, Director, Bureau of the Census, 
Washington 25, D. C.

Tikimės, kad mūsų organizacijų vadovybės rimtai pažiūrės 
į šį svarbų reikalą ir savo pareigą atliks.

Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį ir į kitą, gal dar svarbesnį, 
dalyką, kuris liečia mus visus.

Jau dabar reikėtų pradėti skatinti savo tautiečius, kad visi 
be išimčių pareikalautų surašinėtojus įrašyti juos esant lietuvių 
kilmės. Praeityje daug kas mūsų tokių reikalavimų nekėlė. Bu
vo net ir tokių, kurie sąmoningai nuslėpė savo tautybę. Seniau 
būdavo ir tokių, kurie paprašydavo juos užrašyti rusais, lenkais 
ar vokiečiais. Todėl oficialiuose sąrašuose lietuvių skaičius Ame
rikoje būdavo paduodamas neteisingas, netikslus ir keleriopai 
mažesnis, begu mūsų čia esama.

Taigi ir šiam reikalui prašome dėmesio.

Fotografai ir žurnalistai vaikšto apie tvoras Washingtone, 
prie Baltųjų Rūmų, norėdami gauti žinių apie prez. Eisen- 
howerio ligą. (INS).

LAUKIA ŽINIŲ apylinkių augimo metais? Ari
nevertėtų šitai akcentuoti vi
suose planuose ir darbuose, ir 

i Vyr. Valdyba, ir Tarybos, ir a- 
pylinkių ir apygardų? Kai 

i daugiau žmonių įsijungs, nors 
šiam įjungimui ir daug pastan
gų reikėtų padėti, bus lengviau ' 
kitus darbus dirbti.

Bendruomenė neturi likti kam 
pininke mūsų gyvenime. Jai, 
kaip pačiai svarbiausiai organi
zacijai, reikia daugiau dėmesio 
ir vietos skirti. Nors nuo pa
čių pirmųjų kalbų apie Ameri
kos Lietuvių bendruomenę pra
ėjo gana daug metų ,nors jos 
įkūrimas ir ugdymas yra gana 
sunkus, tačiau reikia tikėtis,

1 kad ji žymę paliks. Visi dar
bai, kurie sunkiai rieda, be žen
klo nepraeina. Tik reikia kan
trybės ištverti, reikia pasiry
žimo. Nors po eilės metų dar

Logiškai galvo- druomenei duos svarbą. Geriau- ’r šiandien reikia akcentuoti or- 
jant, apylinkės neatlikusios šios sios Vyr. Valdybos ir Tarybos ganizacinius klausimus, nors ir 
pareigos, turėtų nustoti buvę neturės pagrindo, jei nebus dabar tenka jieškoti žmogaus 
bendruomenės padaliniais. Ši- apylinkių. Tie, kurie šitai su- valdyboms tik po mažus a.py- 

' toks nedrausmingumas yra ne- pranta, apylinkių organizavime lĮnkiy būrelius, tačiau šie būre- 
paprastai žalingas, nes Vyr. turėtų parodyti daugiau rūpės- yra tvirtas pagrindas, ir 
Valdyba nieku negali pasitikėti, čio. Valdybų išrinkimas iš ke- ant 1° išaugs tvirtu rūmai, ku- 
ypač didesnio darbo griebiantis, liolikos ar keliasdešimt solida- ria*s galėsime stebėtis jei i 

rūmo mokestį sumokėjusiųjų to- ryžtingai nešime plytas, 
se vietose, kur gyvena tūkstan- j ''

sisavmimas.

Apygardos ir apylinkės

Pirmuoju darbu, jau gerokai čiai lietuvių, nėra patenkina- 
užvilkintu, ir toliau lieka orga- mas uždavinio atlikimas. Jei 
nizacinių reikalų sutvarkymas:; kur galima priskaityti kelis 

šimtus tremtinių ir dar kelis 
tūkstančius atvykusiųjų prieš 
keliasdešimt metų, ar nevertė
tų laukti, kad metiniuose susi
rinkimuose dalyvautų bent po-

apylinkių sujungimas į apygar
das ir didesnio žmonių skai
čiaus įvilkimas į bendruomenės 
rūbą atskirose apylinkėse. 

Kodėl ne visos apygardos li-
ko suorganizuotos? Priežasčių, ra šimtų, o solidarumo mokes- 
aišku, yra daug. Tačiau viena čio sąrašuose bent gerą pus-
iš pagrindinių —L nebuvo stip
riai paraginta. Atrodytų, kad

tūkstantį priskaitytume ? 
Apylinkių plėtime reikia nau-

Vyr. Valdyba turėtų turėti vie- doti visas galimas priemones 
ną narį grynai organizaciniams ir kelius. Reikia prašyti para- 
reikalams, o taip pat ir Taryba pijų klebonų pagalbos, radijo 
privalėtų iš savo tarpo išsirink- valandėlių, organizacijų ir klu- 
ti bent ateinantiems keleriems bų susirinkimuose skatinti, pa- 
metams organizavimo tikslams ! rengimų, pasilinksminimų metu

KAMPININKŲ DALIA
VYTAUTAS SEIRIJUS

Pirmieji ir paskutinieji

Varginga kampininkų buitis. 
Užsiauginai karčią ropelę dar
žely palangėje ir skursk, ją be- 
grauždamas. Daug džiaugsmo 
nematysi. Pramisi šiaip taip, 
ištrauksi iš metelių į metelius, 
tai ir viskas, jei koks nors ge
radaris į žmones neišves.

Mums kaip tik reikia vieną 
kampininką ištraukti geresnian 
oran, kad atsigautų, šviežiai at
sikvėptų ir pradėtų augti, ši
tas kampininkas — mūsų ben
druomenė. Užskurdusi varg
dienėlė, sunykusi. Ir kur ne! 
Jai tenka tiki tai, kas nuo kitų) 
atlieka. Jei kas esam ramo- 
vėnu, pirmon rankon žiūrime 
Ramovės reikalų. Inžinieriai 
pečiais remia ALIAS. Vėl gi, 
priepolitikiniai serga VLIKu, 
Talka ar savo politinio sambūi 
rio ligomis. Kas nuo šių atlie
ka — iŠ gailestingos širdies 
glaudžiasi prie BALFo. Nors 
bendruomenės} kūrimęsi pra
džioje kultūrininkai smagiai 
nuogąstavo, kad politikai jos J 
savas rankas nepaimtų, bet, kai 
dabar pašižvalgome, tai ir kul
tūrininkų bendruomenės dar
buose nedaug tesigirdi. Ir taip 
bendruomenei palikęs tik p. 
Barzdukas, keli clevelandiečiai 
ir dar liesas būrelis po visas 
provincijas išsisi jojusių entu
ziastų. Arba, žiūrėk, prireiks 
kokj nors parengimėlį su kuk
lia bendruomenės iškabėte su
ruošti, tai taip ir nėra kada. 
šeštadienį parapijos vakarienė, 
sekmadienį — Kupiškiečių At
letų klubo tosteris. Sekantį gi 
— Amerikos dukterų banketas, 
darbininkų literatų bertaininis 
mitingas, viengenčių susivieni
jimo šaltos košės ir žalių varlių 
balius. Taip vienas po kito iš
sirikiavę, išsidėstę, kad ben
druomenei tik vidurvasaris pa
lieka, kai kitų organizacijų na

riai, plačiai prasivėpę, prakaitą 
prie vandens garina. Pabandyk 
paimti kurį sekmadienį iš šitų 
garbingų draugijų — būsi pra
keiktas ir pasmerktas mirčiai. 
Jei reikia susirinkimui ar pa
skaitėlei vietą surasti, lietuviš
kas klubas nuomos paprašo, o 
mecenatų su didelėmis vilomis 
šitai organizacijai nėra.

^Žinoma, ne visose kolonijo
se taip yra, tačiau mažesnėse 
bendruomenė yra kampininke. 
Visų lietuvių organizafcija, lie
tuviškosios gyvybės saugotoja 
— kampininkė. Tiesa, kad rei
kia prižiūrėti pasaulėžiūrinių, 
profesinių ar politinių sambūrių 
reikalus, bet taip pat reikia 
laiko skirti ir bendruomenei. 
Ypač čia, kur susirenka įvairių 
pakraipų ir mintijimų žmonės, 
neturėtų stigti nei darbininkų, 
nei žiūrovų, nei kritikuojančių. 
Duokime bendruomenei daugiau 
erdvės!

Jėga ir drausmė

Žinoma, erdvės atsiras tik ta
da, kai bus sukaupta didesnė 
jėga. šita jėga — tampresnis 
apygardų ir apylinkių susiorga- 
nizavimas. Atrodė, kad, kai 
Vyr. Valdyba čiupo tvarkyt; 
kaikuriuos kultūrinius reikalus, 
apylinkėB griebsis susiburti žmo
nes, stengsis išsiplėsti, išpopu- 
larėti. Tačiau pažangos nebuvo 
padaryta. Apylinkės, numaty
tos sujungti į apygardas, liko 
palaidomis iki šios dienos. Net 
ir vietinių apylinkių valdybos 
ėmė laužyti bendruomenės sta
tutą: neatsiskaityti su Vyr. 
Valdyba už solidarumo mokestį, 
jį visą pasilikdamos sau, nors 
mokėtojai aiškiai žino, kad dalis 
jų atiduodamo dolerio yra skir
ta kažkur kitur. Nors ir ma
žai to solidarumo mokesčio su
renkama, tačiau jo viso naudo
jimas yra ne kas kita, kaip ki
tiems priklausančių pinigų pa-

komitetą. Apgardų organiza
vime reikalinga ranka iš augš- 
čiau, nes vietiniams kartais ne- 

i patogu be jokių įgaliojimų šio 
darbo griebtis arba kuklumo 
prisilaikant, arba vengiant sa
vo valią kitiems primesti.

Apylinkių likimas, aišku, pri
klauso grynai nuo vietoje gyve
nančių lietuvių, nors ir čia bū
tų naudinga, kad bent kartą

įterpti trumpus, nevarginan
čius pranešimus. Tačiau ir šios 
priemonės yra kartais neveiks
mingos. Pati geriausioji, ži
noma, kartu ir pati sunkiausio
ji, yra misionieriavimas po na
mus: sudaryti pasišventusių ir 
ryžtingų lietuvių būrį ir belstis 
į tautiečių duris, lankyti visus, 
rinkti solidarumo mokestį, kal
binti atvykti metiniam susirin
kimam Nors ir sunki misija,

per vienerius ar dvejus metus tagįau veiksminga ir kaikurių
atsilankytų Vyr. Valdybos ar 
Tarybos narys ir prašviežintų 
apylinkės bendruomenininkų en 
tuziazmą. Paraginimas iš ša
lies daug prideda. Vietinių ir 
veidai, ir balsai pabosta, į jų 

l žodžius imama nekreipti dėme-

apylinkių jau vykusiai išmėgin
ta. Ją reikėtų panaudoti bent 
dabar, kol bendruomenės keliai 
dar nėra pakankamai toli nu
tiesti.

ŠIAIS METAIS “DRAUGAS” 
TURI TRIJŲ SKIRTINGŲ 

RŪŠIŲ KALĖDINĖS KORTELES

Rinkinys nr. i

DRAUGO LIETUVIŠKOS, 
SVEIKINIMO KORTELĖS 

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 vienų, dolerį.

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

Rinkinys nr. 2

SPECIALIOS SVEIKINIMO 
KORTELĖS KALĖDOMS

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

šios kortelčs Kalėdoms yra ypa
tingai gražios, spalvotos ir lietuviš
kos. Kiekvienam rinkinyje Jų yra 
keletas, kurios gali būti siunčiamos 
į Lietuvų.

Rinkinys nr. 3

LIETUVIŲ DAILININKŲ 
KALĖDINĖS KORTELĖS

šiame rinkinyje yra Pauliaus Au
ginus, Vytauto Jonyno, Petro Klau- 
leno, J. Pautlenlaus, J. Steponavl- 

PrieŠ kelerius metus kalbėjo- činuH ir T. Valiaus piešti vaizdai. Šių
- •__ menininkų darbai yra keturių spal-me ir rūpinomės bendruomenės gražiai atspausti ir keletas jų

šio nors Vyr. Valdyba su apy- suorganizavimu jos įsteigimu, tikrai tinka persiuntimui į LietuvųX -1 ° ’ , ši dėželė su 16 kortelių kainuoja 1linkėmis ryšį palaiko biuleteniu, j po vargų vargelių šitai buvo aoi.
tačiau šalia rašto, kurį lengva atsiekta. Tačiau dar vienas di- Pinigus su užsakymais siųsti:
šonan padėti, labai naudingas delis darbas laukia: bendruo- DRAUGAS
ir gyvas žodis. J menės auginimas. Ar nevertė- 4545 W. 68 St., Chicago 29, DI.

Tik stiprios apylinkės ben- tų sekančius metus paskelbti

JANIS KLIDZEJS

0H.ėf<in<s4io4
ROMANAS

Vertė A LfelTlSKIS MSiKSHl

(TĘSINYS)

— Ačiū jums, dailioji. Jūs buvote nuostabi, ypač 
dabar. Ačiū ir jums visiems, kad man papasakojote 
apie mane patį, ko aš dar nežinojau...

Tada jis greitai pasisuko ir neatsisukdamas dide
liais žingsniais nuėjo.

Dienos brido ir po jų liko karštos pėdos. Kaip ir 
anksčiau, Andrius vakarais ėjo į ežerą. Saitai klau
sėsi, kaip panelė Airytė dainuoja, visai nesidomėjo ir, 
jei pastebėjo ją arti, išsisukinėjo ir ėjo į šalį.

Taip ore ir žemėje kaisdama dar buvo nuėjusi vie
na graži vasaros savaitė.

Karįą Andrius gulėjo kieme po uosiais, skaitė kaž
ką ir girdėjo, kad jo jieško.

Vadino Vasarojus.
— Ar šiandien tavo gimimo diena? — jis klausė, 

ir didelis šypsnys buvo jo veide.
— Kaip, kodėl taip klausi? — Andrius atšovė.

J Mano gimimo diena buvo tik kartą mano amžiuje.
— Tave apdovanoja... — jis dar pasakė.
Andrius stovėjo ir nesuprato, tada pamatė, kad 

kieme stovi kaimyno mergaitė, tarnaitė Zuzė. Ji įteikė 
pintinėlę su vyšniomis.

Liet. R. K. Labdarių Sąjungos

38-tas Seimas
įvyks

Sekmadienį, Gruodžio I d., 1957 m.,

Holy Family Vila, Orland Park, III.
Seimas prasidės su šv. Mišiom, kurias atlaikys did. gerb. 

kim. A. Linkus, šv. Kryžiaus parapijos klebonas ir Labdarių 
Sąjungos dvasios vadas, 10:30 vai. ryte, prieglaudos koplyčioj.

x Bendri atstovų ir svečių pusryčiai 12:00 vai. dieną.
I^eonardas šimutis, seimo Vi dejas, pradės posėdžius 2:30 

v,ai. popiet.

Naujo priedo statyba jau prasidėjo ir susirinkusieji sei
mo' atstovai ir svečiai turės gerą progą peržiūrėti naujosios 
statybos eigą.

Šis metinis seimas yra labai svarbus labdarių sąjungai 
ir šiuo atveju kviečiame visus geraširdžius lietuvius dalyvau
ti seime ir prisidėti prie šio svarbaus darbo senelių prieglau
dos įstaigai.

Raginkite savo draugijas atsiųsti atstovus ir patys da
lyvaukite

Liet. R. K. Labdarių Sąjungos Valdyba

'/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

GRANE SAVINGS 5
2S5S WEST 47th STREET LAfayette 3-10X3

B. R. Pietkievricz, prez.; E R. Pietkievricz, aekr. Ir advokatas
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame Ir perkame 

valstybčs bonus. Taupytajam* patarnavimai Bemokamai
ITadčklte taupyti atidarydami lųskallų šiandien. Apdrausta Iki 910,000

Darbo valandos: pirmad. ir ketvlrtad. nuo 9 Iki S vai vakaro: 
antr Ir nenk. O iki B: treč. uždaryta, o ***** nuo 0 'U vidurdienio

PEOPLES HARDWARE & PAINT CO.
Liet. krautuvė. Sav. broliai Gregoravičiai
Dažai, Alyva, Stiklas, Įrankiai, pėdini 

namų reikmenys, vandentiekio įrengimą/ 
ir elektriniai reikmenys.

1901 West 47th St. Tel. LA 3-4139

RINSURED | " "
UP TO - / ■L.

