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Mažų raketų gamyboj JAV tebėra pirmaujanti
Laisvinimo veiksniai istoriniame I Rekordiniu laiku 

lietuvių studentų suvažiavime
SALOMĖJA N ARK fiLIŪN AITE.

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose
NEW YORKAS. — Lietuvos atstovas VVashingtone Juozas 

Rajeckas ne tik pagyrė Amerikos lietuvių studentus už jų nuveik
tus darbus Lietuvos labui, bet ir nurodė jiems gaires jų ateities 
veiklai.

Rajeckas, kurį studentai pa
kvietė pagrindiniu savo suvažia
vimo banketo kalbėtoju, savo 
kalbą pasakė lapkričio 30 d. gau-

tuvių, baigusių ir tebestudijuo- 
jančių, skaičių ir jų pasiskirsty
mą studijomis. Tokie duomenys

singai perpildytoje Statler vieš-[duOtU ’*ndri» aPIe ■>>;“*-
bučio salėje, dalyvaujant studenj .™dmen| ?,arac,kras '\t” 
tams ir jį svečiams, aUtovau- paa,skel') !r tal’ kalp l,e‘u™» 
jautiems plačiąją New Yorko lie- •|a“n"na8 Jau nuo een,au daly'
tuvių visuomenę. Pats suvažiavi
mas užtruko keletą dienų, daly
vaujant porai šimtų studentų.

Istorinis suvažiavimas

vau ja tiksliuosiuose moksluose, 
prie kurių dabar šio krašto vy
riausybė skatina.

Akivaizdoje Lietuvoje vykdo-

HONOLULU, Havajai. — Oro 
karo jėgų vadovybė praneša, 
kad keturi sprausminiai lėktuvai 
iš Tokio į Honolulu atskrido re
kordiniu laiku, per 6 vai. nu- 
skrisdami 4,000 mylių. Lėktuvai 
yra tos pačios rūšies, RF-101 
Voodoo, kurie padarė rekordą 
skrisdami iš Los Angeles į Wa- 
shingtoną.

Pikta Nina
HONOLULU, Havajai, gruo

džio 3. — Uraganas Nina praei
tą pirmadienį paadręs daug žalos 
Havajų saloms, nusisuko kitai 
krytimi. Vėjas buvo 92 mylios 
per valandą, iškrito dvi pėdos lie , 
taus. Vienas žmogus buvo už
muštas, laivas Setsu Maru, su 
trimis vyrais įgulos, dingo, apie

mo komunistinio auklėjimo, Ame i 50 namų apgriauta. Labiausia 
rikos lietuviai studentai, kaip paliesta pirmo Ninos smūgio 
sakė Rajeckas, turi padėti ir sa- Rauai sala.
vo broliams už geležinės uždan
gos. Radijo bangų pagalba jie

Pradžioje padėkojęs už tai, 
kad studentai jį pakvietė savo 
suvažiavime dalyvauti, Lietuvos 
atstovas priminė, kad šis suva
žiavimas vyksta ne paprastu me 
tu. Vos prieš savaitę buvo minė
ta Lietuvos kariuomenės šventė, 
o Lietuvos kariuomenės eilėse ir 
'jos laisvės kovose studentija yra 
aktyviai dalyvavusi.

Istorinio pobūdžio šiam suva
žiavimui suteikia ir tai, kad jis 
vyksta Lietuvos ir Vinco Kudir- 
kos. sukaktuvinių metų išvaka
rėse. Šitos sukaktys studentijai 
ir ypatingų pareigų uždeda. Pri
mindamas Rudirką, kuris moky 
damasis Varšuvoje irgi turėjo traukiama, 
pagundų sutirpti svetimoje ap
linkoje ir pražūti savo tautai, bet 
nesutirpo ir nepražuvo, bet išli
ko lietuvybės švyturiu. Lietuvos 
atstovas studentijai priminė Ku- 
dirkos žodžius, galiojančius vi
siems laikams „sėti pasėlio grū
dą“.

turi padėti jiems apsiginkluoti 
„naujais dvasiniais ginklais, ku
riuos nukalė geriausi ir šviesiau
si Vakarų pasaulio protai“.

Nurodęs dar ir kitus studentų 
uždavinius, Lietuvos atstovas sa 
vo kalbą užbaigė, kviesdamas 
studentiją „mylėti Lietuvą visa 
širdimi, visais jausmais“. „Atei
tis priklauso tau, studentija, tad 
ruoškis jai. Ji tavo. Tavo ir Lais 
voji Lietuva“. Rajecko kalba 
banketo dalyvių sutikta ypatin
gai šiltai. Ji buvo plojimais nu-

Naujųjų laikų knygnešys
Rviesdamas pasisavinti Ame

rikos kolegijų aplinkoje svarsto
mas, diskutuojamas ir formuoja
mas idėjas, bet ir išsaugoti savo 
tautybę ir kultūrą, Rajeckas iš
kėlė lietuvių studentų iniciatyvą 
savas idėjas, savo patirtį nešti į 
savo žurnalą Lituanus, kurį jis 
pavadino „naujųjų laikų knyg
nešiu Amerikos visuomenei“. Jo 
manymu, tokiam leidiniui reika
linga ir verta nuoširdi lietuviš
kosios visuomenės parama.

Pastebėjęs, kiek daug svečių 
susirinko į banketą, kurio pel
nas skiriamas tam studentų žur
nalui paremti, Rajeckas konsta
tavo, kad tas faktas reiškia ne
abejotiną visuomenei pritarimą.

Studentų žurnalas Lituanus, 
kurio ligi šiolei bendru tiražu iš
leista apie trejetą dešimčių tūks
tančių, yra leidžiamas angliškai 
ir skiriamas svetimtaučiams su
sipažinti su Lietuvos problemo-

Kiti svečiai ir kalbėtojai

Prie pagrindinio stalo banke
te sėdėjo Lietuvos Generalinis 
Konsulas New Yorke J. Budrys, 
Lietuvos laisvės komiteto pirm. 
Vacį. Sidzikauskas, Vliko pirmi
ninkas dr. Ant. Trimakas, JAV 
Lietuvių Bendruomenės prezidiu 
mo pirm. adv. J. Šlepetys ir kt.

Iš amerikiečių svečių buvo

Atitraukia dalinius
LONDONAS, gruodžio 3. — 

Britai praneša, kad jie planuoja 
atitraukti savo kariuomenės kai 
kuriuos dalinius iš Vokietijos se
kančiais metais. Tai liečia 13,500 
vyrų vienetą. Apie tai britai in
formavo Vidurio Europos sąjun
gą ir Nato tarybą. Britai Vokie
tijoje laikė 80,000 vyrų. Dabar 
nori skaičių sumažinti ligi 50,- 
000 vyrų.

Naivus milionierius
CH1CAG0, III., gruodž. 3. — 

Clevelando pramonininkas mul- 
timilionierius Gyrus Eaton va
kar pagiedojo seną dainelę, kad 
reikia su sovietais jieškoti koeg
zistencijos ir baigti šaltąjį karą. 
Eaton, kuris yra 73 m. amžiaus, 
tai pareiškė pasikalbėjimo metu 
Blackstone viešbuty. Jis sako, 
kad jau laiko daug nebėra, rei
kia sustabdyti visą kampaniją 
prieš sovietus, ir jieškoti su so
vietais gražiausio sugyvenimo,

JAV bazes pažeidžiamos,

tačiau priešui pavojingos
VVASHINGTON, gruodž. 3. — Prez. Eisenhower šiandien su

sitiko su kongreso lyderiais apsvarstyti administracijos planų, su
sijusių su tarptautine padėtimi ir JAV gynybos problemomis, ku
rios susikomplikavo po sovietų prasiveržimų erdvėn.

Šen. Russell, Baltųjų Rūmų ' " ' 7 7. ~ , .., . •• • , ,, ... Iraketos tuo pačiu gali atsakytikonferencijoj kalbėdamas dėl ... » , . * .J J priešui, ypač, kad Amerika trumgreitesnio pasistūmėjimo raketi 
nių ginklų gamyboj, pareiškė:
„Nėra jokios abejonės, kad mes 
esame užpakaly sovietų raketų 
gamyboj, tačiau mes galime at
sigriebti jeigu vykdomieji asme
nys pradės nustatytą programą 
vykdyti“.

Šviesūs pranešimai
Šen. Smith pareiškė, kad rei

kia stiprios ir griežtos akcijos 
raketinių ginklų gamybos tobu
linime, kad atstatytų JAV pir
mavimą prieš sovietus, gi šen.
Aiken, taip pat komiteto užsie
nio reikalams narys, teigia, kad 
nereikia užmiršti, jog krašto 
ekonominis stiprumas ir krašto 
moralė yra nė kiek mažesni gin
klai už satelitus ir raketas. Jis 
tačiau netiki, kad JAV negalėtų
atsiginti kokio nors priešo. Se- ar kitų specialistų, bet atvykę 
natorius pripažįsta, kad JAV ba- jie negauną darbo. Unijos sta- 
zės Europoje ir kitur yra pasie-l tančios didelius reikalavimus; 
kiamos priešo raketų, tačiau tai pvz. mūrininkas, norėdamas 

gauti unijos nario kortelę, turi 
sumokėti $100 ir turi būti re
komenduotas dviejų kanadiečių 
narių. L'-ngviau randą darbo a- 
teiviai ūkiuose.

pų distancijų raketų gamyboj 
yra daug pranašesnė, negu bet 
kas galvoja. Jo teigimą patvir
tino ir šen. Chavęz.

Visiems tiems reikalams rei
kia daugiau pinigų, tačiau šen. 
Cannon teigia, kad pinigų sekan
čiais metais nereikės daugiau 
negu šiais metais, bet reikia tuos 
pinigus tik gerai paskirstyti ir 
gerai sunaudoti.

• Kiek atvyksta vokiečių į 
Kanadą? Kas mėnesį į Kanadą 
atvyksta 1,500 vokiečių. Pasak 
vokiečių atstovybę, daugelis jų 
nusivjlią Kanada, nes neturėda
mi tinkamos informaiijos apie 
darbo galimybes. Kanados vy
riausybė esą skelbia, kad kraš
tui reikia elektrikų, mechanikų

HunterzCollege prezidentas dr. tjk ui j. oU
George N. Shuster su ponia. Jis 
angliškai tarė keletą nuoširdžių 
žodžių, užbaigdamas lietuvišku 
žodžiu „ačiū“, kas jam sukėlė
gausių plojimų.

Vakaro programai vadovau
jant inž. J. Bilėnui, iš pačių stu
dentų tarpo kalbėjo Studentų S- 
gos pirm. Vacį. Kleiza, Sąjungos 
užs. reik. vedėjas Al. Gečiaus- 
kas, suvažiavimo rengimo komi
sijos pirm. R. Rėžys, Lituanus 
redaktorius dr. V. Vygantas ir 
Kanados studentų vardu Br. Vaš 
kelis, kuris ta pačia proga žur
nalui remti įteikė kanadiečių au
ką — tūkstančio dol. čekį. Svei
kinimo telegramas buvo gautos 
iš respublikonų senatoriaus 
Knovvland ir demokratų senato
riaus Kennedy.

Meninę programą atliko patys į 
studentai. A. Gaigalaitė, Juzės

šaulį nuo sunaikinimo. Jis sako,
: kad laiko tam nebedaug ir JAV 
politikai reikalingi skubaus ir 
greito gero patarimo.

Taikos kelione
AMMAN, Jordanas, gruodž. 3. 

— Dag Hammarskjold vakar 
Jordano vyriausybės narių buvo 
stipriai atakuotas, kur jis kal
bėjosi dėl taikos su Izraeliu. 
Hammarskjold rytoj daro antrą 
taikos žingsnį, jis vyksta į Iz
raelį. Trečią taikos žingsnį Jung 
tinių Tautų sekretorius darys 
vykdamas į Siriją. Iš ten atei
nantį sekmadienį Hammarskjold 
grįš į New Yorką. Ginčai vyksta 
dėl Mount Scopus augštumų.

mis. J^me bendradarbiauja visas Augajtytės mokjnė .. philadel.
phijos, padainavo. Broliai Stro- 
lios atliko smuiko ir piano due-

Amerikos studentų aktyvas, o 
jam talkina ir lietuviai kultūri 
ninkai iš įvairių sričių.

Kiti darbai ir uždaviniai
tą. Pianu skambino D. Papievy- 
Lė, o Alg. Žemaitaitis padekla
mavo.

Lietuvos atstovas pasidžiaugė 
ir kitais studentų darbais, prie 
kurių priklauso Amerikos sosti
nėje įteikta peticija Lietuvos rei j Gruodžio 4 d.: šv. Barbora, 
kalu, talkininkavimas laisvinimo gv. Petras Krizologas. Lietuviš-

KALENDORIUS

veiksniams ir kova už Lietuvą vi 
suose frontuose.

Pasidžiaugdamas, kad, likimo 
priversti pasitraukti iš gimto
sios žemės, lietuviai nepakriko, 
jis didėjančias studentų eiles iš
kėlė kaip ypatingai pasigėrėtiną 
reiškinį.

Iš to jų didelio būrio Lietuvos 
sukaktuviniais metais jis pagei
davo eilės darbų. Pirmiausia, jis 
sakė, jog būtų vertinga, kad Stu

ki: Staugia ir Erdmė. 
Saulė teka: 7:09 vai. 
4:21 vai.

leidžia
si

Oras

Šiandien Chicagoje ir apylin 
kėši- debesuota ir šalčiau. Tem-l 
peratūra žemiau 30 1.

• A nglų admiralitetas skelbia, 
kad jie nori iškelti karo laivą 
Royal Oak, kurį vokiečiai nu- Jungtinių Tautų sekretorius Dag

denių Sąjunga surinktų tiksliau; skandino Il-ro pasaulinio karo ‘anlosi j“dZe’
Hnia« apie naujai atvykusiu lin* turtu. 'Izraelyje, I/'bannnn,

Didelis pasisekimas. 72 pėdų ilgio Vanguard raketa iš
bandyta Cape Canaveral, Fla., pasiekusi 109 mylių augštį ir 
išvystė 4,250 mylių greitį per valandą. (INS)

Rytoj arba artimiausiu laiku 

bus -paleistas satelitas
CAPE CANAVERAL, Fla., Raketų Bandymo Centras, gruodž. 

3. — Inžinieriai ir kiti specialistai skubiai dirba norėdami kaip 
galima greičiau, rytoj arba sekančiomis dienomis, paleisti pirmąjį 
Amerikos dirbtinį mėnulį keliauti apie žemę.

Trūkumai yra antroje raketos 
dalyje. Raketa susideda iš trijų | 
dalių, ir turi išmesti keturių sva-i 
rų sviedinį į erdves, nuo 300 ligi 
1200 mylių virš žemės.

Optimistinės žinios

Neslepiama, kad yra sunkumų 
su galutiniu kliūčių pašalinimu 
toj 72 pėdų ilgio raketoj, tačiau 
specialistai žiūri optimistiškai ir 
tikimasi viską greit sutvarkyti.

Charles Bartley iš Redlands, 
Calif., pirmininkas Grand Cen
tral Rocket Co., pranešė reporte
riams: „Mūsų raketos yra pa
rengtos skristi aukščiau negu 
bet kieno kitų. Mes tikimės, kad 
šią savaitę galėsime paskelbti 
naują rekordą“. Wi1bur Hartzell, 
tos pačios kompanijos raketų 
progreso viršininkas, pareiškė, 
kad yra visai naujų, modernių 
raketų projektų, kurios bus grei 
tu laiku išbandytos. Jo praneši
mu kaikurios raketos gali pa
siekti 4,000 mylių augštį.

Kadangi pats išmetamas sate
litas bus nedidelis ir sunkiai ma
tomas, tikimasi, kad bus leng-

Tariasi prieš kelionę
VVASHINGTON, gruodž. 3. — 

Adlai Stevenson tariasi šiandien 
su prez. Eisenhower prieš išvy
kimą į Paryžių, kur bus svarsto
mi Nato reikalai. Buvęs demo
kratų kandidatas į prezidentus 
bus patarėju JAV užsienio poli
tikos reikaluose. Paryžiaus kon
ferencijoje bus aptariami Nato 
sustiprinimo reikalai ir kalbama 
apie sovietų iššaukimą raketinių 
ginklų gamyboj.

Mirė laikraštininkas
ROCHESTER, N. Y., gruodž. 

3. — Erank Gannet, 81 m. am
žiaus, laikraščių leidėjas, mirė 
šiandien savo namuose. Jis sirgo 
nuo 1955 m. 1940 m. bandė gauti 
respublikonų nominaciją į prezi
dentus. Danville, III., turėjo ra- 
dio stotį ir laikraštį. Buvo akty
vus respublikonas.

Atsiima premiją
OSLO, Norvegija. — Lesten 

Pearson, buvęs Kanados minis-

yra gatvės su dviem galais. JAV

viau matyti raketos trečioji dą*|teris, atvyks į Oslo sekantį sek-Į 
lis, kuri turės apie penkias pė-,macijenj atsiimti Nobelio premi-
das ilgio.

Nauja linija
FRANKFURT, Vokietija. 

Vakarų Vokietijos lėktuvų linijai 
Lufthansa gruodžio 2 d. prane- i 
šė, kad nuo gruodžio II d. jos j 
linijos lėktuvas du kartu per sa
vaitę skris iš Frankfurto į New 
Yorką ir atgal. Lėktuvo krovi-l 
nys galįs būti ligi 10 torių.