FEDERRL
SAVINGS

Jei reikia paskolos
pirkimui namo 

ateik į

Mutual Federal Savinas-
gausi greitą patarnavimą

2202 W CERMAK ROAD.

CHICAGO 8, ILL
Vlrginial 7-7747

AND LOAN ASS’N.
JOHN J. KAZANAUSKAS, 

Presidcnt

Andrius klausėsi ir stovėjo kaip sustingęs, tada Vaikas J* iš tiesų dar buvo. Savo kuklumu ji dar 
jam pasidarė karšta, ir tai buvo pyktis. labiau tokia atrodė-.Koki^. septyniolika, aštuoniolika

_  Ateik’ — jis suėmė mergaitę už rankos, įsivedė ar devyniolika ji galėjo turėti. Ne daugiau.
į sodą, kalbėjo visokius niekus, ir iš kalbos pažino, kad Zuzė tylėjo. Sakė, kad būtų geriau susitikti prie 
ji yra iš jo krašto ežero ir ėjo. Andrius matė, kad skaisčiai valganos buvo

Kaip pakvaišęs Andrius skynė jurginus ir rožes, j°sakys- Ugai nužiūrėjo, kaip ji nuėjo ir mintyje skai- 
raudonas ir ružavai baltas ir puošė mergaitės tamsiuo- tė jos žingsnius.
sius plaukus. Ji raudo ir žiūrėjo į jį, daugiau išsigan- Ikl vakaro Andrius buvo nežinioje dėl panelės Ai- 
dusi negu linksma. rytės stai£aus pasielgimo ir jos gerosios širdies, bet

Vasarojus ilgai, ilgai žiūrėjo į Andrių, nieko ne- vakare viską nušvietė Vasarojus: jis kažkurią dieną 
suprasdamas, patraukė pečiais ir nuėjo. ' Airytei buvo apie And.rių dau&iau papasakojęs, negu

— Taip matau, kad tau tamsūs plaukai, kaip ir Ja* aluo metu reikėtų žinoti, buvo papasakojęs kažką 
kitoms mergaitėms mūsų krašte, bet - kaip tavo var- tokt dėl ko žmonės darosi žingeidūs, ką dažnai pradeda 
das? — jis klausė mergaitės galvą į save pasukdamas. ne^ Perdaug įvertinti. Ach, tik tai jai buvo svarbu?

_  Zuzė..._ ji šnibždėjo. Į — Na- dabar tojį avis žino mano vardą, žino visa,
— Zuzė' Puiku! Pulku — Zuzytė! — jis šaukė, iri ~ Andrius šnypštė m ntyje ir jam buvo pikta ant Va-

mergaitė nuraudo dar labiau. , | 8aroįaus: dvi dienas su juo nekalbėjo.
Tada jis metė žodžius kaip akmenis į tvorą: Zuze prie ežero susitiko kas vakarą ir turėjo
— Bet tas vyšnias nešk tuoj atgal, atiduok siuntė- daug apie ką kalbėti. Abu pasidarė visai linksmi, net

jai ir pasakyk, kad bjauriuosi visais saldumynais!... į nerūpestingi, plaukė laiveliu ir dainavo savo krašto 
Tiesiai taip jai pasakyk . Nepamiršk! » dainas.

Zuzė ilgai, ilgai žiūrėjo į Andrių, norėjo lyg kažko ^as ’YtĄ Prie pusryčių stalo Vasarojus šypsojosi ir 
klausti, bet nutylėjo, ir Andrius šioje kuklioje mergai- Pur^ £alv4> bet Andrius jautė, kad jis neturi jokio su-
tėje iš tikro pamatė daug grožio.

— Neapsiimk nešti man nieko, ką įduos toji dama, 
bet, jei turi kokį laisvą vakarą, geriau ateik pati. • Ma
nau, kad manęs tu neturi bijoti.

— Turiu daryti, ką man įsako... Taip aš negalė
siu... mergaitė sušnibžda. — Ji yra graži, turtinga ir 
mokyta panelė, bet aš — pats matai — ten esu tarnaitė.

Andrius suraukė kaktą.
— Dar tu esi vaikas. Dar tu nežinai, kas yra 

grožis ir turtas. Ateik rytoj vakarą, tai aš tau apie tai
— Panelė Airytė liepė atnešti, — mergaitė sakė ( papasakosiu, — Andrius tai sakė tokiu tonu, tarsi ga- 

tyliai. lėtų būti krikšto tėvu šiai mergaitei.

pratimo, kas su juo atsitinka.
— Na, ar dar nuotykis su kita? — jis primerkęs

akį klausė.
— Jokio nuotykio!

. — Taip? Hm. Na, nekalbėk niekų... Bet su ta
Airytė?

— Mes daugiau nepasimatome.
— Ha, ha! Mefistofelis ir Margarita... Tiktai su

keistos rolės: ji yra tas Mefistofelis. Ko tu Jauki! Imk 
kietai tą Airytę! Ar nematai, kad ji tavęs jieško kas 
dieną? Jau bus išdainuoti visi romansai ir šilčiausios 
operų arijos ten ežero nendrėse... Aš tavo vietoje...

(Bus daugiau)
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STUDENTŲ SUVAŽIAVIMUI 
PRASIDEDANT

EDV. ŠUL.AIT1S

Viena iš veikliausiųjų J A 
Valstybių lietuvių jaunimo or
ganizacijų — lietuvių Studen
tų sąjunga yra išvakarėse savo 
metinio narių suvažiavimo, ku
ris įvyksta lapkričio mėn. 29— 
gruodžio mėn. 1 d. d. New Yor- 
ke.

Ateitie* planų virtinė

Žvelgiant į sąjungos ateities 
užsimojimus, reikia pastebėti 
jos norą sueiti į glaudesnį kon
taktą su Kanados Lietuvių Stu
dentų sąjunga. Tam tikslui 
tarpsemestrinių atostogų metu,
1958 m. vasario mėn. pradžioje, 

Kaip iš suvažiavimo progra- yra numatoma surengti studijų
mos sužinome, jo oficialus ati
darymas įvyks lapkričio mėn. 
29 d. 1 vai., o prieš tai nuo pa
ties ryto posėdžiaus sąjungos 
centro valdyba su paskirų sky
rių valdybomis. Porgramoje, 
be centro valdybos ir skyrių 
pranešimų, bus ir dvi paskaitos, 
kurias skaitys K. Ostrauskas 
ir dr. Vasys. Taip pat suvažia
vimo metu yra numatyta įvai
rių pramogų: krepšinio rung
tynės tarp Akademinio Sporto 
klubo Lituanica ir New Yorko 
lietuvių Atletų klubo, susipaži
nimo vakaras, banketas ir šo
kiai. Suvažiavimo dalyviams, 
su specialiu pamokslu studenti
jai, bus atlaikytos šv. Mišios 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je.

Taigi, kaip matome iš suva
žiavimo programos, jis žada bū
ti įdomus ir turiningas, čia kiek 
vienas studentas, nesvarbu, iš 
kokios vietos jis bus atvykęs, 
tikriausiai nenubodžiaus, nes to
kie suvažiavimai paprastai bū
na gyvi, duodantieji naujų įdė- 
jų, pažinčių ir kt.

Didėjanti šeima

Yra smagu pažymėti, jog Stu 
dentų sąjungos narių skaičius 
nuolat didėja. 1951—1952 mo
kslo metais teturėjusi tik 135 
narius, 1956—1957 mokslo me
tų gale jų jau priskaitė iki 743. 
Tai jau yra gražus skaičius, su 
kuriuo, turint gerų norų, gali
ma nemaža nuveikti.

Šiandien jau, be abejo, vi-

dienas Detroite ar Windsore, 
kur dalyvautų abiejų kraštų 
studentai. Tuo pačiu metu ki
tos studijų dienos žada įvykti 
J A Valstybių rytiniame pakraš
tyje.

Šiais mokslo metais sąjungos 
centro valdyba skyrių susirin
kimuose ragina nagrinėti kul
tūrines temas, apimančias lie
tuvių literatūrą, muziką ir me
ną. Ji taip pat narius skatina 
daugiau bendradarbiauti su lat
vių ir estų studentais ir, kur 
yra įmanoma, steigti Baltų stu
dentų federacijos vienetus į- 
va iriose vietovėse.

Padarius trumpą ekskursiją 
į sąjungos numatytų darbų ba
rą, norisi dar kartą suminėti 
metinį studentų suvažiavimą, į- 
vykstantį lapkričio mėn. 29— 
gruodžio mėn. 1 d. d. New Yor- 
ke. Tegu jis būna didelis, gra
žus ir sėkmingas, tegu jis nu
skamba gražiai po platųjį pa
saulį, jog lietuviai studentai 
JAValstybėse yra ne tik pažan
gūs mokslo dalykuose, bet jr 
sąmoningi bei budrūs tautos 
atstovai ir jos laisvės kovoto
jai.

Lietuviai prašo
pagalbos

(Kan. Končiaus kalba) 
Broliai ir sesės Amerikos 
lietuviai!

KARALIUS MELDŽIASI

Maroko karalius Mahomedas V klūpi Islamo centre VVashing
tone. Mahometonai meldžiasi per dieną penkis kurtus. (INS)

lim<? būti vieniems dideli gerada-1 
riai, o kitus, tokį patį vargą i 
vargstančius, atstumti. Mes ne-i 
galime ribotis vien tik savo gi- j 
minių bei draugų šelpimu. Mes 
privalome šelpti kiekvieną lietu
vį, patekusį į vargą. Kam gi ma 
lonu skaityti tokius graudeni
mus iš Lietuvos: “Pas mus daug

Padėjo 40.000.000 3 kraštuose. Ta organizacija
v
Žmonių per 15 metų išaugo į didžiausią

Per NC\V C vykdoma JAV: šiame krašte privačią labdaros 

organizaciją, veikiančią po visą

Vyskupų suvažiavimas
VVashingtone, D. C. įvyko 

JAV katalikų vyskupų suva
žiavimas, kuriame dalyvavo 4 - i
kardinolai. 21 arkivyskupas ir kaLa,ikM šalP<* programa per,
154 vyskupai. Tai didžiausias ‘>r;’e,tU8 metu« Pa?elbėj;, net 
vyskupų suvažiavimas bet kada 40^(K)'0<M) žmoni'*’ gyvenančių pasaulį 
buvęs šiame krašte.

Teisėjas kaliniams 
dovanojo altorių

St. Louis kriminalinio teismo 
teisėjas D. W. Fitzgibbon išra
šė čekį $700, kad už tą sumą 
būtų nupirkta medžiaga, iš ku
rios bus pagamintas naujas ai- 
torius Jefferson City kalėjime.

Rekordinis studentų 
skaičius

Jėzuitų vedamame Marųuette 
universitete šiemet studijuoja 

| rekordinis studentų skaičius — 
net 10,739, taigi net 3,3% dau
giau, kaip pernai metais.

SIUVAMOS MASINOS 
Naujos Ir vartotos. Išsimokėtinai.

Atvyksijne j jūsų namus ir patikrin
sime jūsų siuvamų, mašinų nemoka
mai.
SINUKIt SKWINU MACHINE <'<». 
K415 S. Ilalstetl l’Roiitit’r U-3HO5

Širdies ataka motinai 
ir sūnui

VVashingtone buvo tą pačią 
dieną palaidota motina ir sū
nus Day. Motina, 67 m. am
žiaus sužinojusi, kad jos sūnus 
gavo širdies ataką, pati gavo 
širdies ataką ir mirė nepasie-

SOPHIE BARČUS

RADIJO VALANDA
Iš stoties WGE8 1390 k. kasdieną 
nuo pirmadienio iki šeštadienio nuo 
8:30 iki 9:15 v. ryte, ir kas pirma
dieni nuo 7 iki 8 vakare.

SEKMADIENĮ iš radijo Htotles 
WOPA 1490 k. ir FM 102-3 MC. 
8:30 iki 9:30 ryte.

Tel. HKmlock. 4-2413 
715# No. Mapletvood Avė.. Chicago 2#

kas gauna dovanų iš Amerikos. , ... . . , . ,T , ... , , ._ , _ kusi ligonines, kur už kelių va-Ir aš norėčiau kad įus, brangus I .
broliai lietuviai, atsiųstumėte an mire 11 J°s sūnūs o n, 
mums dovanų. Turiu septynis
vaikus ir vyrą ligonį. Pati esu 
ligonė ir sergu širdies liga. At
siųskite mums vaistų”.

45 m. amžiaus.

t S
Panašaus turinio prašymų 

Balfas daug gauna. Ar gi gali
ma neatjausti mūsų brolių ir se
sių prašymus? Balfas iš Vokieti 
jos šiemet jau pasiuntė apie 
tūkstantį vaistų siuntinėlių, pini 
gaiš skaičiuojant, — 10,000 do- 

Okupuotoje Lietuvoje esantie-, lerių vertės.

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO TROV ST 

Telef SVAlbrook 6-7670 lt 
GTbson 8-4988

siems yra žinoma, jog Studen- < ji mūsų broliai ir sekės šaukiasi Visiems mūsų vargstantiems 
tų s-ga leidžia vienintelį lietu- pagalbos. Jie prašo mus vais- ‘ ir sergantiems broliams ir se- b 
vių reprezentacinį žurnalą ang- tų nuo ligų gelbėtis, drabužių irjsėms pagalba šiandien labai rei- _ 
lų kalba "Lituanus”. Ji savo na. būtiniausių dalykų. Šiuos jų i kalinga. Broliai ir sesės Ameri-i 

maldavimus patyriau savo kelio kos lietuviai, padėkite Balfui šiąrių informacijai spausdina Stu
dentų Gaires, kurias ž.da iš
plėsti į studentišką žurnalą. 
Jos spaudos ir informacijos 
3kyrius spaudos informacijai 
pradėjo leisti rotatorinį biule
tenį.

Sąryšyje su čia paminėtu “Li 
tuanus” žurnalu, tenka primin
ti jo sunkią finansinę būklę, 
kuri jo leidėjus verčia gerokai 
susimąstyti dėl žurnalo tolimes
nės ateities. Pagal dabartinį 
piniginį stovį, sąjunga būtų pa
jėgi išleisti tik du šio žurnalo 
numerius, o po to jo likimas 
taptų neaiškus. Todėl šiame rei
kale sąjunga tikisi ir yra ver
ta visų lietuvių talkos ir pritari
mo.

Apie sąjungos nuveiktus dar 
bus šioje vietoje daug neminė
sime, nes jie yra gražiai apra
šyti sąjungos penkmečio gyve
nimo proga išleistame metraš
tyje “Dienos tarp dangoraižių”. 
Šį metraštį dar ir dabar gali
ma įsigyti ir susipažinti su stu
dentų veikla.

nėse po Euroną ir iš daugybės 
gaunamų laiškų.

Laimingesni yra tie, kurie tu
ri savo pažįstmus Amerikoje 
ir iš jų gauna siuntinėlius. Ne
gi visi tie, kurie Amerikoje ne
turi nei giminių, nei draugų, tu
ri žūti negavę vaistų bei kitokios 
pagalbos iš mūsų? Juk daugu
mas lietuvių, tarp jų dalis ir iš i 
Sibiro grįžusiųjų, Amerikoje ne
turi nei artimųjų, nei giminių. 
Dėl to jie kreipiasi į Bendrąjį 
Amerikos Lietuvių Šalpos Fon
dą, maldaudami pagalbos. Negi 
dar kas šiame krašte gyvenan
čių gali abejoti kad Lietuvoje 
žmonės negali gauti nei vaistų, 
nei kitų reikalingiausių dalykų. 
Pastarojoje savo kelionėje, va
žinėdamas apie Suvalkus ir Sei
nus, dar labiau įsitikinau, kad 
lietuviams tėvynėje labiausiai 
reikalingi vaistai ir drabužiai. 
Mes, Amerikos lietuviai, tam ir 
įkūrėme Balfą, kad be jokios 
diskriminacijos ar šališkumo ga 
lėtume šelpti į vargą bei skurdą 
patekusius lietuvius. Mes nega- 
edi

pagalbą tęsti.

TEBERAŠAI RANKA?
•Rašomoji mašinėlė rašo gražiau, 

greičiau, iki 10 egz. iš kart! Įvai
riausi modeliai nuo $09.95 Ir augš- 
čiau. Pigu, nes tarnauja visų gyveni
mų. Mokėsite tik po $5.00 kas mė- 
nes). Pristatoma Į bet kurį pasaulio 
kampų su pilniausiom garantijom.

Katalogus tr smulkiausias Infor
macijas reikalaukite:
J. Ii. Gh'drnltis, 1«»2 Rr«»a<l Street,
Hartford, Conn., kuris “Draugui” 
žinomas kaip sąžiningai asmuo.

NELAUKITE PASKUTINIO 
MOMENTO!

Jau dabar įsigykite šventėmis:
• Moderniškų televizijų
• H1 EI fonografų
• Nuostabius Importuotus radijus
• Stebuklingus transistorlnlus 

radijukus
• Patogius radljo-lalkrodžtus
• Gražius elektr. laikrodžius
• Naujausių patefonų plokštelių. 
Taip pat čia rasite dideli pasirin

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

Pirkite visados šioje moderniškoje
parduotuvėje.

•Daina
TELCVISIOr

(sales- Service.
Hav. Inž. A. HKMftNAN 

3321 R. Halsted — CIJffHlde 4-MUė 
Atdara kasdien 9—B, pirmadieniais

ir ketvirtadieniais 9—9 
oooooooooooooooooooooooooo
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DĖMESIO!
GALIMA DABAR į LIETUVA IR SIBIRĄ SIŲSTI TIK 

NAUJUS ROBUS IR MEDŽIAGAS. GERIAUSIA YRA 
SIŲSTI MEDŽIAGAS. KAD GAVUSIEJI GALĖTŲ

JAS TINKAMAI SUNAUDOTI.

DABAR PATS LAIKAS PPSIRŪPINTI IMPORTUOTO
MIS IR VIETINĖMIS VILNONĖMIS MEDŽIAGOMIS. 
KAD JAS GAUTŲ DAR PRIEŠ DIDŽIUOSIUS ŠALČIUS.

PIRKITE TEN. KUR PERKA JŪSŲ DRAUGAI 
IR KAIMYNAI

Didžiausias pasirinkimas vilnonių impor

tuotų ir vietinių medžiagų! Moterų sukne

lėms, kostiumams ir paltams.

ARONSON BROTHERS
IMPORTININKAI IR RANGOVAI

224 W. Van Buren Street, Telef. WEbster 9-2588 

CHICAGO 7. ILLINOIS
Atdara kasdien nuo 8:30 vai. ryto iki 5:45 vai. vak.

Seštad. nuo 8:30 vai. ryto iki 4:30 vai. vak.
Sekmad uždaryta.

NUO UŽSISEK fiJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ IR SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 

miegoti nes jų užsisenėjusios žaidos 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
ru ir skaudžių žaidų uždėkite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak- 
ti Vartokite jų tapgi nuo skau
džiu nudegimų. Ji tappgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
SIS Taipgi pašalina peršėjimų ligos 

, vadinamos ATHLETE'S EOOT su- 
8 stabdo džiovinimų odos ir perplyšimą 

tarppiršPių Yra tinkama vartoti nuo 
žžiflstančios suskilsios odos dedir- 
vinių odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama varoti vaikučiams,kada pa 
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų Ji yra gera gyduolė nuo iš 
vtršinių odos ligų. De
guto Olntment yra 
parduodama — po 75 
centų, $1.25 Ir $3.60.
Pirkite vaistinėse Chi- 
cagoje ir apylinkėse:
Milwaukee, Wis., fla- 
ry, Ind. ir Detroit Ml- 
cbigan, arba rašykite 
ir atsiųskit Money Or
derį J —

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy St.. Chicago 34, III.

š>

I

• Generalls kontraktorius nau 
Jų namų statybai, Įvairiems re
montams Ir ruimų pertvarky
mams • Turime didelį patyrl- 

Lj' mų namų statyboje. • Patys 
ithekame cemento Ir medžio 
darbus. • Apkalnavlmal nemo
kamai

B

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

ištaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti iki $10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

g Duoną ir {vairias skoningas 
bnlkntes keps

BRUNO’S KEPYKLA
8389-41 S. Lituanica Avė

TeL CUffslde 4-037B
Pristatome Į visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat 1* 
siunčiame ) visus artlmuo 
alus miestus

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

i

I

OFISO VALANDOS:
Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 

Kptvirtad 9 vai Iki 8 v.v

MOVI M C

r*r IŠ TOLI IR ARTI
NAUJI tUDEU TROKAI- NAUJAUSI KRAUSTYMO ĮRANKIAI

tusų merų patyrimas-p/sus ir sąžiningas patarnavimas

JUOZAS NAUJOKAITIS
gQ2g W. 69 St. CHICAGO 36, ILL Tel. VAIkmok 5-9209

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

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVĖ.. CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontier 6 1882

n 1
mok”1*

MIDLAND
1

Savings and Loan^j, 

Association

rJIMSURED

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

' KOLONIJŲ 
saugiausia ir 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BE NDROVf

MOVING
A BENIULIS aUieaa jvairiu* 
perkranstymus bei pervežimu* 
»ė tolimų ir artimų atstumų.

Tel. Blshop 7-7075

4038 Archtr Ivbim Tol. la3-67w 
AUGUST SAIOUKAS Praild

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR' 
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS

.1*3^7

VIRS 15.000.000 Amerikos gyventojų žino.
kad taupyti apdraustose Taupyme Ir Hkollnlmo Bendrovėse yra 
saugu Ir pelninga

Cnlversal Having. «nd I «sn (..ftd.tlnTi užtikrinę 
Ir gražu pelną

Saugumą užtrirtlne Suvienytu Valstvblu valdžios agentftrs IU> 
110,000 00 kiekvienam Indėliui Ir reikalingi rezervai e pelną - 
patvmslu Ir sąžiningų vedėju pastangos

Galite taupyti atv vkdaml asmeniškai ar per Išlėkus Aus grel 
tas Ir draugiškas patarnavimas

IMI paskolų Ir rimais Hnanalnials reikalais kreipkitės |.

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.80 — 

ir Paskolos Duodamos Namu įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

JONAS GRADINSKAS ■f

CHICAGO SAVINGS A LOAN ASSN.
6245 S Western Avė. Chicaoo ^6

i. O. TEI.KV1SION CO. • 2512 W. «th Str. • FlUntler 6-1998
RADIJAI, PATEFONAI, TELEVIZIJOS, Hl Fl 

iTELEVIZIJOS nuo $9500
DIJMONT, RCA, GE, ZENITH, EMERSON, SONORA,

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

Mdara knsdb n Iki b imi pirric.d ir urtv Iki 1 vai fkkm uždsrvle

n

i
i
i-«>

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
4559 So. Paulina St., Chicago 9,111., YArds 7-0145

GRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W 47th St., Chicago 32 III

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN
3430 S. Halsted St.. Chicago 8 Il>

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

UNIVERSAL SAVINGS t LOAN ASSN.
i 80U S. Halsted St. Chicago 8, 111

Atliekame dideliu, ir rr žus aiitnmoliillų remontui Lyginimas, da 
Rj-rnaa Elektrinie suliedinimas P irdmriame uitomobiltų dalia 

Sinclair gazolino stotis “PAGAI.BA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA" A Stanevičius, Sav 

2641 West 7 Ist Str. (Kampas Tai man Avė.) 
Telei. PRospect 8-9842. Namų tel. VVAlbrook 5-5934

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ f

PRISTATOM | VISAS MIESTO 
DALIS TUOJAU PAT

Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avė. Teief. Vlrginia 7-70S7
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KAS NAlklO?

Detroite naujienų netrūksta, 
tik ne visos pasiekia šias skil
tis. Kaip jau šiame krašte įpras
ta, reikia skaitytis su visuome
nės opinija ir todėl buvo ban
dyti prie jos prisiderinti. Tačiau 
nepavyko. Kada buvo rašoma, 
visi barėsi, o kada buvo suma
žintos žinutės, korespondentas 
vėl gavo "pylos”, kad skyrius 
pustuštis. Gi vienas didelis vi
suomenės veikėjas vasaros me
tu buvo uždraudęs ne tik kores
pondentams, bet ir žurnalistams 
važiuoti į ežerą maudytis. Iš kar 
to galvojau, kad užsirūstino, jog 
neaprašėme jo veiklos. Tik Vė
liau paaiškėjo, kad jis norėda
mas gero tą draudimą uždėjo: 
esą nežinia, nuo ko žuvis pūs
ta — nuo galvos ar nuo uode
gos. Vadinas, kad vandenyje vi 
sai nesugestume . .. Taigi redak 
toriaus džiaugsmui ir visuome
nės veikėjų laimei nutariau iki 
sekančio sezono nevažiuoti mau
dytis ir vėl aprašinėti marga
spalvį mūsų gyvenimą.

Šių metų mūsų kultūrinio gy
venimo sezoną pradėjo jauni
mas — sportininkai atsivežda- 
mį iš Montrealio “Baltaragio ma 
lūną”. Realistai į jį pažiūrėjo 
gana kritiškai: “Koks gi čia m a 
lūnas, jei miltus mala ne girno
mis bet liežuvėliu? .. .” Gi dau 
guma, realistų pastabas priėmę

Dar minėtinas pabaltiečių va
karas, prie kurio pamosimo dar- močiute” — liaudies daina, har-
bo daug yra įdėjęs ^troito Lie- ^omzuota K. V. Banaaičio ir va<„8 Dnlktus prašoma prista- ti tautiečio gabumais.
tuvių Organiza ijų Centras. Pro “Oi greičiau, greičiau” - St. tvtj j p„r ,uotuve "Gaiva”- netu- 
gramoje dalyvavo Šv. Antano Šimkaus. Solistui akomponavo rint pK„mo.,iy> pra’oma praneš- 
parapijos choras, vadovaujamas muzikas Albertas Mateika. tj vaMybos nariams
Alberto Mateikos, ir tautinių šo- Marijus Sndonis labai įspū-Į ’ Susirinkimas
kių grupė. dingai padeklamavo P. Jurkaus

Dar vienas stambus įvykis —
tai Detroite gyvenančio rašytojo 
Vytauto Alanto 25 metų drama
turginio darbo sukakties pami
nėjimas. Ta proga Detroito Lie
tuvių Dramos Mėgėjų Sambū
ris suvaidino sukaktuvininko 
paskutinį veikalą — trijų veiks 
mų pjesę “Sąmokslas prieš sa , . .
vuosms . Režisavo Z. Ariana-1 S)o9 jsu

Pirmam sekančių metų Balfo 
Detroito birutietės Lietuvos vakanii salė paimta balandžio 

: kariuomenės šventės proga bu- d- ir gegužinei daržas išnuo- 
. ! vo suruosusios iškilminėms nip-im°tas birželio 8 d.Rezisav

kaitė - Mikšiene Pastatymą pu-, gia. gvpči , t buvo” Sv. | ruotos Liet- Bendr apylinkės ve
blika priėmė šiltai. Jame daly-j A _A__ __ , f; . ... |H9mamo vau„dori,.u.
vavo trys nauji vaidintojai — •
L. Mingėlaitė, J. Jakunskas ir 
S. Žebraitis.

Antano parapijos klebonas kun. dairiame kalendoriuje ir sky- 
dr. I. Boreišis, kun. Simanavi-i risus valdyba tikisi, kad kitos 
čius, gen. J. Černius ir visa eilė Detroito organizacijos tomis die 

’ visuomenės veikėjų bei publi- nomis neruoš savo parengimų, 
kos. Čia kiekvienas galėjo įsiti- llalfo 76 sk. valdyba

1 kinti birutiečių nuoširdumu, ma-
Detroito ramovėnai š. m. lap-! loniu svečių priėmimu ir pasistip MIRK P. DAINAITSKlENft 

kričio 24 d. suruošė Lietuvos ka , rinti ypatingai skaniai paruoš- i Lapkričio 13 d po ilgos ir sun 
riuomenės minėjimą. Iškilmingų Į tais valgiais. Kiek čia buvo įdė- kįos iį?Os mjrę įi?arnetė detroi- 
pamaldų metu šv. mišias už žu-! ta darbo, tik jos vienos težino. J tietė Pranciška Dainauskienė.

sulaukusi 72 m. amžiaus. Palai-

KRITI ĮSIEMS KARIAMS

a. a. sos.
dojo momentui parinktas gies-(tų kariuomenių išvengė dėl to,! M Rmerentia). Kiti vaikaii yra 

su užuojauta spektakli sekė pa- mos' Pi"™'dn-'p d-’1yvav«» daug kad jos buvo nelietūviškos. Tik į AntanHS, JnnaSi Elzbieta, Julija, 
skende lietuviško žodžio burių , nežinia, ar tarnybos Dėdei Sa- ,zab(.|ė ir 12 anūkų.
verpetu,*.. i Ofiduhnu .bdis įvyko buv. Ii.: ml'i Pavyks jiemu livenstU. l-a-

Antras neeilinis įvykis buvo i tuvių kvetninėj,.. Ramovčnų Sky ’1Stll’n"^. ,r ,,««ku™vu».
St. Baranausko ir M. Kripkaus i riaus pirmininkas pik. Peseckas uvo ainuo a- 
kienės koncertas, kurį suruošė l f,radėjo oficialiąją dalį. Buvo pa Birutietės jau dabar prašo pra

gerbtos vėliavos ir po to susi- i dėti ruoštis į jų kaukių balių, pirmoji “Laivo” platintoja Dėt-1 
kaupimo minute pagerbti žuvu- kuris įvyks ateinančių metų va- r°ite. Buvo ir labdaringa mote-1 
šieji ir mirusieji kariai. Gen. J J. sario 1 d. : r^s rėmėja pranciškiečių ma-•
Černius savo popularioje ir tu-į sijonų ii' Balfo. Amžiną atilsį

eilėrašti “Kareivis”.
Minėjimas buvo baigtas Tau

tos himnu.

PAS VAIŠINGĄSIAS 
BIRIJTIETES

vusius karius ir partizanus at- Visi jautėsi, kaip vienos šeimos 
našavo šv. Antano parapijos nariai. O. Černienė atsila'nkiu- 
klebonas kun. dr. I. Boreišis. Pa siems pristatė veteranų prieaug-
maldose organizuotai su savo vė 
liavomis dalyvavo savanoriai 
kūrėjai, skautės, skautai ir atei
tininkai. Parapijos choras, va
dovaujamas. A. Mateikos, pagie-

lį — mūsų jaunuosius vyrus, ati 
tarnavusius JAV kariuomenėje. 
Bet atsirado ir pora “dezerty
rų”, kuriė į Lietuvos kariuome

riningoje paskaitoje apibūdino; 
Lietuvos kariuomenės vaidme-'

Balfo 76 skyrius. Dainininkai su 
žavėjo detroitiečius. Akompo
navo prof. VI. Jakubėnas. Publi 
kos atsilankė labai daug. Kon
certas vispusiškai pasisekė.

Miįąų žymaus pianisto And
riaus Kuprevičiaus pianino kon- . nį nuo pat Lietuvos nepriklau- 
certas susilaukė vos keliasde- i somybės atstatymo iki jos oku- 
šimt klausytojų. Gaila kultūros pavijos. Davė visą eilę pavyz- 
klubo pastangų ir darbo, kurio i džių, kuriu vienas rodo, kai}) ka- 
visuomenė savo atsilankymu ne- rio moralę pakelia savosios vi- 
parėm’ė. 1 suomenės rūpinimasis kariais.

DETROIT'O BIZNIERIAI 
IR PROFESIJONALAI

Jeigu norite pirkti arioa parduoti 
namus, sklypus Siergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip- 
rites 1
VLADA BARAUSKĄ

ELSKA REALTY AND 
INVESTMKNT CO.
6217 W. Fort St.

H,tStOV$Į
Telefonai: Įstaigos VI 3-6000,

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

li. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

X-RAt
S93 We»t Grand Boulevard

cor. Shady Lanr Detroit 16. Michigai 
Namu telef. VI 1-7970 

Pirm. antr, ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai 
Treč. ir Ie4t. 12-3 vai 

Telef. TA 6-0686

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue

Detroit 27, Michigan 
Tel. WE. 4-G1GB

OKNfcJVAL CONTKAOTOR 
Atlieka {vairi,u. aluty boa, patuia)

mo Ir pertaigyrųo darhua — atallnln 
kyat^R cemento, mūrijimo, elektroa 
pliiiiibingo, darymo tr dekoravimo 
Atekirij karnherti, t>ei butų trenkimą* 
pa-<tnafta. Ir aklepuoftA.

DANTŲ GYDYTOJA
BRONE GRUZDIENE, B.B.S.

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

Detroit 9, Mieli.
VAI,.: 10 - 1 ir 4 - S, Kb-Stad. 10-2 

popiet. Trfdiad. uždaryta.
Tel kabln.: Vlnewood 2-0229 

namu: LUznm 4-8961
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 Seboolcraft k am D- Sorrento 
ooooooooo o OOŪOOOOOOOOOŪOOO

ROSE PHARMACY
RECEPTU SPECIALISTAM 

5705 W. Vernor Hwy„ Detroit », 
Mlch. Tel. Vlnew«HNl I-27HK

Mes vartoju r,!»• tik tokius valutua, 
kuilį/ gamintojai pasižymi ynra re
putacija ir kurie medicinos profeio- 
naluuis žinomi kaip tiksliausiai nau
dotini jūsų receptams Specialios nuo
laidos sium'-iantierns i užjfir) vaistus. 
Vaistine veikia virA M, metų. 
ooooooooooooooooooooooooog

OTONAS VAITAS, M.D.
GYDYTOJAS IR < HIIU’KGAN 

5605 Michigan Avė.
(kampas Junction)

Vai.: Pirm., tr»i'. ii penkt. 10- -12, 
2 f>, K s. A nlradivii Iii—12, 2—F>.
Kuštate. ! h.

Tel. TA 6-2936, Namų tol. VI 3-0375 

=^1

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

Kurioje galite gauti didelę nuolai
dą ir pasirinkimą. I.aiknulžiai, Žiedai,
Deimonlai, ir <1,,vanos įvairioms pro
goms.

Visiems lietu via rus duodam ant iš- 
simokėjimo.

Pirkite šiandien, mokėkite po Ka
lėdų. N.iyji laikrodžiai garantuojami 
penkiems metams. I’e to seni yra pa
taisomi, išvalymas tik $4.00.

VITO JEWELER
5696 W. Fort St., Detroit 9, Mlch. Td. V. I. 3-2233

Savininkai. ELENA IR VYTAUTAS ZUBRICKAI
% “ - ■ ..............  - 'S

DTFNRA.6TTS DRAUGAS rTUGAGrt TLT/TVCITri

.. ... s-vininka’ A Patalauskas ir J. du kartus gavo pinigines dova-■
Meninėje programoje solistas Petrul-oTVs. as už

f ranas Zaranka padainavo "Ma- Kfllni ,r na!viu,
no su oi šiandien šventė Pradedant š m '•ruodžio t mo srityse. Premijas paprastai

T S 1 * uA 1 ' ’V iii o iii I uvu<4)U l. uiv oittjnų., * UlIli ldO UAUI d&ldl

c ( mane’ d., iki pat šv. F*’A’ų skelbia- lydi ir atitinkami aukštų Darei-

Pabrėžęs kariuomenės reikalin- gia prto stimpamo mokesčio elar — I 1‘etratiMka'*, tarnaująs! Ūgis ir doleris
‘pilną atstatant nepriklaiisoniy- ir iv*k.M šalpos reikalams. , elektriku Fisliei lkaly Plautį 21,i
bę, priminė, kad svetimieji mums Nario mokesti ir aukas be va! GMC, Detroite, paskiausių še- lėvtli, duok man dešimt
laisv'. k neatneš. d' ^os nariu prima ir "Gaivos” šerių mėnesių laikotarpyje jau ce,d9-

— Ar tau neatrodo, sūnau 
savo pateiktus pasiūly- ^ad fu 

mus darbo pagerinimo ir saugu-

mas vartotų rūb’’ ir avalynės gūnų raštai. Malinu pasidžiaug-

Visuotinis skyriaus nariu su
sirinkimas šaukiamas sekmadie
ni 1958 m. sausio 12 d 12:15 
vai buv. lietuviu svetainėje. Bus 
renkama na"ia valdyba. 