Grįžta į Ameriką
MAEBASH1, Japonija, gruo

džio 3. — Japonai šiandien pa
skelta'-, kad jie neapeliuos ir 
trims metams sąlyginai nuteis
tas JAV karys Girard galės grįž
ti į Ameriką. Karys, drauge su 
savo japone žmona, skubiai vyks 
ta į Ameriką, ir įmanoma, kad iš 
Yokohama uosto išplauks šį 
penktadienį.

Rūpinasi išspręsti 
nedarbo klausimą

OTTAVVA, Kanada, gruodž. 2.
— Kanadoje bedarbių skaičius 
vis didėja. Statistikos biuro duo
menimis, spalio mėn. viduryje jų 
buvo dvigubai daugiau nei praė
jusiais metais. Darbo ministeris 
Starr pranešė parlamentui, kad 
lapkričio 7 dieną bedarbių skai
čius siekė 327,388, o spalio 19 d.
— 278,698; taigi per 3 savaites 
padidėjo 17 proc.

Kanados vyriausybė varo pro
pagandą pramonininkų sluogs- 
niuose už darbų plėtimą žiemos 
metu ir numatanti imtis kitų 
priemonių, kurios būsiančios pa
skelbtos. Tuo tarpu Darbo kon
greso pirmininkas Jodin paskel
bė aliarmuojantį pareiškimą, esą 
šią žiemą galįs būti didžiausias 
nedarbas nuo karo pabaigos ir 
telegramomis kreipėsi į provinci
jų premjerus, prašydamas šį rei
kalą apsvarstyti feder. vyriausy
bės ir provincijų atstovų konfe

ti rencijoje.

i • Bepročio Gein farmoje va- 
i kar rasti griaučiai dar vienos 
moters, 30—50 m. amžiaus. Eks
pertai sako, kad jie paimti iš ka
pų. Gein yra nužudęs dvi mote- 

I ris ir dar devynius kūnus iška
sęs iš kapų.

k.... *
Izraelio premjeras Itavid Ben-

Ourion, išgulėjęs kelias savaites 
ligoninėje, atvyko į parlamentą Je 
ruzalėje. Premjerui pagelbsti iš
lipti iš automobilio jo žmona. Ben- 
Giirion prieš kelias savaites buvo 
sužeistas numestos liombos Izrae
lio parlamente. (INS)

jos, kurią jis gavo už pasidarba
vimą taikai.

Naujas būdas
PHILADELPHIA, Pa., gruo-l 

džio 3. — Dr. Arthur Spangler, I 
11 d. įos| Amerikos gydytojų 11-tam su-, 

važiavime, pranešė, kad jis sura
dęs naujus būdus gydyti įvairius 
veido spuogus ir jų padarytus 
randus. Spuogai išpjaunami plo
nu dviašmeniu peiliu ir užtaiso
mi ekstraktu padarytu iš žmo
gaus kraujo.

Daugiau karią
MADRIDAS, Ispani ja, gruodž. 

3. — Ispanija, kaip vakar prane
šė korespondentai, siunčia dau
giau kariuomenės j Šiaurės Af
riką, Ifni vietovę, kur sukilėliai 
kaskart labiau įsigali ir baigia 
viską paimti savo kontrolėm

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Prez. Eiscnhowcr atvyks j Chicayų sausio 20 d. pietums 
Internahonal A mphilheatre.

— Pranešama,, kad, prez. Eisrnhoįrrr vakar kongreso lyde
riams siūlė, padidinti dviem bilionais biudžetų gynybos reikalams.

— Sovietai nori prekybinius ryšius užrnegsti su Geylonu ir 
vakar tuo reikalu ten išvyko sovietų misija.

— Baltuose rūmuose susirinkę sr nat,oriai vakar svarstė darbo 
pajamų mokesčio sumažinimo klausimų ir numatoma, kad sr kan
čiai, s metais mokesčiai vargu ar bus yalima sumažinti.

— Kanadoj uždaryta trys didieji automobilių fabrikai ir pa
leista, 10,000 darbininkų Onlario provincijoj.

— Tropiniai lietūs padėjo užgesyli. dr ganėius A iisliali jos miš
kus. Padaryta 5 mil. dol. nuostolių.

— Vakar į Kipro salų atvyko naujas britų gubernatorius Si,r 
Ilugh Foot.

— Adlai Stevenson po pasitarimo Baliuose r u runose su prez. 
Eiscnhowcr pareiškė, kad prezidentas norįs jį turėti Nato pasitari
muose ParĮfiiuje.

— Didžiausias pasauly teleskopas prie JodrcII, Bank, Anglijoj, 
sakėsi neseksiąs JAV paleisto mėnuliuko, kadangi jis esąs per ma
žas.
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Adresas: 4003 So. Franeisco Avė., Chieago 32, ŪL Tel. YA 7-8588

aiškins iš Detroito atvykęs pats 
paktn. Banionis. Skautų bičių-I 
liai, visuomenė ir visi skautai 
prašomi dalyvauti. Įėjimas ne
mokamas.

Taut. stovyklos organizacinės k-jos pranešimas

1958 metais švęsime Lietuvos dalyvių pasirodymus galėtų pa- 1958 metus.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
Chieagos skautininkų ramovės 

iniciatyva yra rengiamas įspū
dingas Naujųjų Metų sutikimas, 
kuris įvyks Jaunimo centre. 
Skautų tėveliai, bičiuliai ir visi 
skautai kviečiami dalyvauti ir 
skautiškoje nuotaikoje sutikti

f

skautijos 4(\ metų sukaktį. Be 
visos eilės sumanymų ir įvaire
nybių, vienu svarbiausių tų metų 
įvykių bus tautinė stovykla. Jos 
tikslas bus parodyti mums pa
tiems mūsų bičiuliams ir šios 
šalies gyventojams, ko verti, ką 
yra pasiekę Lietuvos skautai sun 
klausiose aplinkybėse, atskirti 
nuo gimtojo krašto, netekę vi
sokios paramos, tapę, anot dai
nos, “paukščiais be savų miš
kų”. Stovyklos tikslas bus pa
rodyti visiems, kaip nepaprastai 
gaji ir graži yra toji Lietuvos 
atžalėlė, kuriai Apvaizda lėmė 
augti svečiose šalyse, toli, toli 
inuo Nemuno slėnių ...

Tautinė stovykla bus suruoš
ta ateinančių metų vasarą moks 
lėivių atostogų metu. Tikslus 
laikas bus paskelbtas., gavus iš 
tuntų ir vietininkijų pranešimus. 
Norima atsižvelgti į daugumos 
vienetų, ypač jų vadovų, pagei
davimus.

Tautinės stovyklos vieta — 
Didžiųjų Ežerų rajonas, linijoje

ruošti susijungę vienos vieto
vės seserijos ir brolijos viene
tai. Pageidautini gerai paruošti 
vaizdai iš tolimosios ir artimo
sios Lietuvos praeities. Kreipki
mės į mūsų dramaturgus, rėži— 
sorius, rašytojus ir prašykime 
veikalų, pasiūlymų ir nurody
mų.

3. Pats laikas pradėti rūpin
tis lėšomis. Būtų gera, jei tė
vų ir rėmėjų būreliai jau dabar 
pradėtų telkti lėšas bendriesiems

LITUANICOS TUNTO 
RfiM&JŲ ARBATĖLĖ

Susipažinimui su Chieagos lie
tuvių skautų gyvenimu lapkričio 
24 d. Dariaus ir Čireno mažojoje 
salėje įvyko Chieagos Lituani
cos* skautų tunte rėmėjų ruošta 
arbatėlė.

ANKSTYVOS KALĖDOS Paulionis, o gripu susirgusius sa j 
vo vaikus skautus pavadavo mo
tinos Grigaliūnienė ir Lazaus
kienė. Vakaro metu svečiai tu
rėjo progą pamatyti psktn. R. 
Račiūno pagamintą filmą iš Chi
eagos lietuvių skautų gyvenimo.

Lituanicos tunto tuntininkas 
sktn. P. Nedzinskas padėkojo i 
skautų rėmėjams už paramą 
skautams ir arbatėlės rengėjų Į 
komitetui: pirmininkei dr. E. 
Krukas ir nariams N. Grigalių-Į 
nienei, A. Kazanauskienei, J. La- 

(Nukelta į G psl.)

Tai. BEUsnos 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTU K
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59 Street

Vai. rimina., uuirad., avtvlrtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p .p. 6:10—8:20
vai. vak Trečlad ir šeštad. 1—4 v. 
P p

« P. tILEIKIS, 0. P.
orthopedaa - Protestakas 

Aparatai-Protesal. Med. bau
* dažai Hoec. pagalba kojon 

t&rob Hupports) Ir u U
Vai.: 1-4 Ir 6-8. Šeštadieniais 9-1 
ORTHOPKDIJOS TECHNIKOM LAH
2850 W. 63rd SU Chieago 29, III 

Tel. PRospect 6-6064

Ren ėjų vardu 5r. E. Krukas 
[pasveikino į arbatėlę susirinku
sius svečius ir supažindino su 
šio pobūvio kaltininkais — Li- 

stovyklon vykstančių vienetų tuanįcos tunto rėmėjų komiteto Antarktikoj stovintiems JAV ka
reikalams. Paskiri skautai gale-1 : r riams jau siunčiami kalėdiniai pa
tų pradėti taupyti savo stovyk-f ketai- Cia matome vieną kar* Ant’
los ir kelionės mokesčiams, kad

vadas kun. J. Vaišnora linkėjo

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAIbrook 6-7670 Ir 
Olbaon 8-4938

• O e ne ralis kontraktortua nau
jų namų statybai, (vairiems re
montams Ir namų pertvarky
mams • Turime dideli patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento Ir medžio 
darbus. • Apkalnavlmal nemo
kamai.

nereikėtų prašyti iš tėvų iš karto 
visos sumos. Tokį paskirų skau 
tų taupymą patartina pravesti 
organizuotai. Draugovės, būre
liai ar skiltys turėtų išsirinkti 
taupmenų tvarkytojus, kurie

Vyriausiasis L. S. S. dvasios ^kįjkoi tokius siuntinius bemne-

tevams ir ko didesniam lietuvių - .. ,,............. .. . žadėjo paremti lietuvius skau-visuomenes bunui įsijungti i\ ,... x................, . ... r. tus, sekančiais metais mininčiusskautų rėmėjų eiles. Jis pade ’

rinktų ir registruotų įnašus bei j lietuviu.

kojo visiems, kurie skautus re
mia ir padeda lietuviukui išlikti

laikytų juos saugiose rankose 
(banke ar pas tėvus).

Visus tuntininkus,-kes ir vie-
Custer — Detroit — Cleveland tininkus,-es prašome nedelsiant 
— Niagara — Rochester. Vietos i pranešti komisijai, kurį laiką (2

Svečių tarpe buvo Chieagos 
lietuvių visuomenės, organiza
cijų ir skautų bei skaučių atsto
vai. Arbatėlės dalyviai džiaugė
si lietuvių skautų pasiektais lai-

Lietuvos skautijos 40 metų su
kaktį ir rengiančius tautinę sto
vyklą, kurią dar ir po 20 metų 
atsimintų joje dalyvavę.

Vakaro programą paįvairino 
Lituanicos tunto skautukų trio 
padainuotos dvi dainelės. Tėviš
kėlės dainą atliko pianinu G. Tre

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus, bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. Blshop 7-7075
W W W W

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

* 5430 S. Kedzie Avė.
Priima llgonlr pagal ausltarlma 
SI valandos skambinti t ei M o n u 

HEmlock 4-1662 nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kasdlar išskyrus trečlad Ir /
šeštad

Rea. tel. GRovehlll 6-56OŠ

Tel. ofisu Ir buto OLyinptc 1*4164

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4933 W. 15th SU Cicero
Kasdien 1-1 vai. Ir 6 8 vai. vak.. 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-1216, Jei 
neatsiliepia, Saukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
V AL. Kasdien popiet nuo 12-2:10 v 
Vak pirm. antr., ketvtrt 6-8:80 v 

Trečlad. tik susitarua

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja tr Cblrurgč) 

KŪDIKIŲ IR VAIKU LIGŲ
SPECIALI STB

1166 South Western Arenus
(MEDICAL BUILDING) 

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

Office tel. RE 7-1168 
Rea. tel. WAlbrook 6-4766

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4209 W. tt3nl St 
Ofiso teL REltance 6-441U 

Reald. telef. GRovehlll. 6-061 f 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pietų.
Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso tel. CLIffakle 4-2826 
Rezidencijos; LAfayette 6-1178

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 VVest 47th Street 
(Kampas 47th Ir Hennitage)

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

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wackee Drlve 
(Clvlc Opera Hoįrae. kurnb H 6 8 >

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-22*4

6002 West 16th Str.. Oloero 
Vai kasdien 6-8, Seštad. 1-2 vai 

Tel. TOvrnhaU 2-0262 
Kitu laiku Ir trečlad. susitarus 

Reald. tel. HEmlock 4-7O8O

klausimą komisija sprendžia ypa 
tingu atsargumu. Šiuo metu 
svarstomi gautieji atskirų vieto
vių pasiūlymai ir jieškoma tose 
apylinkėse, kur:os, komisijos 
apskaičiavimu, būtų lengviau pa 
siekiamos daugumai vienetų ir 
pritrauktų daugiau lankytojų.

Kaip naujenybę, šalia skautų 
ir skaučių stovyklų, numatoma 
įkurti šeimų stovyklą, kurioje 
galės pabūti skautų vadovų šei
mų nariai neskautai.

Komisija palaiko nusistovėju
sią tradiciją, kad rajonai ir tun
tai įsikurtų, maitintųsi ir tvar
kytus! savarankiškai, neišeida
mi iš bendrosios stovyklos pro
gramos rėmų.

Sutelktomis .pastangomis tu
rime stengtis:

a) kad į tautinę stovyklą su
važiuotų kiek galima daugiau 
skautų ir skaučių iš JAV ir Ka
nados;

b) kad paskiri skautai ir vie
netai sugebėtų geriausiai pasi
ruošti stovyklai; kad savo apran 
ga, inventoriumi, susitvarkymu 
ir įsirengimais parodytų augš- 
čiausįo lygio stovyklavimo me
ną, o savo drausmingumu ir su- 
klausymu — augščiausio lygio 
skautiškumą;

c) kad pavyktų pritraukti ga
limai didesnį skaičių lankytojų 
(svečių) iš mūsų bendruomenės 
ir šios šalies bei Kanados gy
ventojų.

Komisija ragina visus viene
tus išnaudoti žiemos mėnesius, 
pasiruošiant dideliam žygiui:

1. Sutvarkyti ir papildyti sto
vyklavimo inventorių (palapi
nes, loveles, virtuvių įrengimus 
ir t.t.), įsigyti vienodas unifor
mas.

2. Ne pro šalį būtų jau iš ank 
šito mokytis lietuviškų dainų, pa
siruošti laužų pasirodymams, 
kad jie būtų augštos vertės ir 
nereikėtų “laužti ką nors iš pirš 
to” stovykloje paskutinę dieną. 
Didesnės apimties, su daugiau

sav.) siūlytų tautinei stovyklai, 
atsižvelgdami į savo vietoves ir 
ypač vadovų interesus (jų ato
stogų laiką).

Komisija kviečia visus esan
čius ar buvusius vadovus būti 
jos talkininkais ir nepagailėti 
laiko, pasidalinant sveikais su
manymais ir turimais patyri
mais.

Tautinė stovykla — visų mū
sų garbės reikalas.

Komisijos adresai: komisijos 
pirm. — v. s. Pr. Karalius, 484 
E.123rd Str., Cleveland 8, Ohio, 
telef. PO 1-2308, L. S. Seserijos 
reikalams — psktn. R. Nasvytie- 
nė, 17618 Inglesidte Avė., Cleve
land 19, Ohio, telef. IV 6-0877 ir 
L. S. Brolijos reikalams — sktn. 
V. Civinskas, 490 E. 118th Str., 
Cleveland 8, Ohio, telef. PO 1- 
1805. Taut. stovyklos org. k-ja

PIRMASIS JUROS SKAUČIŲ 
TUNTAS

Sukaktuviniais Lietuvos jūros 
skautijos metais, 1957 m. lap
kričio 23 d. steigiamas pirmasis 
jūros skaučių tuntas. Iš Chiea
gos Aušros tunto pervedami į 
naująjį jūros skaučių tuntą šie 
vienetai: Gintarių vienetas, Vai
vos laivas ir Ūdryčių vienetas.

Liet. Sk. Seserijos vyriausioji 
skautininke O. Zailskienė nuo
širdžiai dėkoja Aušros Vartų 
tunto vadovėms, per eilę metų 
išugdžiusioms stiprų tuntą ir da
bar išleidžiant gražų spiečių jū
ros skaučių. Naująją jūros skau 
čių tuntininkę Florą Kurgienę 
nuoširdžiai sveikina ir linki vi
soms skautėms gero vėjo.

FILMAS IŠ PASAULINES 
SKAUTŲ D2IAMRORES

šeštadienį, gruodžio 7 d., 7 
vai. vakare Jaunimo centre skau 
tams remti draugijos iniciatyva1 
bus rodomas psktn. A. Banionio, 
pagamintas filmas iš pasaulinės' 
skautų džiamborės, kuri įvyko) 
šiais metais Anglijoje. Filmą pa

mėjimais, nuveiktais darbais ir čiokaitė, smuiku — skautas N.

Atliekame dideliu: ir m'Jus automobilių remontui. Lyginimas, ds 
žymas. ElektriniB suliedinimas Parduodame automobilių dalis 

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

2641 West Tlst str. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

Tel. ofiso WA 5-3010, re®. PR 6-7S83
DR. ANTANAS ALEKNA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1601 W. Garfield Blvd.

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

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-O7OO. Namų — PR 0-4732

D R. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

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

penktad. nuo 5 iki 8 vai. vak.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-2700 
Rea. PR 6-S8O1

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Kpcdalybč — vidaus Ugoa 
2454 West 71st Street 

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika ir moterų lgos)
Ofisas ir res.: 5100 8. Westem Avė. 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-667* 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 ▼. v., Antr., 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., fte&tad 
2-4 vai. popiet Ir sulig susitarimu

TeL ofiso HE 4-2128, rea. GIb. 8-6121
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street
(71st ir Campbell Avė.)

Vai.: pirmad. tr ketvlrtad. 5—9 v. v. 
Antrad. Ir penk. 1—6; Sefttad 2—4. 
Treč. uždaryta.

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoy ne Avė. Telef. Vlrginia 7-7097

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

Unlversal Savtngs and Loan Assodatlon užtikrina saugumą 
Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Iki 
$10,000.00 kiekvienam Indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų Ir visais finansiniais reikalais kreipkitės Į:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chieago 8, Illinois
S?

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

ir tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO UTUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontler 6.1882

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE !
Remiantis ChieagcM Savlngs Bendrovės 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 tau pintus 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 Chieago Savlngs Bendrovės įstaiga yra viena 
iš gražiausių ir .moderniausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

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

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

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

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius —

6822 South Western Avenue 
<al.. kasdien 10-12 vai h 7-6 vai 
vak. Šeštadieniais 10-1 vai .Trečia
dieniais uždaryta Kt. laiku susltaru.

Ofiso ’elefonae: PR 8-S22S 
t«w ’-ief WAlbrook 5-5076

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
4701 South Damen Avenue

Kampas 47-tos ir Daman Ąve.)
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 

Seštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti 

Telef. ofiso LAfayette 8-6048 
Rea.: VVAlbrook 6-3048

"'U. ofiso HE.4-5849 rea. HB.4-23Ž4
DR. PETER T, BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 Went 71st Street

Vai Pirm . ketvlr., penvt. 1-4 Ir 7-2
Antr. 1-6, treč. ir fieSt. pagal sutart), 
sekm. uždaryta

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South VYeetern Avenue 
Chieago 22, UI 

telefonas REpubllo 7-4200 
Rezidencija: GRovehlU 6-8161

Pasimatymai pagal sutartj

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

<157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:20 v. 
vak. SeStadlenlais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrginia 7-OOS6. 

Reeldenci dos tel. BEverlj 2-8241

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-2700 
K,i. RE 7-6867

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

2454 Weat 71st Street 
(71-oe Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—2 ir 6—8 vai. vak. 
defiadlenials 1—4 p. p. Trečiadieniais
atidaryta.

Tel. ofiso PR 6-2888, rea. RE 7-8128
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS,
2500 Weet 63rd Street

VAL kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:8» 
Iki 9 vai Trečlad. Ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovahill 0-1596
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTf 
- PRITAIKO AKINIUS — 

Valandos. »--l» ir 1—9 v. v. pagal
■,nuturima Išakvru. trečiadieniu. 

2422 W Marpnette Road
< H Imi Ir t. nV> tel Ol.ymplc 2-1661

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

1407 So. 49th CourL Cicero
KaikllAn 10—12 Ir 4—7 nU.
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Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
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DOVANŲ TIKSLINGUMAS
Jau gyvenama Kalėdų švenčių nuotaikomis. Minios žmonių 

skuba į gražiai išpuoštas krautuves, renka saviškiams dovanas, 
dažnai visai nepagalvodami, ar tos dovanos bus bent kam nau
dingos, ar tik tuščias pinigų išmetimas. Gal ankstyvas švenčių 
nuotaikomis užsikrėtimas dovanų pirkimo atžvilgiu ir neblogas 
dalykas, nes randame didesnį pasirinkimą. Be to po dovanų pir
kimo įkarščio dar lieka laiko įsigilinti į tikrąją Kalėdų švenčių 
prasmę ir pagyventi dvasinėmis jų nuotaikomis. Juk tai yra 
pats svarbiausias dalykas. Kalėdos yra Kristaus gimimo šventė, 
bet ne prekybinė mugė, ne pinigams barstyti laikotarpis.

Kalėdinių dovanų pirkimo paprotys yra senas. Jį panaikinti 
būtų sunku. Pagaliau ir prasmės nebūtų pradėti jo naikinimo 
kampaniją, nes tai būtų tik tuščios pastangos. Tos kampanijos 
nepradėsime ir mes. Tačiau sugestijų vieni kitiems galime pa
siūlyti. I

Kad dovana atitiktų Kalėdų dvasią, kad ji- būtų naudinga 
sukelti gavėjo sieloje didesnį džiaugsmą švenčių proga ir patei
sintų jai išleistus pinigus, ją pirkdiami mes turėtume gana 
rimtai pagalvoti. Laimingiausias bus tas žmogus, kuris gauta 
dovana galės naudotis metus ar daugiau. Laimingas bus ir da
vėjas, žinodamas, kad jo dovana tarnauja jo artimajam ne vie
ną kitą dieną, bet ilgai.

Savo tarpe turime žmonių, kurie jokio lietuviško laikraščio 
neskaito. Vieni neskaito dėl apsileidimo, kiti neskaito galvodami, 
kad jau yra “praėjęs laikas” lietuviškąja spauda užsiiminėti. Bet 
yra ir tokių, kurie norėtų skaityti lietuvišką laikraštį ar knygą, 
bet neturi už ką užsiprenumeruoti ar nusipirkti. Ar nebūtų ge- j 
ra apsidairyti aplink, ar kuriam mūsų artimųjų, kuriems vis tik 
norime dovaną nupirkti, nereikalingas lietuviškas laikraštis ar J 
gera knyga. Šiandien “Draugas” yra plačiai skaitomas, bet yra 
ir neskaitančių. Kodėl neužprenumeruoti jo neskaitančiam? To
kia dovana gavėjas naudosis kasdien visus metus. Yra ir dau
giau lietuviškų katalikiškų laikraščių, kuriuos galime saviškiams 
užsakyti.

Daug. sas šiandien pasako, kad lietuviškoji knyga pradeda 
merdėti. Jos mėgėjų skaičius mažėja. Pradėdami gyventi Ka
lėdų švenčių nuotaikomis ir beplanuodami pirkti dovainas, neuž
mirškime ir lietuviškosios knygos. Nelaikykime jų leidėjų len
tynose, bet siųskime jas į lietuviškųjų šeimų židinius. Ypač svar
bu, kad lietuvių jaunimas ją pamiltų. Kalėdų proga apdovanoki
me jį lietuviška knyga. Tad pasisukime ir į knygų rinką. Ten 
rasime daug brangaus turto. Tą turtą reikia dalinti visomis prie
monėmis ir ypač švenčių progomis. Tai 'nebus pinigų eikvojimas 
tuštiems ir nenaudingiems daiktams, bet lietuvių spaudos#pra
plėtimui, tuo, pačiu ir lietuvybės palaikymui bei savo artimųjų 
dvasiniam praturtinimui. Pvz., ar nebūtų naudinga visiems lie
tuvių namams, ypač tiems, kurie yra palaiminti jaunais, viduri
nius ar augštuosius mokslus beįeinančiais žmonėmis, savo kny
gynėliuose turėti išleistąją Lietuvių Prozos antologiją. Ši ir 
daug kitų lietuviškų knygų, kaip kalėdinės dovanos — tai 
ne laikinojo, bet ilgai trunkančio džiaugsmo suteikimas.

Pradėję gyventi švenčių nuotaikomis, neužmiršdami tikro
sios Kalėdų reikšmės, planuokime saviškiams dovanas, kreipdami 
didžiausią dėmesį į jų vertingumą ir naudingumą.

Nauja "Ateitis"
Katalikiškojo jaunimo žurna

las “Ateitis” tvirtai žengia į 
priekį ir daro mielo į rankas 
paimti leidinio įspūdį.

Neseniai pasirodžiusiame spa
lio mėnesio numeryje randama 
vertingos medžiagos ne tik jau
nimui, bet ir vyresniems skai
tytojams.

Čia Arūnas Liulevičius duo
da studijinio pobūdžio dalykė
lį “Prasmės bejieškant” o Vil
mantą Karečkaitė str. “Lietu
vos gamta mūsų rašytojų raš
tuose” nagrinėja Žemaitės, Bara 
nausko ir Donelaičio kūrybą. 
Be jų, su savo raštais dar ben
dradarbiauja: Alfa Sušinskas, 
Nara Narimanta, Jūra Gailiu- 
šytė, Gediminas Naujokaitis, 
Audronė Stakytė, P. Ganvytas 
ir kt.

Šiame numeryje yra gausu 
nuotraukų, kurių autoriais yra: 
V. Augustinas, V. Valaitis, G. 
Naujokaitis, R. Kontrimas, A. 
Dzikas, D. Skučas, J. štuopis, 
V. Gruzdys ir kt.

kiek galima anksčiau numerius, 
pateikiančius visiems aktualią 
informaciją apie studijų die- , 
nas, stud. rinkimus ir t. t. 
Turime ir naujų pasiūlymų a- 
teičiai. Kilo mintis paversti “Stu’ 
dentų Gaires” studentų žurna
lėliu. Galimybė šią mintį įvyk
dyti priklausys nuo finansų ir 
visuotino pritarimo”.

200 numerių
Argentinoje išeinantis lietu

viškas laikraštis “Laikas” nese
niai išleido savo 200-tąjj nume
rį. Laikraštis jau pasirodo de
šimti metai; jį redaguoja re
dakcinė komisija. Šiaip jis da
ro visai gerą įspūdį: puikus po
pierius, nebloga medžiaga bei- 
techniškas sutvarkymas. Išeina 
8 puslapių, formatas didokas. 
JAValstybėse jis kainuoja 3 
dol. metams; oro paštu siun
čiant — 5 dol. Adresas: Men-j 
doza 2280, Avellaneda, Buenos, 
Aires.

"Mūsų Vytis" apie 
rašytoją Vienuolį

"Studentų Gairės"
Lietuvių Studentų sąjunga 

Jungt. Amerikos Valstybėse 
jau kuris laikas leidžia infor
macinį biuletenį savo nariams. 
Šią savaitę pasirodė pirmasis 
naujųjų mokslo metų numeris, 
spausdintas M. Morkūno spaus
tuvėje Chicagoje. Biuletenis 
turi 4 žurnalinio formato pus
lapius.

Naujoji biuletenio redakcija 
(Gražina Stepą itytė, Kęstutis 
ir Raimundas Mišauskai) savo 
žodyje rašo:

“Nors tik dabar pasirodo pir
mas šių mokslo metų “Studen
tų Gairių” numeris, bet toliau 
tikimės “Studentų Gaires” leis
ti periodiniai, bent kartą į du 
mėnesius, stengdamiesi išleisti

“Mūsų Vyties” naujausias 
numeris (rugsėjo — spalio mė
nesių) pagerbia neseniai Lietu-, 
voje mirusį rašytoją Antaną 
Vienuolį - Žukauską. Čia A. 
Kalnaičio str. “Rašytojas Vie
nuolis ir skautai” yra rašoma:

“Velionis mirė gimtojoje že
mėje, kurią jis taip labai mylė
jo, ir toliau pasilikdamas jos 
sargyboje. Mus pasiekusios iš 
Lietuvos žinios liudija, kad jo 
laidotuvės buvusios labai iškil
mingos ne dėlto, kad bolševiki
nė vyriausybė jį pagerbusi, bet 
kad visa tauta jį mylėjo.

Lietuviai skautai, kuriuos A. 
Vienuolis taip gražiai, išskirti
nai mylėjo .neturėjo progos su 
juo atsisveikinti; jo kapo Ba
ranausko klėtelės kaimynystė-
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ŽEMRLAPINfiS ŽINIOS

WORLD WtEI<
MOROCCO'S KING MOHAMMID V VISUS 

WASHINGTON SEEKING AID. CEREMONIAl 
ARRIVAl BELIEVEO TO HAVE BROUGHT ON

THE "CHILL" WHICH BEODEO RRESIDENT

IK E SUEEERS CEIEBRAl 
OCCLUSION. OOCIORi 

VOICE OETIMISMU.S. ACCUSID OE EAILURE 
*IN DEMOCRACY . . . TAUOHT 

THE JAEANESE EEORLE" FOR 
MEMITTING OKINAWA LAW 

CHANO! TO OBTAIN OUSTING 
OE THI RED MAYOR OE NA MA

JNITED
TATESCHINA

USAF RREAKS THREE NAVY 
TRANS.CONTINENTAL MARKS 
ROUNDTRIR IN * HOURS. 42 

MINUTES, *7 SiCONDS. 
ELUS L. A.-N.Y., N.Y -LA.

IF IK! CAN'T GO TO 
MIO-DECEMRER NATO 

CONEERENCE IN FAEIS, 
NIKON WILL SUB

EIVE SEANISH SOLDIEIS
KILLED, 34 WOUNDED IN 

ATTACKS IN SEAIN'S 
ENCLAVE OE IFNI ANO

SEANISH SAHAIA; SEAIN 
WARNS MOtOCCANS

SOUTH
AMERICA

INTEBMEDIATE BALLISTIC 
MISSILE JUEIIER EOOFS 
OUT IN FLORIDA FIRING

AUSTRALIA \ian

Jei JAV prezidentas Eisenhoweris negalės dalyvauti Atlanto pakto valstybių konferencijoje gruodžio vidury Paryžiuje, tai jj 
pavaduos viceprezidentas Nixonas; ispanų ir marokiečių krūvi n. sudūrimai Ifnyje ir Ispanų Saharoje ir kt. (INS)

RAUDONIEJI NUODAI JAV 
KIOSKUOSE

PRANYS A ESENAS. Kanada

Nelemtoji (gerai, kad jau mi
rusi) Genevos dvasia, nesibai
giantieji amerikietiškų sinobų vi
zitai, keitimasis spaudos orga
nais su Sovietų Sąjunga ir kt. 
jau baigia praminti visiškai pa
dorius takus Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse pragaištingajai 
Kremliaus propagandai.

Tie “kultūrinio bendradarbia
vimo” saitai, o ne kas kita, pa
dėjo iš JAV nukeliauti į Sovietų 
Rusiją ir atominės bombos pa
slaptims, ir žemės satelito duo
menims, ir pagaliau — tai dar 
ne galas. Pvz. sakoma, kad So
vietų Sąjunga turinti tolimųjų 
distancijų tanpkontinentinę ra
ketą o JAV jau turinčios visą 
išradimo patentą ir galėsiančios 
paruošti antiraketinį ginklą, ku 
ris priešo raketą galėtų nušau
ti dar tebesančią erdvėje, taigi 
nepasiekusią taikinio. Deja, pu
se burnos kalbama, jog ir to 
priešraketinio ginklo paslaptys 
jau ... esančios Maskvoje. Tai 
vis “kultūrinio bendradarbiavi
mo” pasekmės.

O nė kiek. neperdedu, kad dau
gumą amerikietiškų vizitorių į 
Sovietų Sąjungą pavadinau sno
bais. Tik prisiminkime neseniai 
įvykusį Amerikos industrialisto 
C. Eatono apsilankymą Maskvo
je. Ir ką tas persenęs multimilio 
nierius prisvaičiojo grįžęs į Ame 
riką — net baisu ir bekalbėti. Jo 
manymu, Sovietų Sąjunga esąs 
taikingiausias kraštas pasauly
je, o didžiausias karo kurstyto
jas — spėkite kas? — Nagi JAV

je nepapuošė mūsų vainikas. 
Taigi nors šiomis kukliomis ei
lutėmis tebūna leista atsisvei
kinti su velioniu rašytoju:

Ilsėkis ramiai gimtojoje že
mėje. Mes dar atvyksime su 
tavimi, mielas globėjau, pride
ramai atsisveikinti.”

Edv. 8.
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užsienio reikalų sekretorius J. 
F. Dulles. Gi karo baimės, gre
siančios iš sovietų pusės kėlė
jai — FBI bernai... Matome, 
kad, kam Dievas įdėjo į kišenę, 
tai nieko neįdėjo į galvą . . .

Sovietiškas žurnalas JAV

Pagal pasikeitimo susitarimą 
JAV turi teisę spausdinti ii- pla
tinti savo žurnalą rusų kalba 
Maskvoje ir kituose Sovietų Są
jungos miestuose, o sovietai — 
anglų kalba žurnalą JAV. Taigi 
ir šis reikalas vyksta “abiejų 
kraštų suartėjimo sąskaiton .. .

Kas gi tuose žurnaluose rašo
ma? Nagi amerikietiškame vi
siška tiesa, o sovietiškame — vi
siška melo propaganda, kuri jau 
bebaigia iš proto išvesti ne vieną 
amerikietį skaityto ją.