Parengimai

— Danutė Arkliškiem* savo
namuose buvo suruošusi kūdikio
staigmeną Vandai Gvildienei.
Atsilankė gražus būrys moterų Vienas pilietis, kuriam gvve-
ir morfinų, būsima motina gavo nimas buvo truputį atsibodęs.
įvairių dovanų. V. Gvildienei, nutarė nuaižudyti - pasikan);1.
buv. toroetietei. neseniai tokia u-,,:,, ti., ... , - .mas. Kaip tik tuo metu i kam-
pati staigmena buvo suruošta ir k , . ...£ , bari fe jo jo draugas ir rado ų

stovinu su virve, apjuosta ap-
— Vyt. Maželis yra atvykęs link juosmenį. Paklaustas ką 

iš New Yorko ir daro fotografi- jjs rengėsi daryti, pasisakė no- 
jas — portretus. Norintieji užsi rjs užbaigti savo gyvenimą, 
sakyti portretą gali skambinti:
tel. LO-5-2152 arba GA-4-1745.! “ Bet kodėl P užrišai virvę

'aplink juosmenį?

ant kaklo,
VIKTORO R O « I COS smaueti. 
Lietu vlšh gazolino stoti* Ir aato

taisymas j -■---- -  —
Atliekami motoro remontai, lygi-1 ==
nimo. dažymo darbai Ir keičiamo* 

dalys
CALL-ME-M0T0RS CO.

5758 8. WE8TEBJf AVĖ PR 8-9633

Kaledų pirkiniams 
TERROJ E

dota iš Dievo Apvaizdos bažny
čios. dalyvaujant klebonui kun.,
M. Kundrotui.

Būdama našle, išaugino sep
tynis vaikučius, iš kurių dvi dūk 
ros tapo vienuolėmis pranciškie- • įvairiaspalvis kristalas, gražiau-

nę dar buvo perjauni, o visų ki-j tėmis (ses M ir si vokiečių, švedų ir čekoslova- 
kų kristalo dirbiniai; bavarų por 
celanas, keramika ir stalui si
dabras,

• Tautiniais motyvais audiniai, me 
Kan. F. Kem'čšiuj (buv. “Drau i džio drožiniai, odos dirbiniai-al-

go” redaktorius, miręs Sibire) bumai; P’niginės, manikiuriniai 
X A T • .1 setai ir kt., gintaro papuošalai,1920 m. esant Sv. Jurgio parapi-1

jos klebonu, jo prašymu, ji buvo ’ • Šveicariški laikrodžiai, kaip ge

“MOKYKI.DS DRAUGAI’

Detroito Lietuvių Organiza
cijų Centras rūpinasi, kaip su
rasti lėšų Vasario 16 minėjimo 
išlaidoms. Šis reikalas liečia į

duok jai Viešpatie.

PASKAITA APIE 
LAIVININKYSTE

riausiųjų firmų, taip ir pigieji, 
kultūriniai perlai - karoliai, apy
rankės, auskarai ir žiedai, įvai
riausi papuošalai, kaip apyran
kės, auskarai, žiedai, etc. su 
brangiaisiais akmenimis ir be jų,

A. D. • Lietuviškosios ir klasikinės mu-

Praėjusį sekmadienį buvo Dėt: 
kiekvieną lietuvį ir reikia tikš- r°ito ateitininkų sendraugių tū

rinin^as susirinkimas, kuriame 
inž. dr. L. Bajoriūnas padarė į- i 
domų pranešimą apie Šv. Laury, 
no upės pritaikymą jūrinių laivų ' 
plaukiojimui. Šiuo vandens ke
liu jūros laivai pasieks Chicagos j 
uostą. Savo pranešimą prelegen :

tis, kad kiekvienas supras šios 
organizacijos uždavinio rimtumą 
ir savo atsilankymu ruošiama
me vakare padės išspręsti lėšų 
klausimą.

Vakaras įvyks šį šeštadienį, 
lapkričio 30 d., 6 vai. vak. buv.

Iš RALFO 76 NK. VEIKMkS
Nario mokestis 

Dar nevisi Ralfo nariai turėjo
progą užmokėti šių metų nario 
mokestį. Todėl skyriaus valdy
ba laiškais paragino prisiųsti 1 
dol. mokestį paštu. Daugelis na
rių jau taip ir padarė. Kaiku- 
rie, net patys save kaltindami 
už šios prievolės neatlikimą, jun

zikos plokštelės: operos, simfo
nijos, visi žymiausiųjų kompozi
torių, vokalistų, instrumentalis
tu ir orkestrų išpildyti muzikos 
kūriniai,

• Amžinos plunksnos, stalui am
žinų plunksnų setai, puošnūs mo 
terims šukuotis setai nuo 3 iki 
7 gabalų kiekvienas, visokiau
sios peleninės, cigaretinės, Hum- 
mel ir kitos meniškosios figū
ros, paveikslai, etc.,

• Visos lietuviškosios knygos, kaip 
Terros, taip ir kitų leidyklų lei- 
Terros, taip ir kitų leidyklų lei
diniai. kalėdiniai ir kitoki svei
kinimų atvirukai ir daug daug 
kt. gražių daiktų dovanoms ir 
namų išpuošimui.

lietuvių svetainėje. Bus labai tas paįvairino labai gražiais, 
spalvotais vaizdais iš darbų vyk
dymų ir projektų, prie kurių, 
pats inžinierius dirba.

Susirinkimo dalyviai karšiais, Šių prekių rinkiniai Terroje di- 
sveikinimais sutiko įsijungusį į deli ir įvairūs, pasirinkimas geras, 
Detroito sendraugių kuopą Atei- kainos žmoniškos. Poreelanas ir 
tininkų Federacijos Tarybos pir rialui sidabras iki Kalėdų su 20%

__e j_ r 1 nuolaidos nuo reguliarių kainų.
Užeikit i Terra ir pasižiūrėkit, 

kas Jums reikalinga patiems ir 
kas dovanoms.

mininką prof. dr. inž. A Damu- 
šį ir į sendraugių eiles perėjusį 
detroitietį solistą Praną Zaran- 
ką. J. V.

Remkitr <1icn. Draugą’
Miisų adresas: TERRA, 3333 No. 
Ilaisted NL, Chicago 8, I1L, telef. 
LA 3-0427.

įdomi L. Puidos 4 veiksmų ko
medija “Mokyklos draugai”. Vai 
dina Detroito Lietuvių Dramos 
Mėgėjų Sambūris. Režisuoja Z. 
Arlauskaitė - Mikšienė. Be abe
jo, kaip priešadventinj šeštadie
nį, rengėjai sudaro progą vi
siems pasilinksminti, 
racijos. Ji išlaikydavo 71 m. am-

— Magdalenai Grudinskaitei
Receiving ligoninėje padaryta 
sunki širdies operacija pasisekė 
ir sveikata palaipsniui gerėja.
Ji buvo paraližiuota ir gyvybei Į
išgelbėti buvo griebtasi šios ope-. jz 
racijos. J iišlaikydavo 71 m. am-1 
žiaus motiną. Suprantama, jog 
jų padėtis yra sunki.

— Juozas Dernito Meilinis š.
m. lapkričio 23 d. Šv. Alfonso 
bažnyčioje susituokė su Lucy 
Anne Montella. Tėvai Juozas ir 
Julija Mediniai yra veiklūs Die
vo Apvaizdos parapijos lietuviai.

— Kalėdinė eglutė Detroito ir 
apylinkių lietuvių vaikams įvyks | į 
š. m. gruodžio 22 d. 3 vai. p. p. | Į 
ukrainiečių politinio klubo salė
je, 3b61 Cicotte. Ruošia šešta
dieninė ir lituanistin* mokyklos. 
Fglutės metu bus bendros visų i 
atsilankiusiųjų vaišės. Vai-1 
kams — nemokamai o suaugu
siems įėjimas ir vaišės — $1.50.

S. G-kas1

PLANUOKITE KITŲ METŲ 
ATOSTOGAS JAU DABARI

Pasiruošę išanksto, gausite didesnį pasirinkimu 
kelionės priemonių ir būsite ramūs, kad nuvyksite 
į pasirinkt; vietą.

SEGHETTI TRAVEL BUREAU, INC. parūpina ne
tik kelionei biletus, lėktuvais, laivais, traukiniais ir 
autobusais, bet taip pat organizuoja ekskursijas į j- 
domesnias vietas Amerikoje, Kanadoje, Meksikoje, 
Pietų Amerikos valstybėse, Europoje ir kitur.

Ateinančiais metais organizuoja didžiulę eks
kursiją į Liurdą ir kitas šventas vietas.

I>fl piltu Hiili; IriturtiiHcijų ir kchonču <|(>ktim> nl ij nut.vn.rkyimt 
kndpkilčH J:

Seghetti Travel Bureau, Ine.

2451 SOUTH OAKLEY AVENUE 

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

Pasinaudokite “hraujjo” Classified skyriumi 
Perskaitę dien. “Draugą", duokite jį kitiems.

rs
! P ATILSI.INIMA,S

Lapkričio ii* d uLpausdinta- 
me p. V!. M mečios straipsnyje 
"Ar gali žemė | rarasti lygsva
rą?” įsibrovė klaida. Kritusios

jau iru- didelis, jog vi- dvi ;l(onhl ,.s i)oinb()S ant Biro- 
są laiką prašytum dešimt een- ftima ir NagasaUi mieH(ų nužu.

• dč kelis šimtus tūkstančių žmo-
— Gal ir teisybę sakai, tėve. nių. bet ne kelis tūkstančius, 

Duok man tuomet dolerį, ge- kaip buvo atspausdinta. Pažy- 
rai- mėtina, kad vien tik Hirosimo

je po puikių melų nuo numes
tos bombos padarinių mirė 
282,000, ir Nagasaki žuvo ir 
200.000.

Smaugia

— Matai, kai aš užrišau ją

Vestuvių nosvaukos ir 
4uą$t<>5 riteles fotografijos 

musu specialybė
PREflN PHOTO STIJDIO

(Incnrporatfid)
EDVARDAS UUS. ui. 
4058 Archer Avenue

ji mane pradėjo, Telefonas Vlrzir.ia 7-2481

45 METŲ BIZNIO 
SUKAKTUVĖS

Dovanos su kiekvienu pirkiniu kalakutas perkant 
už $50 ar daugiau ir šimtai kitų brangiu dovanų 
pirkėjams. Baldų, pečių, stalų, kilimų, televizijų, 
šaldytuvų, skalbiamų mašinų.

500 NAUJŲ RANKINIŲ 
LAIKRODĖLIŲ

Bulovą, Benrus, Longines - Wittnaur ir 
kitu žemiausiomis kainomis.

Clairmont moteriškas akmenuotas laikrodėlis, vertės SI 5. už 

7 akmenų laikrodėliai, vertės $22.00, už .... . . .

17 akmenų svaterproof laikrodis, vertės $42.00. už ...........

17 akmenų automatiškas, vertės 45.00, už ........................

17 akmenų su alarm elock. vertės 62.00, už........................

21 akmenėlio laikrodis, vertės $75.00 ......................................

$ 3.95 
10.00
21.00

23.00

29.50

32.50

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE

3241 South Halstcd Street 
Tek: CAIumet 5-7237

Krautuvė atdara pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:30.

Budrike Radio Valanda iš VYIII’G, 1450 kil. radio stoties kas ketvirtadienio 

vakarų nuo 6 iki 7 vai. Mįslių konleslas su laimėjimais.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
PARDUODAM SU DIDĖLĖMIS

NUOLAIDOMIS RUDENINIUS 

DRABUŽIUS VYRAMS, 

MOTERIMS IR VAIKAMS

Vyrams išeiginiai balti marškiniai .................... ............... $2.95
Vyrams flaneliniai marškiniai ............................................... $2.50
Vyrams vilnoniai megztiniai ................................ $5.00 ir dauginti
Vyrams spalvotos kojinės, pora .................... ................... 25 rentai
Vyrams Cordnrt.y storos kelnėss ........................................... $5.56
Moterims grynų vilnų megztiniai ........................................... $5.56
Moterims plonos Nylon kojinės, jutra.......... .................... 59 rentai
Moterims šilkinės skepetaitės ........................................... 49 rentai
Moterims Nylon trieot slips (kabinetai) ............................ $1.95
Berniukams Cortlnroy storos kelnės ............................................. $2.85
Berniukams flaneliniai marškiniai (kailiniai) ..................... $1.56
Berniukams žaketai ................................................................... $2.95

IR DAUG KITOKIŲ PREKIŲ. KAIP I.OVOMS UŽDANGALŲ, 
STORŲ ANTKLODŽIŲ IR /VAIRIAUSIŲ PREKIŲ LIETUVON 

SIŲSTI, KURIAS PARDUODAM SU DIDELE NUOLAIDA
Kviečiame atsilank.vtl! Esame tikri, kati būsite patenkinti 

mūsų kainomis ir patarnavimais.

JOSEPH’S DRY GOODS STORE
3218 South Halsted Street Chieago, Illinois
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PAJIESKOJIMAI
Per Tarptautinį bei Vokietijos 

Raudonąjį Kryžių |tujieškonū šie 
asmenys:

Asipauskas Mykolas, gini. 1909

Montvidas Antanas, gim. 1900 
Lietuvoje. Paskutinės žinios 1951 
met. iš Šveicarijos.

Osojas, Vilnia Eduardovna, gim. 
1916 m. Paskutinės žinios iš Vo-

CLASSIFIED AND HELP WANTED AD VERTISEMENTS

metais Lietuvoje. Lietuvos kari
ninkas.

Arenz Annii, gim. (Andrušaitė) 
ir jos 6 vaikai. Paskutinės žinios 
iš Vokietijos 1940 m.

Bakšys Juozas, gim. 1924 met. 
Lietuvoj. Paskutinės žinios iš Aust 
talijos.

Banaitis Edmundas, gim, 1924 
met. rugsėjo mėn. 24 d.

Bertašius Anicetas, gim. 1922 
met. Lietuvoje.

Bieliauskienė Marija.

1900Povilaitis Augustinas, gim 
met Lietuvoje.

Podimanskienė Ona.
Paškevičius Henrikas, gim 

met. Lietuvoje. Sūnus Vlado ir Ma
rijos. Iki 1944 m. gyveno Vilniuie. 
Paskutinės žinios iš Berlyno.

Posiūnas Antanas, gim. 1898 m. 
Lietuvoje, sūnus Vinco. Lietuvos

1894

j REAL ĖST ATE

I S HIA)KO NI'O MARtįCETTE l-K.
Stiprus Ir Kerus 5 kainb. - 2 luitui
dideli mleg. — mūr. bungal<>w. Kurš
iu vand. uty va Šildymus. 1 aulu. ga
ražas. $l7.f»00. A. Sirutis.

HAKGKNAHI TIK $12,500 
Rrighton I’k. m«d. 2 po 4 kainb. VIS- 
koše dar 2 kam b., vienas IS jų rei
kalingas mažo sutvarkymo. Stoker 
karstu vand. Šildymas. Rūsys, gara
žas. A. Rėklaitis.

TIK $18,000
karininkas. 1941 met. su visa šei- I I vakarus nuo Marųuette Pk. mūr.
ma ištremtas j Sibirą.

Požėla Gediminas, gim. ,1923 m.
29 d. Paskutinės ži-Blagnys Petras, sūnus Petro. Pa ,k skolines žinios 1945 met. iš Vo- nios 1945 meL 1S K^n-sburgo 

kieti jos.
Čiplys Kostas, 40 m. amž. Pas

kutinės žinios iš Vokietijos.
Daržinskis Konstantinas, g. 1896

Požėla Antanas, gim. 1914 m 
Petukauskas Juozas, gi<n. 1910 

metais balandžio mėn. 22 d.
Rusa Vladas, gim. 1915 m., sūn.

met. Lietuvoje. Paskutinės Žinios, į11“0:. P4askutinčs žini,,s 1944 m- 
1945 met. iš' Vokietijos. I18 Vokietijos.

4 metų 5 kamb. (3 dideli mieg.) 
narnas. Moderniška virtuvė ir vonia. 
Guzo šilima. 1% karo garažas. A.
I Uitas.

XI00 PAJAMŲ | RIFĄ y
Arti Ashland Ir 47-os IK metų mūr. 

narnas. Didelė ir graži taverna. Mo
derniškas 5 k. butas, ltūsyj salė po 
būviams, šalia namo 25 pėdų skly-
pas, kuris vasaros metu naudojamas i 
bizniui. $28,000. A. Katilius.