Kodėl taip yra? Tuojau pa
aiškinsiu. Mat, skaitant angliš
kais rašmenimis Amerikoje lei
džiamą žurnalą, pavadintą ketu
riomis raidėmis — “USSR” — 
atrodo, jog Amerika ir gyveni
mas joje — tai tikra elgetystė, 
o tikrasis gyvenimo rojus — tik 
Sovietų Sąjungoj.

Tas bolševikinis žurnalas yra 
mėnesinis. Išleidžiamas nepa
prastai gražiai. Jo tikslas (taip 
bent jame pasisakoma) yra su
pažindinti amerikiečius su So
vietų Sąjunga. Žurnale kiekvie
nas straipsnis kiekvienas pa
veikslas — iliustracija, įvairūs 
statistiniai duomenys — taip jau 
kruopščiai parinkti ir tokių gud
rių Maskvos propagandininkų — 
melagių paruošti, kad; tik ste
bėkis žmogau! Tai tikrai šedev
rai, nuausti pagal Maskvos nu
rodymus.

Žurnale aprašomi dideli, milži
niški pasiekimai įvairių sričių So 
vietų Sąjunogs gyvenime: moks 
le, mene, industrijoje ir t.t. ir t.t. 
Aprašomoji Sovietų Sąjungos is
torija — tai ne kas kita, kaip 
tik didžiulių laimėjimų grandinė 
nuo pat revoliucijos pradžios iki

3BBBBHK JANIS KLIDZEJS pnoooaaMottaMMc
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šių dienų. Istorijos eigoje nie
kur nerasi kokių nors bolševiki
nio valdymo nepasisekimų, jo
kių priverstinių priemonių į kraš 
to gyventojus ir t.t.

Esą Sovietų Sąjunga turinti 
gražiausius pasaulyje pastatus, 
geriausias, gražiausias ir pla
čiausias gatves, stebuklingo gro
žio parkus, o jų miestuose be
veik niekur nerasi skurdžių kvar 
talų (sic ! ...)

Gi Sovietų Sąjungos žmonės 
yra puikiai apsirengę (suplyšu- 
siomis “fufaikomis” ir kiaurais 
padais brezent iniais batais ...
- Pr. Al.).
Seno stiliaus skarele apgaub

tomis galvomis moterėlės esą te- 
pasirodančios tik Maskvos baž
nyčiose . . . (Matome, ir apie baž 
nyčių “laisvę” neužmirštama pa
rašyti. — Pr. Al.).

Miestų ir miestelių turgai esą 
perpildomi maisto produktais ir 
gėlėmis. Miestų apartmentus re 
prezentuoją moderniausi pasta
tai. Rašiniai pailiustruojami pui 
klausiomis 'nuotraukomis, paro
dančiomis sovietiškas šeiminin
kes, gaminančias valgį moder
niausiose virtuvėse ir t.t. ir t.t.

Taigi, jeigu nežinotum žmo
gau, tikrojo Sovietų Sąjungos 
gyventojų skurdo, ar nepanorė- 
tumei gyventi žurnale tau vaiz
duojamame rojuje ? Manyčiau, 
kad taip!

Kitos temos žurnale

Jame yra daug ir visokių “pirš 
lybų”, peršančių visokiausią ki
tokį JAV ir Sovietų Sąjutngos 
“susiartinimą” Esą Sovietų Są
jungos “kolegos” mokslininkai 
nuoširdžiai sveikintų Maskvoje 
apsilankančius Amerikos moks
lininkus. (Ir kur gi ne — ypač 
po dvejeto “sputnikų” pagami
nimo iš JAV išvogtų paslapčių 
ir vokiečių mokslininkų pagal
ba ... — Pr. Al.).

— Mokslas neturi nei ribų, nei 
sienų, — teigia sovietinės pro
pagandos garsiakalbis Jungt. A- 
merikos Va'styliėse “USSR” . .

Labai didelę propagandinio 
žurnalo dalį užima ir Sovietų Są 
jungos noras, sutikimas bei pri-

(TĘSINYS)

Kažkas atidarė antro kambario duris, Andrius dar 
nepasižiūrėjo ten, kai Vera jį paėmė ir patraukė už 
peties:

— Supažindinsiu tave su savo pussesere...
Andrius atsisuko: Lija! Abiejų akyse keitėsi nu

stebimas su susijaudinimu, abu žengė žingsnį j priekį, 
tarsi vienas kitam į glėbį pulti norėdami, tada sustojo.

— Andriau...
— Lija, kaip tu čia?
Vera nesuprasdamą žiūrėjo į abu.
— Jūs abu pažįstami?
— Taip...
— Truputį...
Atsisėdo ir ilgai visi trys tylėjo.
Mes abidvi pusseserės sueiname vakarais kartu — 

išsiverkti... — sakė Vera. — Tikėk ar netikėk — pasi
daro lengviau.

Vėl visi tylėjo. Antanas, nuvirtęs ant kėdės, knar
kė. Mažasis vaikutis rėpliojo apie jo batus.

Antrame kambaryje pravirko. Lija nubėgo ten.

Sugrįžo atgal, ant rankų laikydama mažą, verkiantį 
žmogelį.

— Tai yra mano sargas, — ji sakė ir Andrius ma
tė, kad Lijos skruostais nuriedėjo nevaldomos, laisvos 
ašaros. — Jei jo neturėčiau, ir manęs čia pasauly jau 
nebebūtų. Nebebūtų.

— Andriuk... Andriuk, nusišypsok! — kuteno ma
žajam smakriuką Vera. Didysis Andrius, šį vardą gir
dėdamas, staiga pasižiūrėjo į Liją, bet ji, pagavusi 
žvilgsnį, nuleido akis ir ilgai jų nepakėlė, pasilenkė ir 
pabučiavo vaiko kaktą.

— Užmik, vaikuti, užmik... — ji šnibždėjo, ir An
drius galvojo apie tai, kaip neseniai ji dar pati buvo 
vaikas.

Kaip gyvenimo mazgai buvo susirišę. Ateina. Nu
eina. Ateina. Nueina. Dievas ir žmonės.

Dabar Andrius viską prisiminė. Rudens vakarai 
su Lija. „Brolis“ ir „sesuo“. Pasikalbėjimas prieš jos 
vestuves. Po to — dvidešimt viena rožė, Lija Dievo 
Motinos bažnyčioje praeitą pavasarį... Ir dabar... Kas 
gi buvo didžiausia žmogaus bausmė gyvenime?

Lija buvo pasilenkusi ant mažojo Andriuko ir ne
rodė savo akių.

Andrius rijo seiles, bet krūtinėje kažkas degė ir 
gerklė buvo sausa. J akis subėgo ašaros. Jis kramtė 
lūpas.

Taip tylu kambaryje! Tiktai Antanas kartais su
knarkė ir jo galva nusviro nuo vieno peties ant antrojo.

Taip tylu... Tarsi pasaulis būtų likęs tuščias ir 
žmonių širdys sustojusios plakti.

Klausytųsi mielai šio mažojo žmogelio balso —
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Naujas lietuvis prelatas
Kun. Kazimieras Popell-Po- 

peliuskis, Grand Rapids diece
zijos kancleris ir katedros rek
torius, šv. Tėvo raštu pakeltas 
į prelatus, Rt. Rev. titulu. Nau- 

I jasis prelatas yra gimęs 1910 
i m. kovo 4 d. Grand Rapids 
mieste, Michigano valstybėj. Jo 
tėvas Paulius yra iš Pašvitinio 
parapijos, o motina — Agnė 

į Marmaitė — Griškabūdžio pa- 
! rapijos.

Kun. K. Popeliuškis lankė lie- 
į tuviškosios šv. Petro ir Povilo 
parapijos pradžios mokyklą, vė- 

į liau lankė centrinę katalikų 
! augšt. mokyklą tame mieste,
, kur paskiau buvo pakviesta mo- 
1 kytojauti jo sesutė, tapusi vie- 
! nuole. Kunigystei ruoštis pra- 
’ dėjo Šv. Juozapo seminarijoje 
į Grand Rapids mieste. Vysk. 
j Pinten, pastebėjęs jo didelius

------------------------------------------ ! gabumus, pasiuntė jį gilintį stu-
tarimas “plačiausiai ir laisvai dijas į Katalikų universitetą 
prekiauti su visu pasauliu, ypač Washingtone, D. C., kurį lankė 
Amerika”. Ten pat pabrėžiama,, 1931—1938 metais, gaudamas 
jog Sovietų Sąjunga esanti labai bakaulareato ir magistro laips
“ geraširdiška” ir pagelbstinti 
daugeliui neturtingų kraštų. Esą 
1956 m. išleidusi pagalbai ir il
gų terminų paskoloms apie 21 
bilioną rublių. (Ar į tą sumą įei
na ir šnipinėjimui užsienyje skir 
ti pinigai — nepasakyta.. —

nius. Kunigu įšventintas 1938 
m. balandžio 24 d. Savo primi
cijas atlaikė Brighton Parko 
lietuvių bažnyčioje, kur pa
mokslą pasakė kun. J. Jakaitis. 
Naujasis prelatas yra bendra-

Pr. Al.). Esą tais pinigaLs buvo darbiavęs lietuvh* ir amerikie- 
pagelbėta pastatyti apie 500 di- čių laikraščiuose, 
delio masto fabrikų Burmoje, In II Pasaulinio karo metu bu
drioje, Afganistane, Lenkijoje, vo JAV laivyno kapelionas 
Rumunijoje Bulgarijoje ir t.t. nuo 1943 m. iki 1946 m., pa- 
Fsą nevien JAV padeda kitiems skiau buvo paskirtas į Šv. Gri- 
bet ir Sovietu Sąjunga: gabdar gajįaus parapiją Hart, Mich., o 
daugiau ... Nepasakoma, žino- Veliau. pakviestas kancleriu į 
raa, zunrale, kokias sąlygas (jjecgzįjgg centrą. Jo globoje 
Kremlius stato kiekvienam kras dabar toje diecezijoje dirba vi

sa eilė lietuvių tremtinių kuni
gu-

Naujojo prelato instalacijos 
iškilmės /vyks ateinantį sekma
dieni, gruodžio 8 d. Grand Ra
pids katedroje.

tui, priimančiam jų “pagalbą”.
Ko šitokiomis “žiniomis” ir ru 

žavai nuspalvintais straipsniais 
žurnale s:ekia Maskva Jungtinė
se Amerikos Valstybėse? Nagi. 
toli gražu, jau tik ne supažindi
nimo amerikiečio su tikrove, eg
zistuojančia Sovietų Sąjungoje.
Tai propagandinis triukas, kad rfa mirQsiųjų atminlmui> mels.
palenktų men os žmogų sa Viešpatį, kad mirusiųjų
voion. pusėn, kad užtušuotų ten 5
viešpataujantį begalinį skurdą vele« 18 mirtles Pereit^ I 
ir nuslėptų teroristinį režimą ta- Prieš metus visų tikta
me krašte, parodant, kokia ta čiųjų Tėvas su giliu skausmu 
Sovietų Sąjungos jėga yra didi pasakė žodį, apgailėdamas tas 
ir kolosailiška, kad geriau yrai brolių žudynes ir prašydamas 
laisvajam pasauliui su ja sugy- Dievą grąžinti taiką su teista- 
venti, negu jai priešintis... ! gemų. Jis tuomet kalbėjo:

Apie Sovietų Sąjungoje egzis- “ . .. Mes, kurie su tėviška šir-
tuojančias žiauriausias ir baisiau tjmį žvelgiame į visas tautas,
sias pasaulyje koncentracijos sto įurįme iškilmingai pabrėžti,
vykias, pralenkiančias netgi bu- kacj kiekvįenas smUrtag, kiek-
vusius mačių kacetus kuriose yienag nete;s;ngas kraujo lieji-
kankmama apie 15 000,000 zmo .. . ... .., . x - 1 - mas, iš kurios puses jis eitų,mų, deja, tame žurnale nerašo- . ’’ • visuomet yra neleistinas; dar
M13. • . • vi kartą turime paskatinti visas 

--------- — tautas ir atskirus bendruome-
Kad jungtų meilės ryšiai nes sluogsnius, kad siektų tai-

Metams praslinkus po Ven- kos, kuri pagrindą turi teisin- 
grijos sukilimo, Vatikano dien-! gurne bei laisvėje ir kuri savo 
raštis “Osservatore Romano”1 gaivinančią jėgą randa meilė- 
tarp kitko rašo: “Tose šalyse, je”. Tų skaudžių įvykių metinė- 
kurios džiaugiasi laisve, prisi- se meldžiamės į Viešpatį už vi- 
menama pirmosios Vengrijos sus mirusius ir gyvuosius, ku- 
aukilimo metinės. Prie to pri-, rie kenčia ir vargsta kaip smur 
siminimo jungiamės kaip tik tą to aukos, kad visus mus jung- 
dieną, kurią visa Bažnyčia ski- tų meilės ryšiai.

nors mažasis Andriukas pradėtų verkti! Lija jį pava
dintų Andrium.

Ne, šis mažasis dar nejuto, kad karštos ašaros 
krinta ant jo skruostelių.

Vaikas prie jaunosios motinos krūtinės užmigęs 
šypsojosi.

60.
Laimonas buvo sugrįžęs iš kariuomenės ir jau tre

čią mėnesį jie abu su Andrium vėl gyveno kartu savo 
senajame kambaryje. Nors jau buvo pasidarę senesni, 
visdėlto pagal seną papratimą, prisimindami daugelį 
linksmų ir liūdnų dienų, ne vieną vakarą taip pat dai
navo kartu, ir Laimono motina klausėsi jų.

Jau kokią savaitę Laimonas parėjo į namus links
mesnis kaip paprastai ir švilpavo kaip varnėnas. Kar
tais jis griebdavo Andrių, draskė ir daužėsi, kvietė im
tynių, ir prikalbėjo visokių linksmų kvailysčių. Kaip 
visa buvo pasikeitę: pasiutusysis, nesuvaldomas An
drius buvo pasidaręs rimtesnis, bet ramusis, švelnusis 
Laimonas pasiutesnis.

Kartais po senovei jie sukosi kaip viesulai, tada 
krito lentynos, griuvo stalai, kol vienas jų buvo nuvers
tas į lovą ir nugalėtas.

Abu sutvarkė kaklaraiščius ir plaukus, tada vienas 
antro pradėjo klausti: berniuk, kiek tau metų?

— Dvidešimt treji — sakė Laimonas.
— Dvidešimt ketveri, — sakė Andrius.
Abu tarsi susigėdę žiūrėjo vienas į antrą, juokėsi 

ilgai, daug ką prisimindami.
(Bus daugiau)

/
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AL. G1MANTAS

Dar dėl I). I’, vardo

J mūsų pastabas D. P. vardo 
reikalu atsiliepė tautietis M. S. 
iš St. Charles, m. Jis pateikia 
kirk kitokią nuomonę: “Būtų 
netikslu stengtis prisegti D. P. 
vardą visiems, no s ir anksčiau 
atvykusioms. tautiečiams Iš to

šių su 
žais”.

sovietiniais “profsojū-

Blogiau, kad tam tikrų ne
sklandumų profesin. sąjungose 
yra ir tarp lietuvių išeivių. Štai 
neginčijamas ir nepakeičiamas 
faktas, jog įvairiuose tarptauti
niuose profesinių sąjungų suva- 

taip pat ir kiti pirmos kar- žiavimuose, konferencijose ir
tos emigrantai -• turėtų būti va 
"narni 1'. P kas įau visai ne

tiktų. Tači ’u būtų pateisinama, 
jei ir anksčiau buvusieji tikrieji 
D. P. dabar nebenorėtu tokiais 
vadintis, nes. jei nnksčmu sto- 
vvklose buvome tikrai ‘bevie
liai asmenys’, dabar jau turime 
pastovias gyvenvietes, darbus ir 
pa n. Juk nenorėtume nrisimin- 
li mums nukalto pavadinimo ar
ba būti vadinami “grinoriais”, 
kaip anksčiau atvykusieji buvo 
žinomi. Mano nuomone, pro
goms pasitaikius, geriau pabrėž
ti lietuvio vardą, negu tautinio 
charakterio neturintį D. P.”.

Sklandytojai prašo
Teko jau atskiru straipsneliu 

kalbėti apie sklandymą Lietuvo
je, kuris iš visų turimų duome-

paa. darbo žmonių organizacijų 
subuvimuose mūsų profesinių są 
jungų atstovai, deja, nėra dar
bininkai bet jau žymiai arčiau 
stovį pačių darbdavių .., Tai 
vra nenormalumas, kuris anks
čiau ar Vėliau turi būti praša
lintas, nes, laikui atėjus, gali net 
ir labai nukentėti lietuvių dar
bininkų organizacijų prestižas ir 
reikšmė.

Vasario 16 ir jaunimas

Džiugu, kad artėjant keturias 
dešimtosioms Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo sukak
ties metinėms, vis daugiau pa
sirodo balsų spaudoje, siūlančių 
vienus ar kitus būdus, kaip gali
mai plačiau ir prasmingiau būtų 
galima pamin’ėti šią neeilinę su
kaktį Atrodo, kad daug kas de-

PO LIGOS

Prez Eisenhoweris savo ūkyje Gettysburge po savo paskuti
nes ligos. Čia jis matomas su savo žmona. (INS)

šymo lapuose turėdavo atsaky- Techninį emigracijos darbą at- 
ti į 68 klausimus, o dabar — tik lieka adv. Izidorius Rugienius
į 20. Dėl minėtų lengvatų žy
miai pagreitės imigracija, gali
mas dalykas tiek, kad imigran
tas per du ar tris mėnesius jau 
galės atvykti į JAV.

— Ar yra kurios lengvatos 
našlaičiams atvykti Amerikon?

ir emigracijos skyriaus ved'ėja 
Benevičienė, kuri buvusio įstaty 
mo vykdymo metu vedė mūsų e- 
migracijos skyrių Hamburge, — 
paaiškino kan. dr. J. Končius.

K. Olmolėitas

nų sprendžiant, palyginus su ne-, ramai įžvelgia reikalą ta proga
priklausomos Lietuvos laikais pa 
siektais rezultatais, šiuo metu 
ten yra gana menkas, nors vieti
niai entuziastai ir rodo tiesiog ne 
paprastą iniciatyvą ir lietuvišką

daugiau išgarsinti Lietuvos var
dą. Labai sveika ir vietoje žum. 
Pr. Alšėno sugestija, kviečiant 
mūsajį jaunimą, ypač studentus, 
prisidėti prie masinės laiškų ra-

-r- JAV piliečiai, įsūnijimo ar 
įdukrinimo tvarka, galės atsi
kviesti iš Europos našlaičių. Šia

f

Trečiadienis. 1957 gruodžio I

I mai taps tikra lietuviškumo iri Kiekviena^, kas sutiks kun. jimo lietuvybe, kurios jis nėra 
geros lietuviškos širdies švento- M. Tamošiūną, patartina pasi- praradęs savo ilgoje veikioji- ki- 
ve- semti jo energijos ir gilaus tikė- tataučių tarpe. S. J.

Kun. M. TamošiūiiiaH nenuils
tančiai tęsia kultūrinį ’arbą Ko
lumbijoje. Jo yių nsJaguojurnaM 
ir leidžiamas "Kolumbijos Lietu 
vis”, kurio gražiai iliustruotą 
paskutinį numerį teko matyti pa 
ties redaktoriaus rankose. Kun. 
M. Tamošiūnas nesigaili darbo 
ir išlaidų, tęsdamas vakarų — 
koncertų ruošimą. Neužteko 
jam vietinių lietuviškų jėgų, šie
met jis pasikvietė iš JAV lietu
vę dainininkp. kurios pasiklau
syti atėjo ir kitataučiai. Įspūdis 
buvo didelis, ir lietuvių vardas 
vėl nuskambėjo, kaip kultūrin
gųjų žmonių, Kolumbijos gyven
tojų tarpe. Pradėjęs šią naują 
veiklą, kun. M. Tamošiūnas tęs 
ją ir toliau tuo remdamas taip 
labai paramos reikalingas mū
sų kultūrines jėgas ir keldamas 
lietuviškosios kultūros reikšmę.

Kun M. Tamošiūnas yra ki-, 
lęs iš Panevėžio apskr., nors sa-1 
.vo jaunas dienas pašventė vie- Į 
nuolyno veiklai, dirbdamas kaip 
salezietis misionierius Kolumbi-į 
joje raupsuotųjų tarpe. Raup
suotųjų kolonijai kun. Tamošiū
nas yra paaukojęs šešerius sa
vo jaunystės metus, nešdamas 
didelę auką nelaimingiesiems. 
Šiuo metu kun. M. Tamošiūnas

PLANUOKITE KITŲ METŲ
ATOSTOGAS JAU DABAR

Pas ruosę išanksto, gausite didesnį pasirinkimą 
keliones priemonių ir būsite ramūs, kad nuvyksite 
į pasirinktą vieta.

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

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

i >«'l pilniHiiiij 
krt-ipkitėH j: iiiloriiiai ijij ir ktjionču dokumentų sutvarkymo

Seghetti Travel Bureau, Ine.
2451 SOUTH OAKLEY AVENUE 

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

užsispyrimą. Bet blogiausia vra, šymo akcijos įvairiems JAV ir 
kad sovietinės įstaigos nedaug Kanados didesniems laikraš- 
kreipia dėmesio į mūsų sklandy-1 čiams. Aišku, kam ne kam, bet 
tojų darbą. Labai trūksta būti-1 mokslui einančiam jaunajam lia
nų sklandymui kaikurių dalykų. 
Viename laiške kaip tik prašo
ma atsiųsti bent porą pošalmių,

tuviui dažniausiai anglų kalbą 
mokančiam net geriau už gimtą
ją lietuvių, tikrai nebūtų daug

kurie yra būtini nedengtoje ka-Į sunkumų sumesti vieną kitą Sa
binoje skraidant. Taip pat, nors 
ir pavėluotai, dabar atėjo žinia, 
kad sklandytojas ir civilinis la

kinį Lietuvos reikalu. Dar svar
biau, kad kaip tik tas mūsų jau
nuolis jau spėjo vispusiškai pa-

SPALVOTO VOKIŠKO KRISTALO 
Galima gauti pas —

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

Svečias iš Kolumbijos
Lapkričio 22 d. į JAV atvyko 

tvarka atsikviečiamų našlaičių didelis Pietų Amerikos — Ko- 
amžius nustatytas iki 14 metų.1 lumbijos — lietuvių veikėjas 
bet skaičius ir laikas atsikviesti kuin- M- Tamošiūnas. Jo atvyki- damas su kolumbietiškų jaunimu 
neaprėžtas. mo tikslas yra skirtingas, kaip ir ypač besisielodamas bei ener-

daugelio kitų, kurie atvyksta į gingai veikdamas lietuvių tarpe, 
“dolerių šalį”. Kun. M. Tarno- į
šiūnas atvyko “pasisemti jėgų! Kun. Tamošiūnas JAV išbus 
tolesnei lietuvybės veiklai”, ap- apie porą mėnesių, lankysis New 
lankyti JAV lietuvius kultūrinin į Yorke, Bostone. Chicagoje, Cle- 
kus, veikėjus, pasidžiaugti jų nu-1 vcdandc, Lawrence, kur gyvena 
veiktais darbais ir aplankyti gi-1 buvę jo kolumbiečiai Vasyliū- 
mines bei pažįstamus. Taigi kiek j'nak Ilgesnį laiką kun. Iamošiū- 
viena vietovė, kuri turės garbę 1 nas paskirs saleziečių veiklos pa 
turėti kun. M. Tamošiūną savo žinimui, kuri šiame krašte yra 
svečiu, turėtų džiaugtis, galėda- platesnė, negu kitur.
ma jį priimti ir atsitraukti savo 
mintimis nuo įprastos kasdieny
bės.

— Ką turėtų daryti norįs į
Ameriką atvykti lietuvis?

I
J — Laisvajame pasaulyje gy
veną lietuviai kurie nogėtų per
sikelti į JAV, turėtų tuojau už
siregistruoti JAV konsulatuose.

— Ar Baltas teiks kurią pa
galbą norintiems atvykti į JAV?

kūnas Vytautas Dovydaitis prieš žinti savo gyvenamojo krašto ap 
kiek laiko b’ivo labai sunkiai su- linką, tradicijas ir pažino būdus, 
žeistas sklandytuvo* avarijoje, kaip įspūdingiausiai galima pri- 
Dabar jau baigia sveikti ir vis-! eiti prie kanadinės ar amerikinės 
vien tebegalvoja apie naują ki- visuomenės. Tuo tarpu, nors ir 

kažin kiek gerų norų turintiems 
“seniesiems rabinams”, anglų

limą į erdves.
“Atstovai” kalba teksto ir minties paruoši- 

Dažnai. ir visiškai su pagrin- mas yra žymiai sunkesnis, o kar 
du. pasišaipome iš sovietinių tais pareikalaująs net ir labai 
profesiniu sąjungų, kurios tėra didelių pastangų. Turėkime vil- 
’o dirbančiųjų, bet darbdavių, tį, kad tiek vieni, tiek ir antri 

' y. pačios valstybės interesų savo pareigą tikrai atliks. Gi 
u 'otojos. Kaip tik dėl to dau- laiškų Lietuvos reikalais įtakin- 

-ePs laisvojo pasaulio profesinių goję krašto spaudoje niekada ne 
-ą’unjų nenori turėti jokių ry- bus perdaug.

— Kaip ligšiol, taip ir dabar 
Balfas rūpinosi, stengėsi ir to
liau stengsis, kad ko daugiau 
lietuvių atvyktų į JAV. Tuo 
tikslu Balfas per savo paaali- į Kun. M. Tamošiūnas yra iš- 
nius Amerikoje ir Europoje tei- vystės didele veiklą Kolumbijo- 
kė ir teikia lietuviams informa- ie, skirdamas savo jėgas ne tik 
cijas ir įvairią pagalbą. Balfo ' Kolumbijos kultūrinimo darbui, 
skyrius MuencheAe padeda su- bet ir lietuvybės palaikymui, jos 
tvarkyti emigruojančių lietuvių darbu garsinimui ir Lietuvos 
reikalus. tvardo propagandai kitataučių

tarpe. Snaudoje plačiai buvo ra
šoma apie lietuvių komiteto įstei 
girna ir jo veikla Kolumbijoje.

— Ar negalintieji už kelionę 
apsimokėti imigrantai galės gau 
ti naskolas?

gyvena Medellino mieste, dirb-

16 ARTI IR TOLI BAUDŲ
PERKRAUSTYMftS
Naujau specialus dideli)- 

sunkveiimlx su pilnu ap- 
drauda Pigus Ir sąžininga* 
patarnavimas

R. ŠERĖNAS
2047 W. «7tb PI. Chicago.

III. WAlbruok 5-H063

PALENGVINTA IMIGRACIJA Į JAV

— Ai daug lietuvių galės at
vykti į JAV? — paklausiau nuo
lat beskubantį Balfo pirmininką 
kan. J. Končių.

— Neseniai .TAV Kongresas 
priėmė naują imigracijos įstaty
mą, kuris yra labai svarbus lie
tuviams. Visų pirma, jis atstatė 
seniau lietuviams skirtą kvotą, Į 
mes pokario metais pusė jos bu
vo “dypukams” išnaudota net iki 
2099 metų. Be to, — pastebėjo 
pirmininkas, — naujasis įstaty- Į 
mas suteikė daug svarbių leng- J 
vatų imigrantams. Pagal šį įsta-' 
tymą JAV konsulai galės teikti; 
vizas ir ne tautinės kvotos skai- 
čiun tiems asmenims, kurie pa
bėgo nuo komunistinės grėsmės 
ir atitinka kvalifikacijas imig
ruoti į JAV. Tokių atvejų skai

čių įstatymas įvairių tautybių 
asmenims 'numato daugiau 14,- 
000. Be kvotos, specialiais At- 
torney General leidimais galės į 
JAV atvykti įvairūs specialis
tai, kurie bus reikalingi čia pra
monei bei prekybai. Noriu pa
žymėti, kalbėjo pirmininkas, — 
kad pagal atstatytą kvotą kas
met į JAV galės atvykti 384 lie
tuviai.

— Tamsta paminėjai naujo j- 
statymo teikiamas lengvatas 
imigrantams. Ar imigracijos 
tvarka ir formalumai bus tie pa
tys, kaip ligšiol?

— Šis įstatymas numatė pa
prastesnę tvarką. Imigraciją 
vykdys konsulai, bet ne specia
li valdinė organizacija, kaip 
prieš tai. Iki šiol imigrantas pra

PIRMININKAUS

Atlanto pakto valstybių konferencijai gruodžio 16 d. pir
mininkaus prezidentas Eisenhoweris ar viceprezidentas Nixo- 
naa (INS)

PASIRUOŠKIT KALĖDŲ ŠVENTĖMS!
Moderniai atremontuotose patalpose rasite didžiausj pasi

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

F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS, sav.

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30

JONAS GRADINSKAS
J. G. TELEVISION CO. • 2512 W. 47th Štr. • FRcntier 6-1998 

RADIJAI, PATEFONAI, TELEVIZIJOS, HI FI
DOVANOMS

Radijai nuo $12.00, Patefonai nuo $15.00,
Televizijos nuo $95.00

Duodame išsimokėtinai. Priimame senus. Taisome.
Lig Kalėdų atdara ir sekim, nuo 11 vai. lig 4 vai.

— Pagal minėtą įstatymą į 
JAV atvykstą imigrantai galės 
gauti paskolas dviems trečda
liams savo kelionės išlaidų ap
mokėti o trečdalį turės patys 
imigrantai ar juos atsikviečian-

Šis komitetas veikia ir dabar, 
apimdamas vis daugiau lietuvių 
savo įtakon. Svarbiausias dar
bas yra statyba lietuvių namų, 
kurių kertinis akmuo jau yra 
pašventintas: jų planas yra pa
darytas inž. Tyliaus. Namų tiks

tieji sumokėti. Paskola duoda- la8 yra ne tik kultūrinis, bet ir 
ma ilgalaikė ir be nuošimčių, socialinis. Jej * kampo savo šei
Kelionės išlaidoms apmokėti pa
skolas parūpins Balfo skyrius 
Europoje. Jo adresas: United 
Lithuanian Eund of America, 
Ine., Augustenstrasse 46, Mu- 
nich 2, Germany.

— Ar pagal naująjį Įstaty
mą atvykstantiems imigrantams 
bus reikalingos darbo ir buto 
garantijos?

— Taip. Bus reikalingos ga
rantijos ir “Affidavits of Sup- 
port”. Tokias garantijas galės 
duoti tik JAV piliečiai, turį ne
kilnojama turtą ar pinigų ban-

mai nebus reikalingi lietuviai 
tai socialinės globos reikalaus ir 
kitataučiai. Lietuvių komitetas, 
pagelbėjęs praeityje čekams ir 
jugoslavams, dabar iau yra pa
gelbėjęs vengrams pabėgėliams, 
kurių šiuo metu Kolumbijoje yra 
apie 500. Ateityje lietuvių na-

Vestuviu nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PREflN PHOTO STUDIO
fTncorporatedl

EDVARDAS ULIS, sav 
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-2481

LIETUVIŠKASIS KREPŠINIS
Pirmutinis šios rūšies leidinys 

išeivijoje, redaguotas
EDVARDO ŠILUČIO.

NUO UŽSISENEJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ OI>OS LIGŲ

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

miegoti nes jų uŽHisenSjusios žaidon 
niežSjima ir skaudSjima senų atvi
ru ir skaudžių žaidų uždSkite 
LEGULO Olntment Jos gydymo

Leidinys turi 56 žurnalinio for- ypatybės palengvins Jūsų ’^udejl- 
kuose. Žinodamas, kad tokius mato puslapius, kuriuose telpa K. ™a va,.'^k1",e' Atapsi nuo skau-
“affidavitus” nelengvo ^anti 1 Cerkeliūno, S. Daunio, E. Šulaičio, Į džiu nudegimų. Ji tappgi pašalina iiua nus_ ntiengva gauti, A £.3^^ A Banelio, A. Gum- [ niežėjimų ligos vadinamos PSORIA-
KaLas issinrpino is JAV va.il- ■ Lara^io ir kitŲ straipsniai apie ■ sis Taipgi pašalinaperš?.jim4_ligos
džios leidimą išdavinėti “Corpo- i krepšinį Lietuvoje ir išeivijoje. Ja- 
rate Affidavits", kuriais pasi- reto įdomumo nuotrau-
remdami JAV konsulai galės, "iįnvg^gaunim Drauge, 4545 
duoti vizas lietuviams laisvojo w 
"asaulio kraštuose. įteikdami platintojus, 
prašymą š'ems “affidavitains”
^auti, prašytojai turės pasirašy
ti pasižadėjimą, kad sutinka at-
vvkusiems imigrantams parūpin £ Q p | £ BARČUS
ti pragyvenimo šaltini bei butą [ nanTIO UM BNŪD
ir užtikrinti jog atvykęs asmuo RADIJU VALHNl/ft
nebus visuomenei našta. Prašv- ,#l wgeh 1390 k. kasdieną

. , puo pirmadienio Iki šeštadienio nuomų formas Šiam reikalui galima R:30 Iki 3:16 v. rytę, Ir k;ut pirma
dieni nuo 7 Iki 8 vakare.

HEKMADIKNJ iš ridi Jo stoties
W O P A I4!H» k. ir KM 102-8 MG. 
S 30 iki 9:30 ryte.

Tel. flUmlock 4-2113 
7159 Ho. Ma|>lew<x>d Avė.. Ghl<vu(O 2W

vadinamos ATHLETK’S KOOT su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšinią I 
tarppirSčių Yra tinkama vartoti nuo Į 
žžiOstančios suskilslos odos dedir- 
vlnlų odos išbšrtinų ir t t taipgi i 

63rd St., Chicago 29, III. Ir pas tinkama varotl vaikučiams,kada pa 
1 atrodo skaudus ISbBrimas nuo vysty

klų JI yra gera gyduolB nuo Iš

gauti Balfo centro raštinėje.
— Kas dabar Kumpoje prižiū

ri Balfn emigracijos ir šalpos rei 
kalus? '

— Emigracijos reikalus, mais 
to ir kitų gėrybių išdalinimą pri
žiūri ir administruoja JAV pilie
tė Gražina Grinienė, pulk. Kazio 

j Griniaus žmona. Man papra
šius, ji maloniai sutiko ir dirba 
I šį darbą be jokio atlyginimo, už 
1 ką mes esame jai labai dėkingi.