P. LEONAS
RBAJ. ERTĄTF

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

REAL ESTATE

Daržinskienė Marija, gim. 1899 
metais.

Daržinskaitė Stefanija, g. 1920 
metais.

Daržinskaitė Marija, gim. 1924 
metais.

Daržinskaitė Genovaitė, g. 1927 
metais,

Daržinskis Petras, g. 1928 m. 
Daržinskaitė Regina, g. 1934 m. 
Daržinskaitė Zita, g. 1938 m. 
Daržinskas Raimundas, g. 1940 

metais

Salyklis Vytautas, gim. 1924 m. 
birželio mėn. 3 d. Kaune. Pasku
tiniu laiku gyveno Rygoje.

Sunkuris Aleksas, trim. 1928 m. 
sausio mėn. 18 d. Paskutinės ži
nios 1944 met. iš Vokietijos.

Sarokas Bronius, gim. 1928 m. 
Lietuvoje. Paskutinės žinios 1943 
met. iš Vokietijos.

Survila Henrikas, gim. 1907 m. 
Lietuvoje.

Survila Edmundas, gim. 1922 m.
Šalkauskas Henrikas, gim. 1923

$3,600 |MOK m
5 kambarių mūrinis buhgulovv su | 

uždara veranda, moderni plytelėmis 
išklota vonia ir kabinetine virtuve. 
Naujas garažas. Arli bažnyčia ir mo
kykla. Nepraleiskite progos Įsigyti š) ; 
puikų namų.

Altll GAGI: PMtK
0 kambarių mūrinis l>iingalow. : 

Liuksusinis naujai ištaisytas namo 
priekis. 8 miegamieji. Keikia pama
tyti, kad galėtumėt įvertinti Sj na
mų. Įmokėti $4,500.

ST. RITA pui-apija — prie Mar- 
ųuette Park, 3 (apa rt mentų) butų 
namas: 6, 5 Ir 3 kambarių.' Gražiai 
Įrengtas vilius. Kabinetinė virtuvė, 

i moderni vonia. Naujas garažas. Ma- 
I žili reikia Įmokėti.
I I kamb. narna.-.. Mina pastogė ir 
' rūsys. Gazo apšild. Žieminiai langal- 
| -sieteliai. Gražiai apsodintas, 2 au
tom. garažas. Sav turi parduoti: pir- 

■ ko didesni namų.
Turime ir kitų namų pardavimui, 

i taip pat ir prekybinių namų.
Jei norite parduoti savo namų, mes 

i jums mielai patarnausime; turime 
klijentų, norinčių pirkti. Prašome 
kreiptis j mūsų raštinę —

KEAL^ESTATE

mūr. S bt. kraut. c. š. gar. — 23,44)0 
mūr. 3 bt. Išdek. <*. A. gar. — 24,500 
ni4xl. 2 bt. e. š. gar. g. stovy — 15,000 
mūr. 41 kb. naujas, lid. lot. — pigiai, 
i ra pigių Ir pelningų uamų sąrašas

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

MAKQI’KTTK PARKE:
Mūr. bung. U kamb. arti parko, 

eeptr. gazu šlldym. .reikta parduoti 
šių Kovaitę.

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

susisiekimo. Nebrangus.
(iACK 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 SI., CL 4-2390

ItEAJ. ESTATE

Dobrovolskis Romaldas, g. 1919 SlusYrijos™*’ Pa8kutinėS žinios
metais. Paskutinės žinios iš Vo
kietijos.

Engelaitytė Lena, gim. 1920 m.
Galjotas Jonas, gim 1909 m ; . ,946 - Vokietijos

Lietuvoje. Paskutines žinios 1942 1TIu,;„h ln„A„
metais.'

šlengert Max.
Šnelius Juozas, gim. 1920 met. 

gegužės mėn. 21 d. Paskutinės ži-

6 kamb., 3 mleg., garažas. $13,700 
H kamb. mūr., 3 mleg. gar. $15.500 
5 kamb., mūrinis naujas. $18,500. 
2 pa 4 kamb., mūr., dld. ak. $23,000. 
Turime ir daugiau namų pasirinkt m ui
S.A. AGLINSKAS Real Estate
2439 W. 60 St. HE 4-8292

Arti 71-os ir Campbell Avė.
2-jų butų mūrinis namas. 6 ir 6 k. 
Karštu vandeniu alyva apšild. 35 
pėdų sklypas. Garažas.

HEmlock 4-4533.

Girgždutis Jonas, gim. 1908 m. ...
Paskutinės žinios ”sūnus Jurgio 

1944 metais.
Gulevičius Aleksandras, g. Mariki. Venckienėmet. sūnus Aleksandro. Paskuti- veltas Viktoras, gim. 1921 m. 

nes žinios 1944 met. iš Olandijos, yn * *
<'.rauslys Alfonsas, gim. 1902 ' G . .. ’• „

Vaišvilienė Teklė gim. 1913 m. 
UIwich Adolfas ar Ulwig. Pas- Lietuvoje, 

kutinės žinios 1941 met. iš Vokie- j Albina-Alina Zamaraitė, d. Sta
sio ir Bronislavos, gim. 1919 met. 

Venckus Andrius, gim. 1904 jn. I gruodžio mėn. 25 d. Vilniuje.
1920 vasar*° men- 20 d. Pajieško jo žmo i

mt-t. Paskutinės žinios iš Vokieti
jos 1944 metais.

Ganiprauskas Romualdas, gim. 
1883 metais.

Valeika Fortūnatas, sūn. Petro. 
1947 met. gyvenęs Vakarų Vokie
tijoje.

Vasiliauskas Bronius, manoma,
Ganiprauskaitė Vanda, g. 1925 ^VįSkarPeS^gim. 1907 m.

metais.
Ganiprauskienė Magdalena (Re- 

monaitė) gim. 1900 met.
Gudaitė Teresė, gim. 1920 met. 

liepos mėn. 23 d. Paskutinės ži
nios 1945 met. iš Vokietijos.

Gražulis Vincas, gim. 1938 m. 
Lietuvoje.

Gražulytė Danutė, gim. 1935 m. 
Lietuvoje.

Gražulienė Adele, gim. 1910 m.
Gražulis Vytautas, g. 1937 m.
Gražulis Vincas, g. 1906 m. lie

pos mėn. 14 d. Lietuvo.je.
Gudelis Vytautas, g. 1927 met. 

Paskutinės žinios 1946 met. iš Vo
kietijos.

Jucius Bronius, gim. Lietuvoje, 
sūnus Kazio. Paskutinės žinios 
1956 met. iš Hamburgo.

Jurkevičius Juozas, gim. 1923 m. 
sūnus Vinco. Jo tėvai Vincas ir 
Marija Jurkevičiai. Paskutinės ži
nios 1945 met. iš Vokietijos.

Jonavičienė Adelė (Lcnkauskai- 
te).

Kohn, Frieda, gim. 1911 m. Ka
raliaučiuje. Paskutinės žinios 1948 
met. iš Karaliaučiaus.

Kohn Eva, gim. 1938 m. Pasku
tinės žinios iš Vokietijos 1948 m.

Kohn Jonas. ,g 1941 m Pasku
tinės žinios 1948 met. iš Karaliau
čiau?..

Kakštėnas Adolfas, g. 1901 m. 
Lietuvoje.
Kakštenienė Morta, gim. 1902 m. j 
Lietuvoje

Kakštėnaitė Rita, gim. 1924 m. 
Vokieti ioie.

Kakštėnas Ričardas, gim. 1928 
m’toi:*. *

Kumnvs Steponas.
Liaudanskis Povilas.
T enkauskas Antanas.
Mednis Arnoldas, gim. 1896 m. 

P-,«kutinės žinios iš Vokietiios.
Vincas Moskus. gim. 1910 met. 

gruodžio mėn. 10 d.
Malinauskas Petras, gim. 1920

p-trinir n« -ijOG'V'O <WVn P^nvnbl.

sausio mėn. 7 d.
Viršnikienė Kseni ja, gim. 1913 '

met. rugsėjo mėn. 21 d.
Viršnikas Arturas, gim. 1933 m. j

lapkričio mėn. 9 d.
Viršnikas Guparas,

Žilvtė Ireno, gim. 1926 met. Lie
tuvoje.

Žalvs Aleksandras, gim. 1922 m. 
Lietuvoje. Paskutinės žinios iš Ita
lijos.

Visais pajieškonaų reikalais prašo
me kreiptis į PLB Vokietijos Kraš
to Valdybą šiuo adresu:

Litauisclies Zentralkomittee 
In Deutschland,

17a/Weinenheim a. d. Bergstrasse 
Post f ach 233.

W estdeutschland

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5900

Kampinis mūr. namas ir krautuve. 
Gerai einantis biznis Brighton Bark 
centre. Prie kraut. 4 k. butas.

Med. 2 a. 3 būt., šild. rad., alyva. 
Pajamų $210 mėn.
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. šild., sklyp 
31 pėdų, garažas. $28,000.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. Clilffslde 4-7450; Re*. 

YArds 1-2040

* PROGOS ’ OPPORTUNITIEŠ*

Parduod. DELIKATESŲ KRAU- 
Pri-

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2000 W. 50tli St. TeL PRospect 8-6464
Likuuc

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

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400

$8,200 PILNA KAINA. 5 kamb. 
namas. 3 mieg. kamb. Apylinkėje 
26 ir Homan. $1,800 įmokėti SVO- 
BODA, 3739 W. 26th LAwndal« 
1-7038.

Atdara kasdien ir sekm. 9 v. ryto iki 11 v. vak.

PARDAVIMUI

AGAR BACON
Lašiniukai, sv.

ŠVIEŽI MĖSINGI 
ŠONKAULIUKAI

svaras

THOS. J. WEBB KAVA....................................... 79c
MEADOVV GOLD SVIESTAS ......................... sv. 67c
ĮVIEŽI KIAUŠINIAI , .............................. tuz. 4.Qc

U. S. NO. 1
RED POTATOES 

Bulves ... 10 sv. 49c

Miracle Whip
Už kvortą 49c

5 svarai DOMINO 
Pure Cane Cukrus

TUVI? su gyvenimui patalpa 
einama kaina.

2438 W. 59th Street

MARQUETTE PARKE, 6727
So. Artesian Avė. savininkas sku
biai norį parduoti mūrinį 2 aukš-

____________ tų namą, nes išsikelia kitur 2 būt.
po 6 kamb. Centralinis šildymas. 

Prieš pirkdami ar parduodami na- 2 autom garažas.
mus, biznius sklypus ar ūkius , REpublic 7-9723

atlankykite mus. _______________!----------------------------

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC
2405 W. 51 St. WAIbrook 5-5030 
PRospect 8-3579 (vak. ir sekm.)

Parduodama GROCERIŲ KKAU 
TUVfi. Jsigyvenęs biznis. Švarus 
moder. įrengimai. Air-conditioned. 
įkainuotas skubiam pardavimui. 5 
kamb. butas užpakaly. Sav. turi 
kitus interesus. -_FRontier 6-5366.

KAS JIEŠKO GERŲ NAMŲ
ar nori greit- parduoti prašome 
pranešti telefonu arba atvykti pas 
K. Volodkevičių

K. VALDIS REAL ESTATE
2655 W. 69th St.

PR 8-6040 arba RE 7-8534
3-jų butų mūr. pajamų namas. 

Mo<l<rn Įrengti butai. Karštu vand. 
alyva šild. 2 mašinų garažas. Par
duodamas dėl ligos už geriausią, pa
siūlymų.

skambinkite REpublic 7-0101.

You choose 
' the channel...
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LIETUVIŠKASIS KREPŠINIS
Pirmutinis šios rūšies leidinys 

išeivijoje, redaguotas
EDVARDO ŠLLAJČIO.

Leidinys turi 56 žurnalinio for
mato puslapius, kuriuose telpa K. 
Čerkeliūno, S. Daunio, E. Šulaičio, 
A. Laukaičio, A. Banelio, A. Gum- 
baragio ir kitų straipsniai apie 
krepšinį Lietuvoje ir išeivijoje. Ja
me yra 63 reto įdomumo nuotrau
kos Kaina 1 dol.

Knyga gaunama Drauge, 4545 
W. 63rd St., Chicago 29, III. ir |ias 
platintojus.

Prisipirkite dabar ateinaneiom šventėm!
M ALKER’S TEN HIGH

BOIJRBON.............................. Fifth $3.39
ROMA WINES
Port—Sherry—Museatel .... Fifth 7Qc 

YlISAY PIESEN BEER. 6 cans 85c
3 qts................................ 85c P’UH ufctatatt

Homan Food & Liquor Mart
3357 W. 63rd St. ' Tel. PR 8-4335
SELF SERVICE • MRSA • GROSERIAI • LIKERIAI

ROYAL STORM WINDOW CO. 
41148 W. «3ril St.

žieminių durų Ir langų apcclallntai , 
Aliiininuin bei nerūdijančio plieno

konutrnkelja. Skambinkite arba at
vykite dabar nemokamiems apskai
čiavimams.

Rl.linnce 5-2858
PAT STAl’LETON

PASIRUOŠKIT KALĖDŲ ŠVENTĖMS!
Moderniai atremontuotose patalpose rasite dldžiausį pasi

rinkimą moderniausių baldų, T.V. ir Radio aparatų, ir kitų 
namams reikmenų.

Klausykite 
LITHDANIRN MELODIES

Ann Arbor — WPA0 — 1050 kli..
cycles

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

15756 I asui re — Rctroit 27,

DU MONišia nuostabia 
sistemą galima iš 

kario nustatyti klek 
vienų stoti ant abaoljui'ini 

llkstniis paveikslo. I'žtad. 
keičiant slottN nebereikia re
guliuoti arba berelkalo čiu
pinėti mygtukus, l’atalkvsll Į 
nos) automatiškai nuolatal!

BEACH 21”*
PALM
Funkcionaliai moder
nus ir tikro raudon
medžio arba šviesaus 

žuolt) "slenderset" 
spintoj. Dvigubi gar
siakalbiai bi-fi garsui 
Š5.00 į savaite 
l'ž tnahogany

♦įstrižinis malas

F. A. RAI DOMS ir N. BERTULIS, «av.

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30

Frank’s Television Sč Radio, Ine.
SALES AND SERVICE

3240 So. Nalsted St. Tel. CAIumet 5-7252
Atdara pirm. ir ketvlr. 9 v. ryto Iki 10 v. vak.; antr., 
treč., penki Ir šeši. 9-6: sekmadieninis 10 iki 5 vnl

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

MARŲVETTK PARKE
2-jų augštų mūr. 2 po & k. Alyvos 

karšio vand. šiluma. 2 mašinų mūr. 
garažas. Kilimai. Arti mokyklos ir 
laiž. $23,400.

2-jų aiigštų mūr. 3_jų butū — 
•>, r> ir 3 k. Aly vos šiluma. Modern. 
Įrengimui. Naujas garažas. $30,900.

Prie Marųuette Parko 5 kainliarių 
mūr. liungaloyv (galimybė padaryti 
3 miegamus). Plieno balkiai. Apsiiu- 
ga nuo potvynių. Geras pirkinys 
paskubėkite. $ I 6,900.

GAGU PARKE
Gražus 5 kamb. mūr. himgalnw su 

3 kaluli. Imlu rūsy. Nauja šilumos 
sisleiua, gazu. Apsauga nuo potvy
nių. Garažas su "overbead doors". 
$20.900.

KITI lt: t Imlų mftr~ 1—5 k. ir 
3 4 k. Metinės pajninns $2,160. Pil
na kaina $IK,000.

PASITE1ILALUITE mūsų njunų 
sąraše Ir Įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS
Iw*al I zitaU- — Ijosuranoe — Kentals 

N'otarj Public
5916 So. We8tem Avė.

PRosp. 8-2*234
(XKXXHXXW<KXXXKi(XK>O<XX)0<><>

MARQU.ETTE PARKE
Geros statybos 6 kamb. mūrinė 

rezidencija. Geriausioje apylinkėje. 
Dideli kamb. Tinkama biznieriui 
ar profesionalui. Rašykite arba as
meniškai kreipkitės.

6753 S. ROCKWELL ST.

5 METŲ SENUMO NAMAS. 6 
kamb. rezidencija. Gazu apšild. 2 
autom. mūr. garažas. Platus skly
pas $19,9000, arba duokite pasiū
lymą. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St. LAmnlale 1-7038.

CICERO Bargain. Arti 50th ir 
31st St. 3 butai — 4—3—4 kamb. 
Gazu apšil. Pajamų $190. $14,500.

SVOBODA, 6013 Cerinak IW. 
Blsbop 2-2162.

HELP WANTED — FEMALE

WAITRESSES 
Excellent positions avail- 
able for Women. Previous 
experience not nece«sary 
Will train. Good company 
beneiits—5 day week. Dis- 
count privileges. 2 meals 
and uniforms.

APPLY
EMPIjOYMENT OFFICE 

5th Floor
WABASH AT MONROE

Carson
Pine Scott 8C Co.

1 S. STATE STIREET

RE1KAIJNGA VIRĖJA
Virėja vienuolynui. 9 seselės. 

Gyventi vietoje. Kambarys ir val
gis. Geras atlyginimas. Reikalin
ga kalbėti ir suprasti angliškai. 
St. Bridget Convent, 2954 Archer 
Avė. YArds 7-6555.

MALĖ AND FEMALE*'

HISTOLOGIC Technicians —
Experienced. Excellent salary. 
Call or write: Congenital Heart 
Disease Center, 629 So. Wood 
St. Tel. CHesapeake 3-3223.