M**
moka**

1 MIDLAND F
1

Savings and Loan^y, 
A'ssocia+ion

- aIHSURED Į

40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

RE NOROVt

4038 Archer Avenue T«i la3-6zw 
AUGUST SALDUKAS Prvzldtnttv

"Jaustas “
IŠ TOLI IR ARTI

NAUJI a/oeu TPOKAI- NAUJAUSI KPAUSTTKIO (PANKM 
•l&Ų KIŠTŲ PATUPIMAS-PIGUS IPSĄŽININGAS PATARNAVIMAI

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

MOVIU C

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR' 

SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS

ANTANAS TVERAS
DIPL LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, hrangenv-
religiniai dalykai (dcvocionalai). 

prekff« dovanom*.
2646 W. 69th St. RE. 7-1941

vlrftlnlų odos l,«rų. Le- 
iculo Olntment yra 
parduodu ma — pn 7f> 
centų. Š1.JS Ir $X.MI. 
Pirkite vaistinėse (’hl- 
caKoJe Ir apylinkėse: 
Mllwaiikee. Wls.. Oft- 
ry. Ind. Ir Detrolt Ml- 
chiftan, arba rašykite 
ir atsiųskit Money Or
deri J —

B245

LKDIJIjO, Department D., 
5618 W. Eddy St., Chicago 84. III.

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 — 

ir Paskolos Duodamos Namy įsigijimui 
L^nevomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS »
S Westem Avė

LOAN ASSN.

Chicaoo 36, III

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

GRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W 47tE St.. Chicago 32. III

OISTRICT SAVINOS A

3430 S Halsted St
LOAN ASSN

Chicago 8. III
ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.

1447 S 49th Ct, Cicero 50 III tel TO 3-8131-32
UNIVERSAI SAVINOS

1800 S. Halsted St.
(OAN ASSN

Chicago 8, U)
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, NEPRIKLAUSOMYBĘ
Senatorius Willialn F. Kunulaiitl užtikrino, kad Lietuva ir kiti 
komunistu pavergti kraštai atgaus laisvę. — Šen. W. F. Knowland, 
jo žmona ir kiti augšti pareigūnai dalyvavo pavergtųjų tautų 
masiniame susirinkime lx»s Angeles mieste. — Senatorius pareiš
kė, kad jis kovusius už pavergtųjų kraštų laisvę, kol tie kraštai 
atgaus nepriklausomybę. Senatorius W. F. Knowland praleido 

apie 4 valandas su pavergtųjų tautų atstovais.

“Lietuva ir visi kiti paverg
tieji kraštai atgaus laisvę ir ne
priklausomybę”, pareiškė šen.
W. F. Knovvland masiniame pa
vergtųjų tautų susirinkime, įvy
kusiame š. m. lapkričio 23 d. 
Patriotic salėje. Los Angeles, 
Calif. Šį masinį susirinkimą or
ganizavo ir pravedė nau jai suor-1 
ganizuotas devynių tautybių ko
mitetas, vadinamas “American 
National Committee for theį 
Freedom of Enslaved Nations”. |
Į šią veiklą lietuviai yra pilnai 
įsijungę.

Devynios tautybės dirbu 
vieningai

į maždaug prieš metus suor- i 
ganizuotą naują organizaciją iki 
šiol yra įsijungusios jau 9 tauty
bės — suomiai .estai, latviai, lie
tuviai, lenkai, čekai, ukrainie
čiai, rumunai ir vengrai. Lietu
viams šiame komitete atstovau
ja Alto Los Angeles skyrius. 
Šiais metais lietuviams atstovau 
ja šie vietos skyriaus valdybos 
nariai: A. Skirius, L. Valiukas 
R. Medziukait’ė ir J. Andrius. 
Naujai organizacijai pirminin
kauja vengras Barna Toekes, vi
cepirmininkai — S. Matica (ven 
gras). W. Niilus (estas) ir L. 
Valiukas; sekretorė —- Jarmila 
Krafik (čekė) ir kasininkas 
B..'Nurmsen (estas). Šis masi
nis susirinkimas buvo vienas pir 
mųjų šios organizacijos išėji
mų viešumon.

Svarbesni šen. Knovvland 
kalbos punktai

Šen. VVilliam F. Knowland vėl 
pabrėžė, kad joks sugyvenimas 
su Iftyiffuništinę Rusija ir kitais1 
komunistiniais kraštais neįmano! 
mas. Komunistų siekiai buvo ir 
lieka — viso pasaulio pavergi
mas. Jis dėsiąs visas pastangas, , 
kad Lietuva ir visi kiti komunisj 
tų pavergtieji kraštai kaip gali
ma greičiau atgautų laisvę ir ne 
priklausomybę. Senatorius pasi
džiaugė puikiu devynių tautybių 
bendradarbiavimu ir gražia veik 
la. Tame susirinkime dalyvavo 
ir senatoriaus žmona Helen 
Knovvland, vienas jo sekretorių 
Paul Manolis (graikų kilmės!), 
respublikonų partijos centro ko
miteto narys Fxiward Shattuck 
su žmona. Califomia Republiean 
Assembly Los Angeles County 
pirm. Carl Lindstrom ir kiti žy
mūs pareigūnai. Senatorius, jo 
žmona ir visi palydovai išbuvo 
per visą susirinkimą — oficia
lią ir meninę dalį (susirinkimas 
pradėtas 8 vai. ir baigtas apie 
10:30 vai.).

Šen. Knovvland klausėsi 
Budriu no okteto

Po oficialiosios susirinkimo 
dalies buvo meninė programa. 
Meninę programą pirmieji pra
dėjo lietuviai. Pasirodė vyrų ok
tetas,’ vadovaujamas komp. Br. 
Budriūno. Oktetas padainavo po 
rą dainų: “Vežė mane iš na
mų” — J. Dambrausko ir “Ant 
marių” — Susirinkimo dalyviai 
buvo sužavėti puikiomis lietuvių 
dainomis ir geru dainavimu. Po 
to sekė lenkų šokiai, ukrainiečių 
šokiai, pasirodė lenkų pianistas, 
estų solistė, rumunų dainininkai 
ir tautinių šokių šokėjai. Meni
nę programą užbaigė vengrai sa
vo dainomis ir šokiais.
Lietuviai pietavo mi senatoriumi 

Knoulandu
Tą pačią dieną (i vai. vak. Štai j 

ler viešbutyje (St. Ix»uis ir Foy 
kambariuose) įvyko bendri pie
tūs su šen. Knovvlandu, jo žmo
na M r. & Mrs. Bdvvard Shal- 
tuck ir kitais. Iš kiekvienos tau
tybės buvo po keliolika asmenų. 
Iš lietuvių pietuose dalyvavo A. 
Skiriu** su žmona, K. Liaudana- 
kas, V. Kazlauskas su žmona, 
G. Rudelis, P. Jasiukonis, R Me- 
dziukaitė, M. C. Stark, C. Luk
ais, L. Zalklenė, M. Untulis (sve

čias iš ChicagoR) ir L. Valiukas. 
Pietų metu visi dalyviai buvo pri 
statyti senatoriui Knowlandui. 
Lietuvių vardu žodį tarė L. Va
liukas ir pristatė senatoriui vi
sus lietuvius, trumpai užsimin
damas apie kiekvieno veiklą Los 
Angeles lietuvių bendruomenėje.

Dėl lietuvių Disneyland
programoj

| “Draugo” 274 nr., 4 psl. str.
[ “Lietuviškieji įvairumai”, skyrė 
ly “Ar tik lėšos sutrukdė?” ra- 

| šoma:
i “Kronikoje iš Los Angeles lie
tuvių kolonijos teko skaityti, 

j kad žinomasis ir tikrai išgarsė- 
i jęs ‘Disneyland’ buvo kvietęs vie
1 tos lietuvių chorą ir tautinu šo
kių ;rupę dalyvauti jų rengia
moje programoje ‘Christmas in 

I Many Lands’. Nuo to kvietimo 
buvo atsisakyta, nes kvietėjai at ! 

i sisakę apmokėti mūsų dalyvių i 
kelionės išlaidas” . . .

I
Maloniai prašau patikslinti. 

Disneyland tikrai yra pakvietęs 
lietuviu tautiniu šokių grupę, va 
dovauiama S. Fledžinskienės ir 
tautiniu šokių jaunių grupę, va
dovaujamą O. Razutienės. Abi
dvi grupės suliko ir paskirtu lai 
ku dalyvaus.

Dėl ke'ionės išlaidų jokio klau
simo nebuvo kilę.

K. Liaudanskas 
LB Los Angeles apyl. pirm.

— JAV maždaug 60% šei
mininkių turi elektrinius dulkių 
valytuvus.

radijus

NELAUKITE PASKUTINIO 
MOMENTO!

Jau dabar įsigykite sv« ulėms:
• ModernlSką televiziją
• H i Ei fonogra fą
• Nuostabius importuotus
• Slelmk Ii ilgus t r a ilsisi orimus 

radijui' us
• Patogius radijo laikrodžius
• Gražius elektr. laikrodžius
• Naujausių patefonų plokštelių. 
Taip pat čia rasite didelį pasirin

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

Pirkite visados šioje moderniškoje 
parduotuvSje.

•Daina
_ TELCVISIOn

Csales- Service)
Sav. Inž. A. SKMftNAS 

3321 S. Halsted — t’Uffsido t-5««5
Atdarą kasdien 9—-6. pirmadieniais 

ir ketvirtadieniais 9—9 
0<>CK>00<)^<>0000<><>-<>0<><XX>0  <><><><>

CIJRKFNCY ENCIIANGES
lilll|)l.i:i*<>111' (T ItKENCY 

7 IK \\est 351h St.
7lst A VVr.STI’.HN UUKKBNCY 

705 f No. Western
Ateikite dabar užsisakyti savo IH5H 
l.leens<. I*lntes. Mums tereikia tik 
Jūsų parašo. Kilkų mes atliksime.

iii

GRUODŽIO PAUKsTR 'vokus Aut. vokų užrašytos mūsų žiuoiame nelygiu keliu, kylame tl i i c i —i , i — 
pavardė* ir vardai, dalinio pava- kalnan ir vėl leidžiamės žemvn. j kai J vi acipaip ias

i dininias. Ir kuomet visi vokai bu- Pusiaunaktį aš pajutau, kad va- PARAPČPIf IMCTITIITMC
vo surinkti, vadas vėl įspėjo, kad. žiuo.jame laukais. Raudonarmiečiai. rHnHrįitiR lejIIIUIAo
jeigu kas iš mūsų ko nors nebu« kurie bi vo šiaurinių sričių kilmes, l-Niiuiyia i.i i. mun. m i. s ai dintis

j atidavęs, tas bus nubaustas. nebojo šalčio miegojo. Kiti ne-j
— Vėliau man teko sužinoti, jog galėjo užmigti ir visą laiką virpė-! 

vienamė dalinyje vienas nuskąri- jo. Auštant sunkvežimiai sustojo, 
įlinkis nebuvo atidavęs savo myli- Pasigirdo komanda: “Išlipt!" 
mosios mergaitės nuotraukos. Va- Apsižvalgius pamačiau, jog 
dovybė sužinojo. Jis buvo nubau- esame didelės tankios girios vidu- 
stas trimis savaitėms kalėjimo ir, rvje. Gavome dvi valandas pusry-

I shu Utį \ i, i m j,-iiionė dii»s 

i < ui»rU izint, DkauKiiiu.s
skambinti — I*Hoh|mx4 H. 1750 

<>L<; 1 sakalai skas

i i r~X* i J1
be to, kažkur išvežtas. čiams. Nusiprausėme mažame upe 

lvie. Po to vėl sėdome į sunk veži- į 
mius ir važiavome dar viena parą. 
Mūsų kelionės pabaigoje pastebė- 

. . . . iau- važiuojame neapdirbtais
Karininkams buvo išdalintas ru- laukais. Labai retai teko matyti 

gyvenamus pastatus. Kitą rytą I

Didžiai saugoma paslaptis ir 
ružavas popierius

žavos spalvos popierius rašymui.
Iš vidaus apačion ėjo geltona juo- pasiekėme dvkumą."" Dykumos pa
sta. Kiekvienas popieriaus lapas kraštvje buvo matyti miškas, ftiau 
buvo numyniotas. Ir tik ant šito r£je jr Siaurės rytuose stiebėsi t 
popieriaus visi oficialus — tamv- dangų pilki ir raukšlėti kalnai. Tai- 
iimai raštai galeio būti rašomi, gi. šioje vietovėle ir vyko mūsų 

To popieriaus negalima plėšti, manevrai net visa mėnesi 
gniaužti ir išmesti net tuo atveju,
jeigu kas būtu klaidingai parašyta 
ir lapas sugadintas. Visi karinin
kai. vadai, puskarininkiai ir karei
viai — raštininkai buvo isoėti, iog 

' iie privalės už kiekvieną lapą at
siskaityti.

(Bus daugiau)

Geriausi pietūs ir už
kandžiai už žemiausias 
kainus.
CIUCKI \ — STEAK 

SEA I OOP

THE SHACK
234 ( flichnr Avė. BI 7-9478
Atdara 7 ,tunas savaitėj. Valgiai nu 

tuisoini issiu. Šimui, iirlm pristatoiii* 
SPECIAI. i'OH Tltl'CK DHIVEliS

karšti n/.kainlžiai kasdien!

Karininkai — vadai gavo valdi
nius rašomuosius plunksnakočius: 
jie buvo įspėti, jog turi juos sau
goti, kaip savo akiu vvzdj. Daugis 
jų prisirišo prie kišenes virvele — j 
špagatu.

— Vakare, kada mes ruošėmės 
gulti, staiga gavome isakvma apsi-' 
rengti ir skubiai sėsti i išrikiuotus t 
sunkvežimius. Kug važiuosime — 
nežinojome. Gal karas? Neramu, 
širdj griaužė keistas jausmas... Vi-1 
dūrinėje Azijoje naktvs esti tikrai 
šdtos, net ir vasarą. Tuo metu dar 
iš kalnų nūtė atšiaurus ir stiprus 
vėjas. Atviruose sunkvežimiuose 
mums šalta ir šiurpu.

— Važiavome visa nakfi. Kai-'

spektaklius suvažiuoja daugybė ko Kur? To niekas nežinojo. Gal po
respondentų. Dažnai net kviečiami kokių dešimties dienų, šeštą va-
svetimų valstybių diplomatai. Ko- landą r\te pabudę, pastebėjome
respondentai smulkmeniškai apra- mūsų stovykloje neįprastą judru-
šo tokius sprogdinimus, kad skai- mą ir skubėjimą. Stebėjomės. Mo-
tytojai kaip veidrody matytų tą komoje aikštėje, kuri buvo įreng-
nuostabų ir baisų, iki dangaus iš- ta prie pat upės, rikiavosi sunkie-
kilusj atominį grybą. Čia nebijoma ji sunkvežimiai: kartu matėme ir
įsigilinti net j branduolinio sprog- žygio virtuves, taip pat benzino '• Įvairiaspalvis kristalas, gražia u -
mens technikines detales Bet rezervuarus bei bakus. Po pusry- ; si vokiečių, švedų ir čekoslova-
taip gali 'būti tik Amerikoje. So- čių prie štabo durų privažiavo šau
viet. Rusijoj tokie sprogdinimai vyk nūs karinis limuzinas. Iš jo išlipo
domi visai slaptai. Jų aprašymai su kitais karininkais armijos šta-
niekad nepakliūva į spaudos pus- bo viršininkas Vasilij Sckolovskii. , alapius. vr— ! • Tautiniais motyvais audimai, me

Lincoln Parko zoologijos sodo gruodžio mėnesio paukš
čių parinkta papūga, Amerikos pietų paukštis. Ji yra mėly
nos ir geltonos spalvos, geriausiai išmokstanti kalbėti ir sun
kiausiai pagaunama. Lincoln Parko zoologijos sodas be įėjimo 
mokesčio galima lankyti kasdien nuo S vai. ryto ligi 5 v. v.

(INS)

KAIP VYKDOMI ATOMINIAI
SPROGDINIMAI SOVIETŲ RUSIJOJ

V. MINGftLA, Detroit, Michigan

Kalėdų pirkiniams 

TERROJE

ku kristalo dirbiniai; bavarų por, 
celanas. keramika ir stalui si
dabras,

FEDERflL
5AVING5

Jei reikia paskolos
pirkimui namo 

ateik į

Mutual Fcderal Savinas-
gausi greitą patarnavimą

2202 W. CERMAK ROAD,

CHICAGO 8. ILL.

VIrginia 7-7747
AND LOAN ASft’N.