HELP VV LNTED — MEN

BTTLDIN0 & REMODELINO

įNauji namai, garažai, įvairūs pataisy-f 
|mo, pertvarkymo (rernodeling) darbai J

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

S4327 S. Campbell Av., Chicago 32, Ill.jj 
’ Tel.: YArds 7-9675 arba CL 4-7450/

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

Stato rezidencinius ir komercinių^ 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen

COLOR MATCHER AND 
INK MAN

Expericncpd only. Steady work. 
Good vvorking conditions. Salary 
cominonaurate witb ability. Apply

SINCLAIR * VALENTINE CO. 
1101 So. Pula-ski

MISCELEANEOITS

ŠILDYMAS
A. Stančtauskas tnstoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atlieka 
risuti skardos darbus
1546 S. 49th Court, Cicero

duoja planus; išrūpina statybos Į Tel OLymplc 6-0775 nno 8 vaL
kreditus. Skamb. vak. VI 7-4229 

Namų tel. Blahop 7-3340 
. 2787 Wegt i.trd Street

Namų statyba, Jvalrūh pataikymai
Ir pardavimas, jei norite pirkti ar 
užsisakyti namų, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErmlnal 0-5531 

nuo 6 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 va). Adresas: 515
Nolton, \VUIow Springs, UI.

J. BREIVE and SON
CUNSTRUCTIUN COMPANV 
1442 S 48th Ct., Cicero 50, III.

Statome uaajns namus ir garažus 
Atliekame visokių trobesių ir patai 
pų įvairios remonto darbus, skubia' 
gerai ir pigiai
Aanklb- DAriube H-2703 nuo 9 vai 

ryto Iki 7 vai. vakaro
Tel. OLytnple 2-5121 nuo 0 vai 
vsksro Iki I t vai. vakar

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

OLymplc 2-6752

LIET APORAPDOS AUENTTRA 
Visų rūšių apdraudoa. Automobl

llų finansavimas. Notarlatas Valsty 
bfts patvlrtinos kainos

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus

JONAS KIRVAITIS 
VVAlbrook 5-5A71

INTERSTATF INSURANCE AGENCY 
6108 S. Ashland Avė.. Chicago 80. I1L

STANKUS
CONSTRUCTION CO.

Atlieka planavimo ir statybos 
darbus gydytojų ofisų, gyvena
mųjų ir prekybos pastatų. Jū
sų pasirinkimui turime virš 300 
įvairių standartinių projektų. 
Ofiso telefonas ir namų 

PKospcct 8-2013 

7 103 SO. \VESTERN AVĖ. 

Chicago 36, Rl.

I8NUOMUOJAMA — FOR RENI

NAMU SAVININKAI!
Iftepininkaujame butų išnuomavi 

mui. Patarnavimas veitnt Turinu 
Isukiančiųjų aarafių

VARPAS Real Estate
591« So. \Vestem. PRospect 8-2234

Išnuom. 4 kamb. neapšildytas 
butas, 3-me augšte. 3404 S. Mor
gan St. Skambinti WA|brook 5- 
8420 po 6 v.v.

Išnuomojamas kambarys Mar- 
quette Parke su atskiru įėjimu. 
Pageidaujama vyresnio amžiaus 
moteris, kuri už kambarį ir mais
tą apsiimtų atlikti namų ruošą tri
jų asmenų šeimai.

Skambinti RE,public 7-0165

M.\KQIT'.TTE Parke išimom, kain- 
bnrys.

PRospect 6-2191

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

BUILDING OONTRACTORS
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Telef. — HEmlock 4-5881

STATOME 

NAMUS IR 
GARAŽUS

MASTER BUILDERS
General Contractlng Co.

(Sav. V. Sotlclkn Ir 4. Skonlhskas) 
į 1600 S. 4!ilh CT., CICERO 50, 1LL. 

Tel. OLymplo 2-7381; TD 3-4236
Atliekame visus statybos Ir per- 

i tvarkymo (rernodeling) darbus.

ĮIEŠKO buto

Tvarkinga pora su 9 mėnesių 
mergaite jieško 4 ar 5 kamb. ap
šildomo buto be baldų, tarp $80 
ir $100 j mėnesį. Pageidauja piet- i 
vakarių miesto da.ly. Geros reko
mendacijos. REliance 5-2948.

IŠNUOM 5 K. BUTAS. 3 mieg. 
k. Karštas vanduo kasdien. Prie 
33-čios ir Emerald DAnube 6-2913

Išnuom. 5 kamb. apšild. butas, 
1-me augšte. 2 mieg. k. Karštas 
vanduo. Suaugusiems, be jokių na 
minių gyvulių $98 į mėn. Kreiptis 
šešiad. ir sekm. nuo 1 iki 6 vai.

11124 8. HimVilding Avė.

IŠNUOMOJAMI 2 BUTAI 
po 5 kamb., apšildomi. Skambinti:

BO JĮ.5369__________

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS 
VYRUI

3135 W. 62nd PI are

ĮSIGYKITE DABAR

Naujasis Testamentas-
šventas Raštas

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

“DRAUGAS” 4545 W. 63rd St.. 
CHICAGO 29. ILL
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viai ateitininkai paskirs “Atei
ties” ir “Lituanus” žurnalams 
bei užsakys jaunimo laikraščių 
Saleziečių ir Vasario 16 gimna
zijų moksleiviams.

— Arch. Arvydas Barzdukas, 
šį pavasarį baigęs studijas Wes- 
tern Reserve universitete ir veik 
lūs ateitininkas bei visuomeninin

BLANDYTĖS CIJEVEIJINDK
Praėjusi sekmadienį Clevelan- 

do lietuviai turėjo progą išgirs
ti seserų Blandyčių trio iš Chi- 
cagos. Ja pakvietė Clevelando 
skautų tėvų komitetas atlikti 
programą skautų vakare.

Seserys Blandytės atliko įdo
mią programą, padainuodamos 
lietuviškų dainų, ištraukų iš ope 
rų ir kitų kompozitorių gerai ži
nomų kūrinių. Jų dainos suža
vėjo žiūrovus.

Keletą dainų solo dainavo EI.
Blandytė ir gražiai pasirodė.

Programai paįvairinti Vytau
to draugovės skautai suvaidino 
trumpą veikalėlį “Sapnas prie 
laužo”. Skautai buvo gerai pa
siruošę ir sulaukė publikos įver
tinimo. ' Į

Elena Blandytė ne tik daina- atlikti karinę prievolę, 
vo. Ji taip pat meniškai atpa- — Nijolė Ambrazaitė išvyko 
šakojo V. Tamulaičio apysaką tęsti dainavimo studijas į New

je vietoje — 1269 Carlyon Rd., 
tel. 1-5378.

— Aktorius ir režisorius Pet
ras Maželis ir Nijolė Balčiūnai
tė priims moterystės sakramen- ninkams iš įstaigų ir 
tą po Kalėdų.

— Sportininkė .E. šikšniūtė ki važiavusieji automobiliu ir
sukurs lietuvišką šeimą su J. Va netoli pervažos stovėjusi mote- 
dopalu po Naujų Metų. ris, kurią turbūt užgavo bloš-

— Knygų platinimo vajaus kiamas automobilis. Katastro- 
metu gautų pajamų dalį mokslei fojė žuvo trijų vaikų motina

a+q,_ Raffel, 49 m., Fred Piper
— 36 m., Wilma Kelly — 40 m., 
Floyd Burk — 29 m.

“Sugrįžimas”, kuri ypač buvo į- 
domi jaunįmui.

Seserų Blandyčių trio akom- 
ponavo muz. A. Skridulis. Prog
ramos pranešėju buvo Vyt. Rau- 
linaitis kuris savo sąmojais įne
šė gyvumo.

Seserys Blandytės susilaukė 
gausios auditorijos aplodismen
tų ir nuoširdaus pritarimo, kad 
turėjo padainuoti ir programoje 
nenumatytų dainų. Seserų Blan

kas gruodžio pradžioje išvyks krautuvių Chicagoje ir kituose 
miestuose bus ilgiau atdaros, 
kadangi prasideda didžiojo pir
kimo dienos prieš Kalėdas. Dau
guma miesto centro krautuvių 
State gatvėje bus atrados iki 
8 vai. 30 min. kas vakarą.

Yorką. Ten, šalia studijų, ji dir 
ba modeliavimo kompanijoje. Iš
leistuves surengė studentai atei
tininkai. S. G.

IŠARTI IRTOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— T. Modestas
pranciškonas, šį sekmadienį, 
gruodžio 1 d., per 11 vai. mi- 

dyčių trio buvo apdovanotas gė šias Apreiškimo parap. bažny- 
lėroisir po programos jos buvo gioje pasakys specialų pamoks-
paivaišintos bufeto ruošėjų že
mutinėje salėje. Seserys Blan

lą studentų suvažiavimo proga.
. .. . . , _ . . „ , . J. Ulėnas Korp! Vytis N. Y.dytės atsisakė atlyginimo uz dai ... . ,. , . . , . Sk pirmininkas, praves studen-navimą skautų naudai.

Po programos buvo šokiai. Bu 
fetas buvo gausus ir gerai pa
ruoštas. Jūra G.

TRUMPAI
— Ralfas kreipiasi į visus ge

ros valios lietuvius ir prašo ne
pamiršti varge ir skurde esančių 
savo brolių ir sesių Europoje. 
Visi trys Balfo skyriai tebetę
sia piniginį vajų. Pas daugelį 
atsilankys rinkėjai namuose. Vi
sų apeiti negalės, nes daugelio 
adresai pasikeitę ir dažnai nieko 
namuose neranda. Būkime mie- 
laširdingi ir savo, nors ir kuk
lią, auką atiduokime vargstan
tiesiems. Savo aukas galite įteik 
tj ir Šv. Jurgio parapijos salėje 
po lietuviškosios sumos.

— “Baltaragio malūnas” suk
sis šį šeštadienį lietuvių salėje. 
Montrealio Lietuvių Dramos Te
atras, jūros skautų kviečiamas, 
atvyksta į Clevelandą ir parodys 
rašyt. Birutės Pūkelevičiūtės re
žisuotą Kazio Borutos “Baltara- j 
gio malūną” 7:30 vai. vak

tų rengiamo banketo programą 
šį šeštadienį Statlerio viešbu
tyje.

Lenkų laikraštyje “Jed- . • Little Roclt, Ark., federali- 
nošč” Kazys Vidikauskas iš- nė kariuomenė bus visai ati-' 
spausdino eilėraštį apie tėvą ir traukta lapkričio 27 d. Bet bus Į 
sūnų Bilevičius, didelius lietu- palikta devyniem negram moki-, 
vių draugus. niams, lankantiems Little Rock

Central augštesnę mokyklą, sau 
goti dar 300 tautinės apsaugos, 
milicijos.LIETUVOS GENERALINIO 

KONSULATO NEW YORKE 
PAJIEŠKOMI ASMENYS
Alutis Pranas, s. Domo, su žmo

na;
Andruškevičienė Magdalena, d. 

Vinco, ir jos dukterys Marija ir 
Ona;

Bakevičius Antanas, gyv. Tel
šiuose, vėliau Vokietijoje;

Bernotaitė Veronika, iš Sodai- 
čių kaimo;

Griciutė-Kakštienė Petronė, iš 
Salantų vai., Kretingos apskr.;

Gudzinskaa Česlovas;
Karvelienė-Viseckaitė Marytė A- 

polonija, ir brolis Viseckas Mata- 
ušas, vk. Vinco;

Krakauskienė-Buivydaitė Moni
ka, gyveno Windsor Locks, Conn.;

Krikščiūnienė-Tamulevičiūtė O- 
na, ir jos sesuo Kušleikienė, Jad
vyga, dukterys Mykolo, iš Kėdai-

Dail. K. Žilinskas paskuti- Milčiūnas Adolfas; 
niu metu yra sukūręs keletą lie- Paulavičius Aleksas, sūn. Alek-
tuviškais motyvais paveikslų, ku ?o.,_£yyeno Duąuesne, Pa,, kik iš 

Paiurelio k., Kvėdarnos v., Tauriuos ateinant} sekmadieny gale- į ragės apskr.;
Piliukaitis Edmundas; 
Pacevičiūtė Magdutė ir Onutė, 

iš Avikilų k., Liudvinavo v., Ma
rijampolės ap.;

Prike Marija, gyvenusi Philadel- 
phi joje;

Reliuga Vladas, iš Palangos v.; 
Rinka Charlis, išvyko iš Lietu

vos 1940 m. į Haverhill, Mass.;
Rozelevičius, vyras ir žmona, bu 

vo nusipirkę ūkį Skaudvilės vals
čiuje, Tauragės apskr.;

Sadauskienė Ona, duktė Dzido
riaus;

Saulius Robertas;
Savickas Anupras;
Slamiškiutė Katriutė, vienuolė, 

iš Avikilų k., Liudvinavo v., Mari
jampolės ap.;

Šukys Vytautas, sūn. Jono; 
Šveistys Juozas ir Vincas ir jų

site pamatyti ir švenčių proga 
įsigyti Spaudos kioske.

— Clevelando liet. inžinierių 
valdyboje pirmininku yra V. Či- 
vinskas, sekr. A. Vaitaitis ir ižd. 
A. Sušinskas. Valdybos adre
sas: A. Vaitaitis, 1343 E. 68th 
Str., Cleveland 3, Ohio.

— Čiurlionio ansamblis užpir 
ko namus Magnolia Drv., netoli 
nuo muzikos mokyklos.

— Kalėdinių atvirukų, naujų 
knygų, pvz. M. Katiliškio “Miš
kais ateina ruduo”, kun. dr. J. 
Prunskio “Augštyn širdis”, 
“Gintarėlė”. “Karaliai ir šven-

Itieji”, “Ru?sėjo žvaigždės”, “Mū sesuo Verutė, iš Jurbarko vai.; 
sų karo vadai”, “Dainų kraitis” Tomkevičius, Bronius ir Tomke- 
ir Ict., galite gauti spaudos kios- ^^7*® Jadvyga, gyveno Panevė-
ke sekmadieniais Sv. Jurgio pa- i Viseckas Mataušas, ir sesuo 
rapijos salėje. Kioske galima Karvelienė Marytė Apolonija, vk. 
pratęsti visu laikraščių prenu- v,nco;
meratas ir užsisakyti naujų latk i Rtanislovo< gyvenęs Bostone; 
raščių bei žurnalų. I Zakis Zilderman Albert, gimęs

— Lietuvišką šeimą Padėkos j Lietuvoje, žinantieji apie jo šeimą 
dieną Šv. Jurgio bažnyčioje su
kūrė Jonas Dunduras ir Danutė 
Brazaitytė.

— Joną* Virbalis, sėkmingai 
vadovaęs LB Clevelando apy
linkei, pakviestas SLA Ohio or
ganizatoriumi ir gyvena naujo-

ir gimines prašomi atsiliepti.
Žilvtė Monika, duktė Antano, iš 

Kretingos apskr.

Jieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsiliep
ti į:

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24. N. Y.

ĮVAIRIOS žinios
DTENRA8TLS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOTS

PAJIEŠKOJIMA1
Norėjo paskubint, atneše 

mirtį

1) STASE BABUŠYTfi - BAR- 
TUŠKIENĖ jieškoma brolio Anta
no g. Sibire. 2) NATAL. NEV1- 
RAUSKAITfi- SKAISGRIENft jieš 

xt-i . koma sesers Magdutės gyv. Lietu-Niles miestely, netoli Chica- Voje. 3) VLADAS GERULAITIS 
jieškomas brolio Vyto gyv. Lietu
voje. Stasė, Natalija ir Vladas dėl 
ryšio su giminėmis prašomi kreip
tis šiuo adresu: 51 Huntington

gos, traukinys užlėkė ant auto
mobilio, užmušdamas keturis 
asmenis ir sužeisdamas du. Ne
laimė atsitiko, kai vairuotojas Cres., Toronto 3, Ont., Ganada. 
beskubėdamas bandė pervažiuo
ti per geležinkelio bėgius, ap
sukdamas aplink barjerą, už
leistą prieš ateinantį traukinį. 
Nelaimė įvyko skubant darbi- 

įmonių

Ilgesnės valandos 
krautuvėse J

Jau nuo penktadienio, tuoj 
po Padėkos dienos, daugelis

Jieškomi 1) .ANTANAS DUDĖ
NAS, jo dabartinė gyvenamoji vie 
ta nežinoma. 1944 m. pavasary jis 
buvo Žalinkalny-Kaune. Buvę jo 
draugai ar pažįstami prašomi at
siliepti. Jo jieško motina ir sesuo. 
Jam yra laiškas iš Lietuvos. 2) 
ALEKSAS JUKNIS, gyv. Chica-

namo Katastrofos paliesti pen-|P°.ie> 3325 Aubert Avė., Austin 
Avė., Avalon Avė., arba kita kuri 
(.jo laiške parašyta gatvė labai ne
aiškiai). Jieško Jurgis Juknis, s. 
Stasio, gyv. Lietuvoje, Kapčiūnų 
km., Pakruojo vals., Šiaulių apskr.

Trūksta kunigų
Pietų Amerikoje yra didelis 

kunigų trūkumas. Ten vienas 
kunigas yra tik dėl 11,000 gy-

Stepaitis, ventojų. Centrinėje Ameriko
je kunigui išpuola 14,000 gy
ventojų, o Karaibų salose — 
net 18,000.