JOHN J. KAZANAUSKAS, 
President

Vos jiems atvykus, skubos keliu 
Taęiau ir sovietinio branduolinio buvo sušaukti visi rx)litiniai vado- 

sprogimo paslaptis galų gale pate- ( vai ir vadai. Nejučiomis pergvve- 
ko į vakariečių spaudos puslapius, j n o m keistą jausmą, jog kas nors 
Vengrų žurnalistas Robert Lazlo nepaprasto turi įvykti. Bet kas— 
sutiko Vengrijoj 1956 m. spalio nežinojom.
men. tą rusų kariuomenės puska
rininkį, kuris pats savo akimis ma
tė kalbamą atominį sprogimą. Tuo 
laiku tas raudonarmietis tarnavo 
kariuomenėje jau trečius metus.
Jis buvo 23 metų amžiaus, ir ėjo 
pareigas sprausminių lėktuvų aero nuotolio matavimo prietaisus bei 

! drome Budapešto apylinkėse R. aparatus. L<-t nepakako ir to. Visi 
I Lazlo žodžiais, batalionas, kur tar turėjome atiduoti savo būrio vadui 
i navo minimas rusų puska’rininkis i ketkokias užrašų knygeles, kalen- 
! Serioža (taip jis buvo vadinamas dorius. plunksnakočius, pieštukus, 
i išgalvotu vardu), atsisakė malšin- Mums Paliko tik raūslJ kareivio as 
ti sukilusius vengrus. Vėliau to ba mens knygeles, žiebtuvukus, deg- 
taliono karių dalis buvo suimta, tukus, tabaką ir cigeretes (papi- 
o kiti perbėgo pas sukilėlius. Pas rosus) • betgi rūkomąjį popierių 
juos nuėjo ir Serioža visi turėjo atiduoti. Pinigus pali-

— Man buvo devyneri metai, ka- ko tik metalinius. Daugis kareivių 
da vokiečių naciai sušaudė mano1 vis klausė, ar nebūtų galima pasi- 
dešimties metų brolį ir trylikos'hkti savo žmonos ir vaikų fotogra 

fijas? Kiti vėl klausė, ar nebūtu 
galima pas save pasilikti gautus iš 
namų laiškus? Bet j tokius ir pa

Net laiškus ir fotografija* atėmė
Po trumpo vadų pasitarimo, gavo

me įsakymą: atiduoti visus tirimus 
kompasus, visus turimus geografi
nius žemėlapius, taip pat visus

metu sesutę, — pasakojo žumalis-
| tui R. Lazlui, — todėl aš pasiry- 
! žau į civilinius gyventojus nešau
dyti, n juo labiau nešaudyti vai- 
I kv. ! . . .

Pasakodamas savo gyvenimo 
nuotykius, Serioža palietė ir ato
mini sprogdinimą Sibire, kurį jis 

, matęs 1955 m. Tačiau, ar tai bu- 
vo paprasta atominė ar vandenili
nė bomba, jis nežinojo.

našius klausimus atsakymas buvo 
griežtas: “Ne!” x

Po viso to mūsų vyresnysis lei
tenantas politvadovo akivaizdoje j 
kreipės: į mus šiais žodžiais:

— Draugai! Geriau neklausinė
kite! Juk įsakymas visiems aiškus, 
todėl visi turime jum paklusti. Mū

džio drožiniai, odos dirbiniai-al- 
bumai, piniginės, manikiuriniai 
setai ir kt., gintaro papuošalai,

• Šveicariški laikrodžiai, kaip ge
riausiųjų firmų, taip ir pigieji, 
kult ūriniai perlai - karoliai, apy
rankės, auskarai ir žiedai. įvai
riausi papuošalai, kaip apyran
kės, auskarai, žiedai, etc. su j 
brangiaisiais akmenimis ir be in, l

• Lietuviškosios ir klasikinės mu-
1

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

• Amžinos plunksnos, stalui am
žinų plunksnų setai, puošnūs mo , 
terims šukuotis setai nuo 3 iki1 
7 gabalų kiekvienas, visokiau-, 
sios peleninės, cigaretinės, Hum-1 
mel ir kitos meniškosios figū-1 
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.

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

namų reikmenys, vandentiekio įrengimai- 
ir elektriniai reikmenys.

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

Pradėkite taupyti šiandien: turėsite rytoj!
Taigi, dabar pradekite taupyti šfoie lietu/iškoje 

ištaigoje — BRIGHTON SAVINOS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti iki $10.000.00

BRIGHTON SAVINOS ANO lOAN ASS’N
♦ 071 Archer five., į vakarus nuo California Avė

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS
Pirmad aotrad., penktad. ir 
fteštad 9 vai. ryto iki 4:30 p.p

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

VIKTORO K O 81008 
Ltotnvt&k . gazolino stotis Ir šuto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

S. WE8TERN AVĖ PB
ar VM -Af »ar ‘Ar •*' •a? sa? ^ar •A- -a? •ai -A* W W

FIGHT
INFANTILE
PARALYSIS

MARCH OF DIMES

šių prekių rinkiniai Terroje di
deli ir įvairūs, pasirinkimas geras, 

dingusios bolševikų partijos vado-! ka’Jw!H žmoniškos. Porc-elanas ir 
v\ be panoro sužinoti, ar mes įs- stalui sidabras iki Kalėdų su 20/<, 
tengsime ypatingose sąlygose, prie nu5>'al^?a nuo reguliarių karnų, 
ypatingai sunkių kliūčių, atlikti Užeikit | Tejra tr pasižiūrėkit, 
mūsų pareigą. Tad čia numatomi kas TumH reikalinga patiems ir 
manevrai privalo būti vykdomi vi- ^a9 dovanoms.
siško.je paslaptyje. Užtat šiuo me- j Mfi adresas: TERRA, 3333 So. 
tu tam tikrą alką niekas iš mūsų Ha|stpd st Cllįra};o 8, nLt telef. 
negaus jokių laiškų. Todėl niekam | 3.0427

Serioža susitiko su R. Lazlo!«’» sovietinė vyriausybė, mūsų di- 
i 1956 m. spalio 27 d. R. Lazlo už
rašinėjo jo pasakojimą pažodžiui.
Po kelių dienų sovietai metė Ven
gri jon tūkstančius tankų: buvo 
pradėtas maršalo Žukovo vadovau
jamos sovietų armijos lemiamas 
puolimas. R. Lazlo pabėgo Austri- 
jon. Tuo tarpu Serioža pakliuvo 
Jugoslavijon.

— Vakariečiai man juk nepati-' iokio reikal° nebus ir rašyti. Pa
kęs. Kadangi mes irgi niekam ne- tuksite kiek. Tuo tarpu jūsų gi-

. tikim, jeigu kas atbėga iš Vakarų m|ncs, jūsų šeimos bus įspėtos 
— nežiūrint, kas jie bebūtu. a’"R tal ir i,ims artimi žmonės ži-

Serioža pasakoja ' nos- jus esate sveiki ir gyvi.
— Mano divizija 1955 m. buvo ^ad nepamirškite, jog jūsų gimi- i Ar Marija apsireiškė Lietuvoje,

j prie upės Lena, netoli Olekmins- nRH b"s ramūs ir nesirūpins, jei iš Atsakymą rasite J. Budzeikos
ko — gal penki kilometrai. Mus 'usų «r negaus jokių laiškų,
perkėlė ten iš Krasnojarsko. Kar-' ,ar pinigų... Ten, kur
tu au mumis į tą pačią vietovę bu- me? važiuosime, ničnieko negalima 
vo atkelti du batalionai iš Vitiu j- ; r),.rkt.u ,Tad ku.riam reikalui tie pl
ako pėstininkų brigados: tai buvo' ni^al mms reikalingi? Jūs viską 
rvšių ir signalizacijos batalionai, net cigąretes (papiro-
kurie prieš tai stovėjo Afeanista- su”); . , ,
no pasieny. Po savaitės j čia buvo . Ylsus njusų dalykus (pieštukus 
atkelta ir mechanizuotoji pėstinin- P!ni^us; fotografijas, laiškus, po- 
kų brigada ir kirkizų kavalerijos P,er,ū >r t-D dėjome j didelius
būrvs iš Omsko. -------- ■ . ——-

Kaikurietms kalbamu batalionų 0——^
kareiviams pritrūko mūsų kareivi- j 
nių stovyklose vietos; jie buvo pa
talpinti kitoje Lenos upės pusėje.
Mums buvo sakoma, iog vykstame 
atlikti kariškai svarbiu manevrų 

! kalnuose. Atostogos buvo atšauk- 
,fos: niekas neturėjo teisės išeiti 
net j kaimyninį miestą. Tik maži 
tiekimo ir transporto daliniai su 
ypatingais leidimais turėjo teisę 
karts nuo karto išvykti. Pirmnių 
dviejų savaičių metu nieko ypatin
go neatsitiko. Kasdiena temo. Kas 
dieną aušo. Bet visu kareiviu vei
duose matėsi rūnėstis ir nerimas.
Rvtais neišvengdavome iprasto an 
mokymo. Po pietų, kaip ir anks
čiau. klausėmės politinių ir karinių 
daluku paskaitų.

Keista — nei artilerijos, nei »an 
ku. nei lėktuvu, o taip nat kitu 
ginklo rūšių, kurie buvo reikalingi 
karo veiksmams, nebuvo matvti.

jTktiitiititiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiintiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiuiittiiiiii

knygutėje.
MARIJOS APSIREIŠKIMAI 

, - ŠILUVOJE
Kaina 40 centų
Ją galite gauti
“D R A U O E”

♦545 W. «S St. Chic*go 29. III.
NIIIHilllilillilllIlIlIlIlIHtlIHIllliltllIlIHillIltlIlIHIlIlNIlItlIHIlilIlIMIIIKIIIIIIIIHilIlIlIlIlIlIlHllllllllillP

1/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ I
I

CRANESAVINGS
2565 WEST 47th STREFT LAfeyette 8-1061

B. R. Pletldevrtez, prevį R. R. Ptetkiewlez, Mkr. Ir advokatas
Mokame aakMua fllvlrtendua. KeMteam AektaB. Parduodame tr

▼alstyMa boama. Taupytolama patarnavimai Bemokamai,
Pradekite taupyti atidarydami ■pakaita Maadlea. ApdraoaCa Iki 110,000

Darbo valandos: ptrmad. Ir katvlrtad. nuo 0 iki 8 vai. vakaro; 
antr. tr Denk. 0 iki 6; treft. uždaryta, o aežt. nuo 0 iki vidurdienio

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

__

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

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

Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas, 
crepe šilkas, plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiąna taffe- 
ta" paprastai $1.98, dabar tik ............................................. 9Xc

60 colių vilnonės medžiagos Ir “flannel" vyriškiems ir 
moteriškiems kostinmama tiktai ......................................... $1.89

48 colių nžnolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės 1H 
$2.98. tiktai .........................................................................$1.39

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth nžnolaidoms tik .$1.09 
Atvykite į STEIN TEITILE ir patys įsitikinkite. Sn kiek

vieno pirkinio virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos
kaip dovana
Pas STEIN'Ą jus rasite didelj pasirinkimą inpilams medžiagų 
ir nuotaikoms “laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Rbantung ir 
t. t. Taip pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigia t 
kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

I‘rašome aiškiai įNldėmėtl luln są — IŠIMI M). UNION —. nes Melu 
Teitlle yra tik šioje lietoje ir Jokių skyrių neturi.

I Kinka* | rytu* nuo llalsted St., 1^ bloko ) pietos nuo 
RooMevelt Rd. Atdara 7 diena* savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
Tei. MOnrne 6-8152. FREE PARKING, kitoje pusėje gatvė*.

k I
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. (TI1UAGO. ILLINOIS ' Trečiadienis, 1957 gruodžio 4

SKAUTYBĖS KELIU
(Atkelta iš 2 psl.)

i •
pinskienei, G. Strimaitienei, O. 
Toliušienei, Z. Bakaičiui ir V. 
Kasniūnui, davusiems progą su
pažindinti Chicagos visuomenę 
su skautų veikla.

Malonu pastebėti, kad svečių

vumu. Afitra staigmena buvo 
"Sapnas prie laužo”, kurį sceno
je suvaidino DLK Vytauto dr- 
vės skautai. Psktn. Remigijaus 
Vizgirdų paruoštas vaizdelis bu
vo skautų gražiai atliktas. Nuo
taikingas programos pranešėjas 
buvo Vyt. Raulinaitis. Skautų

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS
SEAL ESTATE

tarpe buvo matyti gražus būrys tėvų komiteto pirm. Ed. Stepo- 
Amerikos lietuvių. Visą vakaro 
programą įdomiai pravedė Vy
tautas Kasniūnas. Koresp.

NAUJOS DRAUGININKĖS
Aušros Vartų skaučių tunte 

Chicagoje draugovėms pradėjo 
vadovauti net trys naujos drau- 
gininkės. Birultės jaunesniųjų 
skaučių draugininke paskirta 
vyr. sktln. Rūta Rakutytė, Že
maitės draugovės drauginin
ke — pskltn. Irena Daukantaitė, 
o Živilės draugovės draugininkės 
pareigas perėmė psktn. Vita Pa- 
vilčiūtė.

Tuntininkė sktn. S. Stasiškie-

navičius padėkojo programos 
atlikėjams, visiems baliaus talki
ninkams ir atsilankiusiems sve
čiams.

— A. S. S Toronto skyrius su 
darė sekančių metų veiklos pla
ną kuriame numatyta, šalia su
eigų skautybės, lietuvybės ir kul 
tūrinėmis temomis, suruošti pla
taus masto literatūrinį vakarą 
ir viešas diskusijas meno klausi
mais. Skyriaus nariai V. Bersė- 
nas išrinktas Kanados Lietuvių 
Studentų S-gos Toronto skyriaus 
pirmininku, E. Petrušaitis suor
ganizavo aukų rinkimą “Litua- 
nus” žurnalui Hamiltone, B. Pet
rulytė, ruošdamasi magistrės 

nė nuoširdžiai dėkoja buvusioms , laipsniui st Michael’s College, 
draugininkėms vyr. skltn. Mary
tei Čemiūtei ir vyr. skltn. Lai
mai Luneckienei už įdėtą darbą 
ir paaukotą laiką, vadovaujaint 
draugovėms ir linki geriausios 
sėkmės pareigas perimančioms.
Džiugu pastebėti, kad naujosios

taip pat eina ir asistentės parei
gas.

— Clevelando skaučių tėvų
komiteto pirm. Ona Jokūbaitie- 
nė pranešė, kad skaučių tėvų 
komitetas ruošia deklamavimo ir

draugininkės yra jaunos, ką tik , pasakų sekimo varžybas. Jų 
augštesniąją mokyklą baigusios tikslas — skatinti skautukes
ir studijuoti pradėjusios, skau
tės. Sesė M.

PA/TOGĖJt
pramokti daugiau gimtųjų dai
nų, eilėraščių bei pasakų. Tarp 
dovanų pirmoji būtų 1958 m. va
saros stovyklapinigiai laimėju
siai skautei.

— Waterburio ASI) skyriaus
naują valdybą sudaro t. n. Irena 
Pesytė — pirmininkė ir narės 
kand. Aliodija Jakubauskaitė ir 
kand. Nijolė Kudirkaitė.

•H BIA1KO NUO MAKųrmR I’K.
Stipriu* ir geniu 5 kam Ii. — 2 labai 

I dideli mleg. — niūr. bungalow. Kurft- 
i tu vand. alyva šildymu#, 1 aulu. ga- 
1 ražas. $17,600. A. Sirutis.

RAKGKNARt TIK *12,500 
, Brighton I’k. nu d. 2 po 4 kamb. Vlft- 

kosv dar. 2 kamb., vtenaa iš jų rei
kalingas mažo Hutvarkymo. Htoker 
karstu vand. šildymą#. Kūnyti, gara
žus. A. Rėklaitis.

TIK *18,000
Į vakarus nuo Marųuette Pk. mūr.
4 in»‘tų 5 kamb. (8 dideli mleg.) 
namas. Moderniška virtuvė ir vonia. 
Guzo šilima. l % karo garažas. A. 
Linas.

»1OO PAJAMŲ f DIKN.y
Arti Ashland ir 47-os IX metų mūr. 

namas. Didelė ir graži taverna. Mo
derniškas 5 k. butas. RūsyJ salė po 
būviams. Salia namo 26 pėdų skly
pas, kuris vasaros metu naudojamas 
bizniui. $28,00(1. A. Katilius.

P. LEONAS
REAL EBTATP 

2735 West 71st Street 
Visi telefonai: MAlbrook 5-0015

1 6 kamb., 8 mleg., garažas. *13,700 
O kamb. mūr., 3 mleg. gar. *15.500
5 kamb., mūrinis naujas. *18,500. 
2 po 4 kamb., mūr., <Ud. sk. *23,000. 
Turime Ir daugiau namų pasirinkimui
S.A. AGLINSKAS Rral Estate
243* W. M 8t. HE. 4-8202

PAJIESKOJIMA1
Jieškomas JONAS GIRAITES, 

s. Vinco, iš Pančekių kaimo, Pilviš 
kių valsč. Jieško jo sesuo Elena 
Starkienė iš Lietuvos. Atsiliepti— 
Valentinas Kudirka, 39 Babv 
Point, Rd., Toronto, Ont„ Canada.

Jeiškomas pusbrolis VACLOVAS 
RIMANTAS, kilęs iš Kurtuvėnų 
parap.. Šiaulių vals., Saugėnų kai
mo, j Kanadą atvyko 1912 m. Jis 
turėjo 2 seseris ir 3 brolius: Liud
viką, Joną ir Jurgj. Jieško jo pus
seserė Antanina Kimantaitė. Pra
šo atsiliepti arba apie jį pranešti 
šiuo adresu: Antonia Aleksas, R. 
R. 3, Cadillac, Michigan. IJSA.