— Keliavimo priemonės. Ka
nados turizmo biuro apskai
čiavimu 84% turistų kanadie
čių keliauja automobiliais ir tik 
16r; kitomis priemonėmis.

Jieškomi 1) JONAS PANASE- 
VICIUS, kilęs iš Vilkaviškio apsk., 
Vilkaviškio vals., Dugnų kaimo, j 
Ameriką atvyko 1908 m. 2) JO
NAS ir ALBINA MILIAUSKAI, 
kilę iš Vilkaviškio apskr., Žalio
sios vals., Budvičių kaimo, j Ame
riką atvyko po II-jo Pasaulinio 
karo. Jieško giminės iš Lietuvos. 
Dėl platesnių žinių kreiptis — W. 
Greenis, 3830 Hemlock St., East 
Chicago, Indiana.

Jieškomi VYTAUTAS ir BALYS 
STRAZDAI, kilę nuo Ukmergės. 
Jieško sesuo Valentina Strazdai- 
tė, grįžusi iš Sibiro, dabar gyve
nanti: Vilnius, Universiteto g-vė 
Nr. 15-2, Lithuania. Jieškomi pra
šomi atsiliepti adresu: A. Kielai- 
tė, 11 Frederick St., Providence 8, 
R. L

A. A.

ANTANAS
MARCINKiEWICZ

Gyveno looth St. 93rd Court, 
North Palos para, Illinois.

Mirė lapkr. 26 d., 1967, 11:30 
vai. ryto, sulaukęs pusės am
žiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragėn apskričio, Kaltinėnų pa
ra puoš.

Amerikoje išgyveno 4 7 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Auna (Oainauskailė), 
2 sūnūs: Harry, marti Kalbi
na, ir Anthony. marti Ketty, 2 
dukterys, Jean Balzekas, žen
tas Italph, ir Kophie Gintlas, 
žentas VValter, 4 anūkai, bro
lis Jfi-ry su šeimų, sesuo p. 
.iagmiiiienė su šeima, kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas John I’. 
Budrikio koplyčioje, 4330 H. 
California Avė.

Laidotuvės įvyks šeši. lapkr. 
30 d., iš koplyčios 3:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į švene. 1*. 
M. Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes. Nuoširdžiai kviečiame vi
sus: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę: žmona, sūnūs, dūk 
terys, marčios, žentui ir anū
kai.

I.aidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis. Tel. LAfayett 
3-0440.

A. A.

JONAS SHUKIS
Gyveno 6234 Ko. Campbell Avė.

Mirė lapkr. 27 d., 1957, 6:15 
vai. ryto. sulaukęs pusės amž. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Taura
gės apskr., Kaltinėnų parap., 
Numlninkų kaimo.

Amerikoje išgyveno 43 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

brolis Kazimieras, brolienė Ire
na, jų 2 dukterys: Irena Kū
riau, jos vyras James ir Vale
rija <>«ti'owski, jos vyras Mor
ris ir jų šeimos; 2 seserys: Ona 
Kodgers ir jos šeima ir Kophie 
Lėtokas, Stogelis Stanley; Lie
tuvoje liko 2 seserys ir 2 bro
liai ir daug kitų giminių, drau
gų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Mažeika- 
Eviiiih koplyčioje, 6845 South 
Weslern Avė.

Laidotuvėm įvyks šeštadienį, 
lapkr. 3o d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į švč. 
P. M. Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies .sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

brolienė Ir

Laidotuvių direktorius Mažei
ka Tfe Evans. Tel. KEpublic {1- 
8600.

Moteris Sveikatos taryboje
Chicagos meras paskyrė pir

mą moterį į Sveikatos tarybą. 
Tų pareigų susilaukė radijo ko
mentatorė Virginia Marma- 
duke.

Apsupo sukilėlius
ALZIRAS, Alžirija, lapkr. 28. 

— Prancūzijos parašiutininkai 
šiandien apsupo šimtą Alžirijos 
sukilėlių Timioun šiaurėje.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY MILLS GEUNYtlA
Goriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 VVest 63rd Street
Telef. PR 8-0838 ir PR 8-0834

A. A.
MAGDALENA SLUSNIS 

(SHARKAITE)
Gyveno 5320 So. Paulina St.

Mirė lapkr. 26 d., 1957, 2:15 v. p.p., sulaukus pusamž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr. Švėkšnos para

pijos, Užlaukių kaimo.
Amerikoje išgyveno 45 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Pranciškus, sesuo Ele

na Ukockienė, jos duktė Ona Diluekis, jo vyras Stanislovas 
ir jų šeima, sesers vaikai: Jonas Toleikis, jo žmona Elena, 
Juozapas Toleikis, jo žmona Rozalija, Barbora Fleck, jos vy
ras John ir jų šeimos, pusseserė Ona Masiliūnienė, jos vyras 
ir jų šeima, pusbrolis kun. Jonas Kučinskas, gyv. Los An
geles, California, brolienė Antanina Sharkiene su šeima, ki
ti giminės, draugai ir pažįstami.

Lietuvoje liko sesuo Ona Oželienė su šeima.
Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje, 4605 S. 

Hermitage Avė.
Laidotuvės įvyks šeštad. lapkr. 30 d., iš koplyčios 8:30 

vai. ryto bus atlydėta į ŠV. Kryžiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamal
dų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdęs Vyras.
Laidotuvių direkt. John F. Eudeikis, Tel. YArds 7-1741.

STATYBAI 
IR NAMU 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Vlsoldų Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO
STASYS LmVINAS. Prm
3039 So. Haisted St.

Tel. Vlctory 2-1272

Apkalnaviraą ir Prekių Pristato 
mą Teikiame Nemokamai 

Raštinė atidarė kasdien nnc
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
Seštadienais iki 3 vai vakaro

(* ARTI IR TOLI BAnDŲ
PERKRAUSTYMkS
Naujas specialiu dideli* 

sunkvežimis 'ra pilna ap- 
dranda Pigus Ir sąžiningas 
patarnavimas.

B R. ŠERĖNAS
9047 W. «7th PI. Chicago į

111. WAIbrook 5-8063 J

rz
Žinantieji apie šiuos asmenis, pra
šomi rašyti šiuo adresu: Antanas 
Aidukas, 575 East 38th Street, Pa- 
terson, New Jersey. *

Jieškomi 1) JONAS TALAČ'KA,, juos žinančius prašau pram-šti 
dirbęs Kaune Maisto labrike. 2) $juo a(jresu; m. Tomas, 37 Bonny- 
ALFONSAS ILEKIS ir .jo sesuo I . „
LJUSE. Visi paskutiniu laiku g.v- view Dr., Toronto 14, Ont., Ca- 
venę Kaune. Juos pačius ar apieinat};i.

Skausmo valandoje, motinai mirus, reiš
kiame giliausią užuojautą

FABIJONUI VALINSKUI 
ir jo šeimai.

L. B. liridgeporto Apylinkės Valdyba ir 
laidinio Moksleivių ansamblio valdyba, mokytojai ir tėvai

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

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

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBUL.ANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Nuliūdę: Brolis, 
kili gimines. LIŪDESIO valandoj

Sankitt

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6840 8o. Westeni Avė. Air CondMoned koplyčia 
REpubUe 7-8600 — 7-8001 Automobiliam* vieta

Ttonu, karto gyrana kltoaa mia«t« dalys*: saatoma
koplyčią arčiau JOaų namų.

ANTHONY B. PETKŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 501h AVĖ. 

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

Telelonai: GRovehill 6-2345 arba
T0wnhall 3-2108, 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIV DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patams- JOT CK turime koplyčias
rimas dieną Ir nak BBT jSu j a °8 e Chicagos Ir |

I tį Reikale šaukti Kuselando dalyse ir
mus. tuojau patarnaujame.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

ANTANAS M^PHILUPŠ

8307 S. LITCANICA AVĖ. Tel YArds 7-3491

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET Tel. HEeiey 3-57lt

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HAISTED STREET Tel. VArdu 7-191

LEONARDAS < BUKAUSKAS
10X21 S MK HK.AN 4VE Tel COmmodnre 4 222.'

JURGIS F RUDMIN
3319 S. IJT1ANICA AVĖ Tel VArdh I 113X 1134

VASAITIS — BUTKUS
I44« S 50th AVĖ., CICERO III Tel. Ol.ymplc 2-10413

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 U »6th STREET YArds 7-078i

STEPONAS C IACKAWICZ
5424 VV «9th STREET REpuhlk 7-1213
5314 W. 23rd PLACE Virginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
»-»4 s MHh »’• <M vmpb ? V?45 Ir TfHvnball 3-96X7
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X Sol. Vladas Baltrušaitis,

į X Kini. B. Sugintas jau su- 
Marė šiomis didi mūs 50 Vasa
rio 16 ir Saleziečių gimnazijų 

į rėmėjų būrelių ir turi 1,000 
(narių. Už lapkričio mėn. jau 
pasiuntė per Balfą 1,000 dol. 

, čekį. Nuo 1952 m. rugsėjo 1 d. 
ligi š. m. galo kun. B. Sugintas 
bus surinkęs 35,040 dol. Iš tos 
sumos 20,480 dol. teko Vasi-

kuiio puikia vaidyba ir daina- rjo jg j gimnazijai, Vargo mo
vimu gėrėjomės praeitame “Ri- kyUbms 1560 dol. ir Salezie- 
goletto operos spektaklyje, £jų gimnazijai Italijoj 7,000 dol.
siais metais mini savo muziki- Tai tikrai dideli skaičiai liūdi
nės veiklos sidabrinę - 25 me- jantys kun B Sugint() a(|ik1;) 
tų sukaktį. Solistas yra kilęs iš di(,( ,į (jarba 
Jurbarko. Dainavimo ir chorve-, x Matas Zizas, veteranas 
dybos klases baigė Kauno kon- nanių statytojas Chieagoj, vpa- 
servatonjoje. Jis yra buvęs tingaį Marquette Parko rajone> 
Kauno ii Vilniaus operų solis- gu įmona praėjusį šeštadienį 
tu. Taip pat ir Lietuvoje ir išei- savo puošnioj rezidencijoj su
vijus gyvenime yra vedęs visą ruošė šaunų pobQvį prekybinin. 
eilę chorų. Jo, kaip solisto, su- kams jr kultūrininkams, pa
kurti žymesni vaidmenys yra kviesdami ir jų žm'onas. M. Zi- 
Rigoletto, Figaro, Germont zas savo plačiai išplėstą verslą 
Traviatoje, Valentinas Fauste, šiuo metu jau yra pavedęs sū- 
Eskamilio Garmen ir kiti. Balt- nuį jr žentams, o pats tik juos 
rušaitis žinomas savo gilia mu- globoja ir teikia patarimus iš 
zikine kultūra. Muzikinėje veik-j.savo ilgos patirties namų sta-

Chieagos V \ t ų 
k\klos salėje

choras kuris stato Rigoletto ( perą gruodžio 8 d. 30 v. p.p. Marijos Augšt. mo

Prof Urey j Kaliforniją iKAS KĄ IR KUR
N ibelio laureatas dr. ilarold 

C. Urey, chemijos profesorius
— Šv. Dievo Motinos Sopulin

gi.* draugija. Cicero, kviečia visas 
nares dalyvauti šv. mišiose gruo- 

Chi'-agos universitete, nuo bir- džį0 1 d. 7:30 v. rvto, eisime kar-
’ želio 1 d. persikelia į Kaliforni- tu prie šv. Komunijos. Visos na- 
, . . . rėš renkasi su draugijos ženkle-jos universitetą, kur, jis pats liaiK Antano piiraį,ii((S aa|,-.ie 
lyra baigęs 1923 m. Tame uni-1 7:15 v. ryto
versitete jis bus septintas No
belio premijos laimėtojas. Tą “ A?';iuKa1z,,n.in7’.’ SeM‘rŲb1 J j j j,g metinis susirinkimas įvyks gruo
premiją jis gavo už 1934 m. džio 1 d. 2 v. p.p. Gimimo šv. Pa-
išrastą sunkųjį vandenilį ir neles parapijos salėie. Prieš susi- 

, .. , . rinkimą bus fotografuojamasi. Bus“sunkųjį vandeni, kūne pasi- vaiA6s Prašau visas atsilankyti. 
rodė esą taip svarbūs atomi- j

I . / . 1 • Valdybaniuose tyrimuose.
|

— Chieagos Lietuvių Kęstučio
Teismo Žodis apie taksius P’^alpos klubo priešmetinis narių

Illinois Augšč. teismas nu
sprendė, kad veteranams duo
tieji taksių leidimai esą duoti
neteisėtai. Pirmenybę čia tu
rinčios Yellovv ir Checker ben
drovės. Chicagoje yra apie 740 
veteranų taksių.

susirinkimas įvyks sekmad. gruo-
! džio mėn. 1 d. 1 vai. p.p. Hollv- 
į wood svetainėje, 2417 W. 43rd St. 

Nariai prašomi kuo skaitlingiau
siai dalyvauti, nes bus renkama 
valdyba 1958 metams ir svarsto
mi kiti svarbūs klubo reikalai.

toje jis gyvai reiškėsi ir būda. 
mas Vokietijoje, ten jis net da
lyvavo Detmolde Sevilijos Kir
pėjo pastatyme. Atvažiavęs 
Amerikon, iš pradžių vadovavo

tyboje. Zizai yra pavyzdingi lie
tuviškųjų reikalų rėmėjai.

X Kultūros Fondas Br. Šatą 
paprašė sudaryti Tautinių šo
kių komisiją. Į tą komisiją tu

Šimkaus vardo chorui Los An-retų patekti geriausieji mūsų 
gėlės mieste. Chicagoje jau ke-, tautinių šokių mokovai ir orga- 
linti metai vargonininkauja Šv. nizatoriai. Komisija turėtų nuo- 
Jurgio parapijoje. Chicagoje jisį utinius ryšius su bet kur vei- 
kulminacinį zenitą pasiekė su Į kiančiais šokių rateliais, rinkti 
Chieagos Lietuvių Vyrų choru, į šokius, skelbti naujo repertua- 
išvesdamas jį į menines augštu-, ro šokėjams, būti kitų remia
mas. Jo sumanumu ir pasišven- j miems ir patys kitus remti. Ko- 
timu buvo atsiekti tokie geri i mjsįjai teks pasirūpinti ir nau- 
rezultatai lietuvių kultūrinėje | jų vadovų rengimu.
dirvoje, kaip oper os pastaty-' X Kun. Augustinas Salias, 
mas. ši opera gruodžio 8 d. 3 
vai. popiet yra vėl statoma Ma
rijos mokyklos salėje Chicago
je. VI. Baltrušaitis joje dainuo
ja tituliarinę partiją. Ateidami 
į operą pagerbsime jubiliatą, o 
taip pat ir prie pačios operos 
palaikymo prisidėsime.

X Edvardas Juščius ir pane
lė Jean Mateika, 11234 S. Troy 
st., buvo sujungti praėjusį šeš
tadienį šv. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčioje. Vestuvių 
puotoje dalyvavo apie 100 sve
čių ir viešnių. Jaunavedis yra 
buvęs Dėdės Šamo kareivis ir 
tarnavęs Korėjoje. Dabar jis 
yra statybininkas ir dirba prie 
namų statybos Chieagos šiau
rės priemiestyj Mundelein. Ten 
jaunavedžiai ir apsigyveno. Jau
navedžio tėvas Antanas yra po- 
pularus Marquette Parko lie
tuvių kolonijos verslininkas, tu
rįs batų taisymo įmonę 2635- W

S. O. B., po operacijos besveiks- 
tąs šv. Kryžiaus ligoninėje (322 
kamb.,, kiekvieną dieną vis jau
čiasi sveikesnis, stipresnis. Jis 
tikisi ateinantį sekmadienį ga
lėsiąs vesti vienos dienos reko
lekcijas Kolumbo Vyčiams 
Gary, Ind.

X Aktoriai Alg. Dikinis ir 
Ant. Kukas Balio Sruogos mi
nėjime groudzio 15 d. Jaunimo 
namuose pateiks ištraukų iš 
Dievų miško. Tas šiurpulingas 
veikalas, vaizduojąs išgyveni
mus Stutthofo stovykloje, bai
giamas spausdinti ir netrukus 
pasirodys mūsų knygų rinkoje.

X Dail. Murino paroda, vyks
tanti Jaunimo centre, 5600 S. 
Claremont avė., uždaroma šį 
sekmadienį 8 v. v. Penktadienį 
ji bus atdara nuo 5—8 v. v., o 
šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 
v. ryto ligi 8 v. v.

X A. L. Mokytojų s-gos me-
69 Str Jo dvi dukterys jau se-ltinis koncerta« ™ puikia numi
niau ištekėjo. ne Programa įvyks 1958 m. ba

landžio 12 d. Jaunimo centro 
X šv. šeimynos Vilos rėmė-j salėje. Koncerto metu bus įteik- 

jai rengia žaidimų vakarą gruou. La 250 dol. premi ja už geriau- 
1 d. 2:30 v. p. p. Dariaus Girė-Įsią 1957 m. vaikų ar jaunimo 
no svetainėje, 4416 S. VVestem literatūros kūrinį.
avė. J. Kamin yra komisijos X Antrasis rankraštis Drau- 
pirmininkė. Jai nuoširdžiai tai- go romano konkursui yra pa- 
kininkauja Fandcl, Dzimidas,, sirašytas slapyvarde Ašara. Ro- 
Stanaitis, Sada, Picža, Palutsis, mano vardas: Ir nevesk mus į 
Mineika, Tumas, Kuenzel, Ged- pagundą. Terminas rankraš- 
vilas, Eilas, Nakvos ir kt. Vila čiams pristatyti baigiasi gruo- 
yra seneliams priglausti. Joj1 džio 1 dieną.
darbuojasi kun. St. Adominas, x ,JŽ a a. an.,litek<<, j(,Uū.
ir sesuo M. Amela. Žaidimų va
kare bus daug ir gražių dova
nų.

X BaJfo Rūbų vajus Bridge- 
porto kolonijoj pradedamas 
gruodžio mėn. 2 d. ir tęsis iki 
šeštadienio, gruodžio mėn. 7 
dienos. Rūbai bus priiminėjami 
kasdien nuo 6 vai. iki 8 vai. va-

bo Gediminsko vėlę šv. Mišios 
bus atnašaujamos Tėvų Jėzui
tų koplyčioje, 5541 S. Paulina 
St., šeštadienį, lapkr. mėn. 30 
d., 6:30 vai. ryto. Draugai ir 
pažįstami kviečiami skaitlingai 
dalyvauti.

X I)r. A. DaniišiN, ALRKF
centro vicepirmininkas ir Jau-

, . nimo stovyklos reikalų vedėjas,
karo Sv. Jurgio parap. salėje, , . , . . ... . , ei'-J taip pat Ateitininkų Pederaci- o šeštadieni nuo 12 vai. iki 51 . ~ . ..., ,. jos Tarybos pirmininkas, gvve-val. p. p. šią savaitę ten pat rū-
bai priiminėjami 
jui.

vyskupų va-

X Janina Narutavičienė, Chi
cagoje išbuvusi porą mėnesių 
ir sutvarkiusi leidimą savo nau
jos knygos “Jaunieji daigeliai” 
(ją numatoma išleisti prieš Ka
lėdas), išvyko pas savo dukte
rį Danutę Vertelkienę, dabar 
jau apsigyvenusią naujuose 
nuosavuose namuose, 2728 8. 
W 34 Avė., Minmi. Fla

na 8050 Hartwell, Detroit 28, 
Mich. Tel. Luson 4-4308.

X Kun. J. saulinskas, Visų 
šventųjų parapijos klebonas, 
sekmadienį grįžo iš ligoninės ir 
baigia sveikti namuose.

X JuozaH Fabijonąvičius ir 
p. Numgaudis savo krautuvę, 
2611 VVest 44 St., perleido J. 
Klimkaičiui, kuris naujuoju biz
niu labai patenkintas. J. Fabi
joną vičius žada išvykti į Cali- 
forni:i paatostogauti.

Eisenhowerio ligos 
atgarsiai Chicagoje

Kai tik radijas ir laikraščiai 
pranešė apie prez. Eisenhowerio 
ligą, Chicagoje kito susirūpini
mas. Miesto rotušėje trumpam 
laikui sustojo darbas. Meras 
Daley pareiškė:

CHICAGOS ŽINIOS
JRV griaužia materializmasSubadė motiną 

Našlę Rose VValdman, 52 
gyvenančią

m- J Chicagoje kalbėdamas dr. Je- 
amžiaus, gyvenančią 3337 Ar- rome Kerwin, politinių mokslų 
gyle St., Chicagoje, primušė ir profesorius Chieagos universi- 
12 kartų peiliu perdūrė jos sū-i ^e^e» pažymėjo, kad vakarų pa

! saulis daug pralaimėjo nusi
sukdamas nuo krikščioniškųjų 
tradicijų, ir jis veltui bandys 

los studentas. Padaręs lą žvė- į savo vakarietišku materializmu 
— Visa Chicaga meldžiasi už i rišką nusikaltimą, jisai pašaukė nugaiėti komunistinį materia-

greitą prezidento pasveikimą. . policiją, pranešdamas, kas jvy- lizmą Rašytojas Vance Pa-
Visų JAV žmonėms ir čikagie- ko. Policijai papasakojo, kadįckard autorius labiausiai per-

jisai tą naktį 11 vai. grįžęs iš kamog knygos “The Hidden

nūs Marshal, 21 m. amžiaus, 
Coyne Elektrotechnikų mokyk-

čiams besimeldžiant, turime vil
tį, kad prezidentas greit pa
sveiks.

mokyklos ir skaitęs laikraščius.
Motina jį ėmusi barti, kad jis 
neina ilsėtis, taip vėlai skaity- 

jis

Valdyba

— Roselando Balto 57-to skyr. 
nepaprastas susirinkimas šaukia
mas šj sekmadieni gruodžio mėn. 
1 d. 11 vai. Visų Šventųjų para
pijos salėje. Susirinkimo metu bus 
padarytas įdomus pranešimas a- 
pie siuntinius, vaistus, emigraciia, 
Lenkijos lietuvius ir kan dr. Kan- 
čiaus, Balfo nirmininko, kelionę 
po Lenki ią ir Europą.

Beto, bus renkama valdyba ir 
bus valdvbos nariu pranešimas.

Visus šalpos bičiulius maloniai 
kviečiame dalyvauti.

Valdyba

— LSS suvažiavimo ir banketo 
dalyviams. Dėl ypatingo susidomė
jimo studentų banketu, rengėjai 
buvo priversti pasirūpinti didesnė
mis patalpomis. Pranešama, kad 
yra gauta iškilmingas Hotel Stat- 
ler GEORGIAN ROOM. Ryšium su 
šiuo salės pakeitimu banketo pra
džia atkeliama j 7:30 v.v. Prašo
me nevėluoti, nes banketas bus 
pradėtas laiku. Biletus įsigiję pra 
šomi išreikšti savo pageidavimus 
stalo rezervacijos atžvilgiu, skam
binant V. Ramanauskui, VI 6-0041 

mesis yra kreipiamas į lietuvišką j Visi biletai jau išparduoti, 
eglutę. Lietuviška eglaitė papuo-! i,
šia ir knygos viršelį.. Ilustracijos Rengimo komisija
yra atspausdintos 6 spalvom Knv- j
ga gražiai įrišta. ! S. m. gruodžio mėn. 1 dieną 9

: vai. 30 min. Tėvų Marijonų kop- 
Knyga turėtų būti kiekvieno lie-1 tyčioje prie 4545 West 63rd St. 

tuvio knygvne ir ji labai tinka I jvyks pamaldos už a. a. ANTANĄ

Užsisakykite
Naujai išleistą knygą
“A NEW LOOK AT 

CHRISTMAS 
DECORATIONS”,

kurią suredagavo

sesuo M. Gratia, (Listaitė)
Marijos Aukštesnės mokyklon 

meno dalykų mokytoja

Persuaders”, savo kalboje kri
tikavo amerikiečius, kad jie 
daugiau susirūpinę savo naujų 
automobilių patogumu,

Prezidento liga buvo laueia- , ,; damas laikrasciusma Prekybos rūmų pastate, o
ypač didelis aktyvumas susidarė pu°'ęs ,mO,ln’- . J‘ "“T*."/1 ‘I -<•>«><■ pažanga, ir tų

i švedų ligoninę ir yra kritiškoje, patogurnų bejieškodami davėsi 
padėtyje, gal net su perskeltu rusų pralenkiami.
galvos kaulu. Policija nado

šėrų biržoje, kur kainos staiga 
krito. Daugelis gyventojų susi
darė sau įspūdį, kad preziden
tas, gavęs širdies smūgį, mirš
ta ir telefonais pradėjo teirau
tis redakcijose.

Tada ir

kraujuojantį žudiko rankos rie
šą. Jis norėjęs pats nusižudyti.

Šioj knygoj aiškinama kairi pa- 
kaip pUOšti eglutes. Duodami 27 tautų 

puošimo pavyzdžiai. Ypatingas dė-

Šuo su akiniais
Glenview miestely gyvenanti_ -ta -- .........................dovanoti KalėdųPasakoja narkotikų vergai Davis selma savo šuniui įtaise ^ams.

“Sun-Times” ap-'akinius’ kai Pastebčj°- kad >1 
, , -įeidamas atsitrenkia kur į bal-kalinamus uz f

, ... ... . .. „ . , „„ dus, net nemato kur kates vai-įnarkotikus. Visi jie pavaizdavo,
. . . kvti. Šiuo buvo nuvestas pasinriemies-‘ kaip skerdus yra gyvenimas tų,

1 . . . • i „„ akių specialistą, kuris nustatė,!laikraščių sąjungoje. Jisai1 kurie įprato į siuos nelaimę ne- .........................* y , - l. i i i- i kokie akiniai šuniui reikalingi,laikraštininkams pareiškė, kad sancius chemikalus. Jie pasako- . . . . .1 ... , ... ir lo savininkas, dirbąs akiniųprezidentą ištikusi ataka tunn- jo, kaip narkotikų vergas, iš . . . ..\ prekyboje, jam juos įtaise. Spe-ryto gavęs tų nuodų injekciją, 1 J J ' J J 1 H

La Grange Parke, netoli Chi
eagos, gyvena prezidento bro
lis Earl Eisenhovver, kuris yra 
augštas tarnautojas
čių

ti būti lengva.

Nužudytas apvagiant sesers 
krautuvę

Chicago Heights policija nu
šovė Richardą Paske, 27 m. 
amžinus, gyvenusį Harvey. Jis 
buvo įsilaužęs į pianų krautu
vę. Trukšmą išgirdę krautuvės 
savininkai Lorraine Reynolds 
ir jos vyras James pašaukė sar
gybinį, kuris įėjęs į krautuvę

Liepė

proga kitatau-

Dienraštis 
klausė 8 vyrus,

, , . ... , . , .. „ cialiais diržiukais palaikomi aki-kombinuoja, kokiu budu jis ga-............... ....m,, niai šuniui gerai stovi ir us yralės gauti ją sekančiu kartu. To- .......... & ■> J
kie žmonės negali koncentruotis
į nieką kitą, kaip tik į narkoti
kų jieškojimą, nesustodami 
prieš jokią kliūtį. Gavus nar-

visiškai ramus.

PABEDINSKĄ. Po pamaldų trum
pas minėjimas “Draugo” salėje. I 
pamaldas ir minėjimą kviečiami 
atsilankyti visi a. a. Antano prie-

1 toliai ir pažjstami.
i Broliai kęstutiečiai tiek pamal- 
l dose tink minėjime dalyvauja or
ganizuotai.

Korp! “Kęstutis" 
centro valdyba

Knygų išpardavimas, kurį pa- 
j skelbė Gabijos leidykla, bus iki 

. gruodžio 31 d. Didelis pasirinki- 
__ .............. _ į mas knygų su 25% iki 90% nuo-

Kaina $4.95.

Užsakymus siųskite:

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

kotikų dozę, jų rūpesčiai .mo- 
nvntui užsimiršta, tačiau vė- 

užgula su dar didesniu 
Neturėdami kitų lėšų

1 liau jie
svoriu.

pamatė įsibrovėli, 
pasiduot i, 
leido šūvį, suž-i. dmas sargą 
Šis išbėgęs pa' iido- policiją. At
vykusi polici ja rado įsibrovėlį i 
užsiharika d'i vu į viename kam
baryje. Pareikalavo pasiduoti. 
Kai jis neklausė, per uždaras

įam

narkotikams pirkti, jie užsiima 
vagyste, plėšimu, kol patenka

Narkotikų už $2,500,000
Federaliniai agentai ir Chi- druomenes 

cagos policija, sekę keletą mė- mokestį, 
nėšių, pagaliau surado heroino “
sandėlius, konfiskuodami net 
30 svarų to narkotiko, rasto 
1511 E. 69th str. Areštuota 
Heton Mack, 31 m. ir Solomon

ATLIKIME TAUTINI 
PAREIGĄ!

Užsimokėkime Lietuvių Ben
ita r i o solidarumo

laida. Prašykite katalogo šiuo ad
resu: Gabija, P.O.B. 355, Wyan- 
danch, N.Y.

— Chieagos frontininkų prieš- 
adventinis linksmavakaris įvyksta 
šiandien 7:30 vai. vakare Lietuvių 
Vyčių salėje.

Sv. Mišių ir Maldų
NOVENA Į NEKALTAI PRADĖTĄ 

SVč. PANELę MARIJĄ 
bus laikoma naujoj Tėvų Marijonu Chieagos vienuo
lyno koplyčioj, nuo Lapkr. 29d., iki Gruod. 7d., 1957.

Kurie norėtumėte dalyvauti šioje novenoje savo Intencijo
mis, jas pasiųskite šiuo adresu: Mariau Fathers, 6336, S. Kil- 
bourn Avė., Chicago 29, III.

į kalėjimą. Daugiausiai tokių [S. Smalls, 30 m. 
n iau įsibrovėlis pa- yra iš sunyUusių narnų> įš skur-:________________

džių rajonų, iš suirusių šeimų.

Plėšikų suktumas
Iš Leader Department krau

tuvės 1400 \V. 51 str., Chicago
je, buvo išnešta pinigų apieduris paleido seriją šūvių iš, . .. ., .... . ... . $5,000 ir prekių nepatikrintaskulkosvaidžio ir plėšikas buvo ’ . , . .

nušautas. Išlaužę 
ninkai rado prie jo i 
peilį. Atėjusi krautuves savinin
kė ir atpažinusi, kad tas įsilau
žėlis buvo jos tikras brolis, su
sijaudino iki histerijos.

ALFONRAS GEČAS yra “Rigo
letto” operos chormeisteris. jis 
tvarko choro dainavimą už scenos, 
jam diriguodamas. “Rigoletto” o-

. ... kiekis. Savininkas pasakoja,duris polici-.
, • . kad prieš tai kažkas įmete kėdę

pro priešakinį krautuvės langą; 
tik dabar paaiškėjo, kad tai 
buvo plėšikų bandymas — kaip 
veikia aliarmas. Praeitą penk
tadienį į tą krautuvę atėjo ke
li vyrai, sakydami, kad jie yra 
iš bendrovės, kuri įrengia aliar
mus prieš įsilaužimus, ir kad 
jie turį patikrinti. Tik pirma
dienį atėjus savininkui į krau
tuvę paaiškėjo, kad tai buvo 
plėšikų darbas, kurie neva tik
rindami aliarmą, tikrumoje jį 
išjungė ir vėliau krautuvę api-

Paliko $2.000,000
Mirdamas Emil J. Pollack, bu

vęs Sears, Roebuck & Co. vice
prezidentas, paliko turto $2,- 
000,000, kaip tai matyti iš pa
skutinio apskaičiavimo, padary
to palikimų teisme. Visą savo 
turtą jis paliko savo ištekėju
siai dukteriai Anne Lederer,

OPEROS KVIETIMAI
Verdi “Rigoletto” operos spek

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

“MARGINIU’’ krautuvėje, 2511
W. 69th St., PR 8-4585.
KARVELIO krautuvėje, 3322 S.
Halsted St.. YA 7-0677,
SI VRIMAV1CIAUS krautuvėje,
4358 S. Fairficld A v., LA 3-6342

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

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

r • —vww«r

X Raį/uolin-Buurnkuchf-n bu
vo visų mėgiamiausias py- 
ragas Lietuvoje. Dabar galite 
juo gardžiuotis, vaišinti savo 
svečius, o ypatingai nustebinti 
svetimtaučius, nes Mnrifiietle 
Bakery savin. Vilius Albrechtas 
tą nuostabų pyragą kepa pagal 
lietuvišką receptą. ChicagieČiai 
gali atvykti arba užsisakyti te
lefonu: Mnrųuette Bakcry, 2616 
W. 69th St., Chicago 29, III. Tel. 
WAlbrook 5-3471. Už Chieagos
norintiems gauti raguolį, jį

perą matysime sekmadienį, gruo- gyvenančiai 860 N. Lake Shore t siunčiame naštų C O D džio 8 d. 3 vai. popiet Mari jos”- | siunčiame pasui v. u. U.
A litrui i A'mouo.u o,, j/il/l..., < nlCiiS’OlC. WAugstiunioshts mok} kloa galėju.

□ Už atsivertimą ir
pasitaisymą.

□ Už tėvą ir motiną.
□ Už šeimą.
□ Už vaikus.
□ Už Marijos ir Bažnyčios

pergalę.
□ Už Šv. Tėvą.
O Už paAaukimą į dvasinį 

luomą.
□ Kad mūsų .jaunimas išliktų

doras
□ UŽ bendrą sugyvenimą.
□ Už pasaulio taiką.

Už Rusijos atsivertimą.
Kitos mano intencijos ...............

PI Už nusidėjėlių stsivertimą.
PI Už visokios bedievybės

išnykimą.
□ Už kenčiančią Lietuvą ir jos 

laisvę.
I“! Kad gaučiau darbą.
171 Padėka Dievui už gautas

malones.
71 Padėka Marijai.
71 Už misijas pagonių 

kraštuose.
71 Už mūsų parapiją 
7! Už kunigus,
71 Už sielas skaistykloje.
7] Už mirštančius.

Vardas, pavardė ......................................................

Gatvė............................................................. .. ............

Miestas ........................................................... Valstybė

KAS TIK TURI GERA SKONJ,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONf!

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

Modernlškiaosia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIU PREKYBOS NAMAI — 

FURNITURE CENTER, INU.
8222-24-26 So. Halsted St. Vlctory 2-4226

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