IS ARTI IR TOU
VOKIETIJOJ

— Liet. Skautų S-gos 39 m. 
sukakties proga už nuoširdų dar 
bą bei visokeriopą paramą skau
čių vienetams L. S. Seserijos vy
riausioji skautininke apdovano
jo ordinu “Už nuopelnus” Cleve
lando skaučių tėvų komiteto pir
mininkę Oną Jokūbaitienę, Cice-1
ro skaučių tėvų komiteto pirm. Į Fernder Heimat (Salz-
Juzę Strikaitienę, Chicagos burg) š. m. 10 27 nr. atsi- 
skautų,-čių rėmėją sktn. Mariją spausdino iš “E 11 a - Presse- 
Tumienę ir Toronto skaučių rė- dienst’o” straipsnį apie tai, kaip 
mėją Oną Indriulienę. Lietuva buvo susovietinta, be

-Chicagos Aušros Vartų)to- kai.kurias Periodines ži- 
tunte Žemaitės dr-vės adjutante į n’as aP’e Lietuvą, 
paskirta vyresn. skautė Danguo-1 “Generalanzeiger” (Bonn) 
lė Okaitė, o Birutės jaunesniųjų' spalio 2 d. aprašė Lietuvių stu- 
skaučių dr-vės adjutantės parei- dentų sąjungos konferenciją 
gas perėmė vyr. skltn. Aušra Annaberge, duodamas antraštę 
Jurkynaifė. Vyresniųjų skau- į “Ir pabaltiečiai kovoja už savo 
čių Ragailės skilčiai vadovauja : tėvynę”.

J ieškom i — 1) LEONORA AN
DRIUKAITIS, duktė Juozo Čer
niausko. 2) MYKOLAS RICKE- 
WICZ ir jo duktė VERONIKA. 
Visi kilę iš Vileikių kaimo, Šir
vintų valsč. Jieško Vincas Masi- 
lionis, sūn. Stasio, gyv. Lietuvoje, 
Kaunas, Širvintų g-vė Nr. 29—4. 
3) JULIUS SAULIS, gyv. Chica
goje, 6617 S. Roekwell St. Jieško 
jo krikšto duktė Aldona Palšytė, 
gyv. Lietuvoje, Telšiai, Ežero g-vė 
11, arba dėl smulkesnių žinių sk am 
binti (Chicagoje) tel. PRospect 8- 
5972. 4) Grižęs iš Sibiro Herman 
Ryškus ir apsigyvenęs Lenkijoje, 
Wojew, Olsztynskie m. Braniewo, 
ui. Wt. Jagielly 1, jieško savo gi
mines ir draugus Matininkus ir kt. 
Dėl smulkesnių žinių skamb. tel. 
PRospect 8-5972. 5) VYTAUTAS 
MACIJAUSKAS, s. Antano ir Ka
rolinos, kilęs iš Kauno. Jieško Hen 
ryką Ryszko, kilusi iš Zajauczkau- 
skių, gyv. Lenkijoje. Dėl smulkes
nių žinių prašome kreiptis šiuo ad
resu: M. Karaitis, 6046 S. Wash- 
tenaw Avė., Chicago 29, III. PRos
pect 8-5972.

skltn. Daiva' Blinstrubaitė.
— Clevelando skautai,-ės sek

madienį, lapkričio 24 d. skyrė 
Lietuvos skautijps 39 metų su
kakčiai ir Lietuvos kariuomenės

— “Ostbrief” (Ostdeutsche 
Akademie Lueneburge leidžia
mas mėnesinis žurnalas) 26-me 
numeryje plačiau pasisako Bal
tijos jūros temomis, nušviesda- 

šventei atžymėti. Skautai su vė mas ypač Maskvos pastangas
liavomis dalyvavo iškilmingose 
pamaldose Šv. Jurgio bažnyčioje 
už žuvusiuosius dėl Lietuvos lais 
vės. Po pamaldų lietuvių salėje 
buvo abiejų tuntų (Neringos ir 
Pilėnų) sueiga, sugiedotas Tau
tos himnas o kun. Dzegoraitis 
skaitė invokaciją. Nenuilstanti 
skaučių rėmėja ir skautiškų dar 
bų talkininkė Ona Jokūbaitienė 
buvo apdovanota ordinu “Už 
nuopelnus”. Trisdešimt devintą
ją skautybės sukaktį paryškino 
skautų ir skaučių įžodis. Pasi-

tąją jūrą neutralizuoti. Baltijos 
jūra turinti reikšmės ne tik 
kariniu strateginiu atžvilgiu, 
bet dar labiau politiniu požiū
riu. Pabaltijo erdvėje tarp Suo- 

1 mių įlankos ir Luebecko vokie
čiai, lenkai, lietuviai, latviai ir 
estai yra pajungti sovietiniam 
režimui, pažeidžiant tų tautų 
teisę į laisvą apsisprendimą. 
Sovietų pastangos neutralizuo
ti Baltijos jūrą siekia ne tai
kos įgyvendinimo, bet dar di-

traukiantis tuntininkas sktn. V. (jesnio įsiviešpatavimo toje jū 
Kamantas jautriai atsisveikino
su Pilėnų tuntu ir perdavė parei
gas naujajam tuntininkui v. s. 
Pr. Karaliui.

— A. S. S. IV žiemos stovykla 
įvyks š. m. gruodžio 28 — sau
sio 1 d. d. VVallston, Michigan 
(netoli Cadillac). Visi sąjūdžio 
nariai, norintieji stovykloje da
lyvauti, prašomi užsiregistruoti 
per skyrius ar tiesioginiai pas t.

roję ir tolesnio Pabaltijo tautų 
pavergimo. Kartu tai yra ir 
grasinimas laisvoms Šiaurės 
tautoms. Straipsnio autorius 
Guenter Decker apgaili, kad 
vokiečių visuomenėje j tai per 
mažai kreipiama dėmesys. Au
torius baigia: “Baltijos jūra 
šiandien yra nesantaikos jūra. 
Ji gali pasidaryti “taikos jūra”

n. Aldona Ščiukaitę, 6656 Š. Sac tuomet, kai Baltijos tautų 
laisvė vėl bus atstatyta ir už
tikrinta.” (E)

BRAZILIJOJ

ramento Avė, Chicaigo 29, III., 
iki š. m. gruodžio 15 d. Regist
rą iios mokestis — $3. Visiems, 
laiku neužsiregistravusiems, vie 
toje nakvynės negarantuotos, o 
registracijos mokestis bus $4. 
Smulkesnės informacijos apie 
stovyklos programą, darbotvar
kę, paskaitas pašnekesius bus 
pranešta vėliau.

— lapkričio 24 d. Clevelande
dideliu pasisekimu praėjo Pilėnų 
tunto skautų tėvų komiteto su
rengtas balius. Žavių seserų 
Blandyčių trio dainos užbūrė 
savo sidabriniu skambesiu ir gai

REAL ESTATE

M A11QI' KTTI-: l’AKKI-S, 2 mūriniai 
nninai pu 2 augštu. I-us nnmiia 2 im
tai po ii karuli, ir 2-hm iiainiiH 2 bu
tai po 5 karoti. Prie abiejų namų 
2 aulom, garažai. Namai gerume 
.stovyje. Iii ikaliiiga primatyti, kad 
galėtumėt įvertinti.

Maii|Ui*ll<- Parke 6 kaluli. niūriniH 
hungnloiv. ('fui i alinis šildymu* ap- 
kiirfiiama.s alyva. Virimą- išklota 
plyti-lf-mln (Til<- l.iteii-ii). 2 autom, 
garažas. Pilna kaina tik $111,5(10. 
)mokėti reikia nedaug.

Mūrinis I kambariu — <-\panilahle. 
G meti; sėmimo Virtuvė ir vonia iš
klotos koklinėmis plytelėmis. 2 nu- 
I ouiobil i u garažas si: Jvniža vinių iš 
šono. Namas atrodo visai kaip nau
jas. įnešti lik $4.000.

Ii luimh. iiain.-is, I */. vonios. Pasta- 
Ivl.'is ant didelio sklypo. Automatinis 
karšiu vandeniu apšildymus. Arli ge
ro susisi.-kimo. Įnešti lik $3,000.

Turime ir kitų natnų pardavimui, 
taip pat Ir prekybiniu namų.

Jei norite parduoti savo narną, mm 
jums mielai patarnausime; turime 
klijentų, norinčių pirkti. Prašome 
kreiptis j mūNu raštinę —

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.
Telef. LUdlow 5-5909 

; ————-----------------------------------
NAMAS SU PAJAMOM

Apžiūrėti nuo 1 iki 5:30 vai. sekmai!.

5217 S. SAWYI.lt AVĖ. 
Neužimtas, mūrinis bungaloyv. 4 ir 7 k. 
Matykite savininką arba skambinkite

l’OKTSMOl Tlf 7-0157.

REAL ESTATE REAL ESTATE MISCEI.LANEOUH

"ŠI: š S. ŠBS S š SI:-z S;JŠJ l
ny-d. 2 bt. e. š. gar. g. stovy — 15,000 
mūr. 0 kb. naujas, 11d. lot. — plglui. 
i ru pigių ir pcluiiigų namų sąrašas

A. BUDRECKAS, Realty
4081 Archer Avė.. LA 8-3384

MAHŲIETTE 1‘AKkE;
Mūr. bung. ii kamb. arti parko, 

centr. guzu šildyin. .reikia parduoti 
šių savaitę.

BRIGHTON PARKE:

ŠILDYMASMA11Q1 ETTI-I PARKE
va^'šnmua2 «tanėUa#ka# instohuoja vi-

garažas. Kilimai. Am mokyklos ir Bų Senau81ū_ Amerikos firmų gazu 
luiž. $2x,4oo. ir alyva kūrenamu# pečiu# fur-

2-jų niigšių mor. 3 jų butą —Į nacea), vigų dydžių oro vėsintu- 
o. r> ir 3 k. Alyvos šiluma. Modern. : vu# (Aly eonditioners) ir atlieku 
dengimai. Naujas garažas. $3o,aoo. nsU8 gkardos darbu#

Prie Mnrųuette Parku 5 kambarių
mur. buugalottf (galimybė padaryti 
3 miegamus). Plieno balkiai Apsau-EflMlIuiv/ii ■ . <*••» i. ii<» tuitvvni i

Mūr. 2 po 4. centr. šildymai), arti l paskubėkit,- $Ii;'įioo “ pll u"ys 
susisiekimo. Nebrangua.

(i AG E PARKE:
Mūr. 6 i,alui, po 4 kamb. centr. 

šildymas, gražiai atrodo Iš lauko, 
modern. Įrengti butai. Geroa paja
mos.

Turime visokio dydžio namų Ir 
jvair. biznių. Parūpiname paskolas 
b-ngv. sųlyg.

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

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
Įstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitas Ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
KKAL ESTATE SAliKS 

2A0U W. 58th St. Tel. PRospect 8-5454

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

Med. 2 a. 3 būt., šild. rad.. alyva. 
Pajamų $2la men.
Mūr. 2 a. po (> k. cent. šild., aklyp. 
31 pėdų, garažas. $28.000.

M. ŠIMKUS
KKAL K 8 T A T F

4259 So. Map!ewood Avė.
Tel. <31 ift-ide 1-7450; Res. 

YAnls 7-204#

Prieš pirkdami ar parduodami na
mus, biznius, sklypus ar ūkius

atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTAT.E-INSURANCE 

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

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 

I Naudokitės mano teisingu patarna
vimu.

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpubUc 7-9400

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 8-6046 arba RE 7-8534

D Ė M E S 1 O 1

Jūs negalite išvengti, kad 
nuliūdimo paukščiai neskrajotų 
apie jūsų galvą, tačiau jūs ga
lite apsisaugoti, kad jūsų plau- 

j kuose jie nesusuktų sau lizdų.
—Kinu priažodift

O, akloji žmogaus mintie, 
kaip tušti ir klaidingi tavo 
sprendimai. —T. Tasso

iiiiiiiuiiiniiiMiiimiiiuiiiniiiiiiiiiiiiiiii

RADIO PROGRAMA
Liet. Radio .Programa Iš stoties 

WLYN. 1360 kll. sekmadieniais 2:30 
— 3:00 vai. popiet: liet. muzika, dai
nos ir Magdutės Pasaka. Biznio rei
kalais kreiptis j Steponą M inkų. 
Baltic Klorist, G61ių ir Dovanų Krau
tuvė, 503 E. Broadway. So. Boston 
27, Mass. Tel. So 8-0489. Ten pat 
gaunama laikraštis “Draugas”. 
(HIIIHimmMHHNIlHHHMIlIlUIIIIIIIIUHIt

statybai 
IR NAMU 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
medžiagą

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWINAS, Pres
3039 So. Haisted St.

Tel. VIctory 2-1272

n e m e s i o i

ŠIAIS METAIS “DRAUGAS”
TURI TRIJŲ SKIRTINGŲ 

RCŠ1Ų KALĖDINĖS KORTELES

Rinkinys nr. I

DRAUGO LIETUVIŠKOS,
SVEIKINIMO KORTELES 

KALĖDOMS
Kiekvienais ne-taiM DRAUGAS pa

ruošia gražius rinkinius kalėdinių 
sveikinimo kortelių su lietuviškain 
užrašais. Taip ir šiais metais DRAU
GAS siūlo rinkinį nr. I su lt> kor
telių už viena dolerj.

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

Rinkinys nr. 2
i SPECIALIOS SVEIKINIMO

KORTELES KALĖDOMS

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai. 

Raštinė atidara kaadlen nuo
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro
Ąeštadiensis iki 3 vai vakaro

— Kun. Jonas Kaniauskas,
kuris darbuojasi Brazilijoje, 
Santo Andre vyskupijoje, yra 
pakeliamas kanauninku. Jo ka
nauninku pakėlimo ceremonijos 
bus sujungtos su naujos bažny
čios pamatų šventinimu 1958 
m. sausio 19 d.

Kun. Jono Kardausko adre
sas: Caixa Postai 676, Santo 
Andre, Ėst. Sao Paulo, Brasil, 
S. A.

Visi Plttsburgho lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuviu 
Kataliku Radijo Programa

vadovaujama —
Lietuvos Vyčių Plttsburghe

JI TRANSLIUOJAMA
Kiekvieną sekmadienį nuo 

1:30 Iki 2:00 vai. p. p.
IS STIPRIOS IR GALINGOS

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKE
Visais reikalais kreipkitės šiuo ad
resu: Lithnan4an Catholic Hour, 
Radijo Station WL0A. Braddock.

Pennsyl vania.

Skelbti# “DRAUGE” apsimoka, 
ne# ji# vra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų kai- 

yra prienama visiems.

Perskaitę "Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

Specialiu šilko spausdinimo būdu 
pagamintos lietuviškos sveikinimo 
korteles Kalėdoms, dabar gaunamos 
DRAUGO knygyne. Kaina vienas 

j doleris už Ui kortelių.
J. šios kortelfis Kalfidoms yra, ypa- 
I tingai gražios, spalvotos ir lietuviš-

23 kos. Kiekvienam rinkinyje Jų yra 
keletas, kurios gali būti siunčiamos 

• . j Lietuvą.
-----o-----

Rinkinys nr. 3
LIETUVIŲ DAILIRINKŲ
KALĖDINĖS KORTELES

šiame rinkinyje yra Pauliaus Au-
I glaus, V ytaute) Jonyno, Petro Kiati- 
j lėno, .L Pautienlaus, J. Steponavi
čiaus Ir T. Valiaus piešti vaizdai, šių 
menininkų darbai yra keturių spal
vų, gražiai atspausti ir keletas jų 
tikrai tinka persiuntimui j Lietuvą, 
ši dėželė su 16 kortelių kainuoja 1 
dol.

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS

4545 W. 63 St, Chicago 29, III.

Platinkite "Draugą”.

J.GLIAU0A

ORAPftO
NORIS

. PREMIJl/OTAS 
ROMA MAS

įdomiausias romanas!

Gyva Intriga Ir šiurpūp 
įvykiai, išsamiai pav&izduo 
tas bolševikini* gyvenimą* 
Lietuvoje, dail. V. K. Jonyne 
16 originalių iliustracijų

Abi dalys vienoje knygoj* 
448 psl. — tik 14.00

Užsakymu* siųsti:

“ DRAUGAS91
4545 W. 63r Street
Chicago 29, Illinois

GAGE PAItliE
Gražus 5 kamb. mūr. hiingalnvv sii 

3 kamb. butu rūsv. Nauja šilam,is 
sistema, gazu. Apsauga mm potvy
nių. Garažas su “ov, rbead doors" 
$20,*100.

KITI R: t Imt i) mūr. 1—5- k. ir 
3 4 k Metinės pajamos $2,iiio. Pil
na kaina $18,000.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
surašė Ir įsitikinsite gerais pirkiniais

„VARPAS
Reni l-Mtate — Insuranee — Kentuls 

Notary Public 
5916 So. Westem Avė. 

PRosp. 8-2234
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUOOOO

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

HEmloek 4-4533.

1546 S. 49th Court, Cicero
Tel. OLympie 6-0775 nuo H vaL 

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

OLympk 2-6752
LIET APDKAEDGS AGENTŪRA 

Visų rūšių updraudos. Automobl 
Itų finansavimas. Notarinius Valsty
bė patvirtinos kainos

Prieš darydami apdraudas kitur
pasiteiraukite pas mue

JONAS K IR V UITIS _
WAlbrook 6-M7I

INTERSTATE INSI RANGE AGENGY 
#108 S. Ashland Avė., (Thieago Sfl. III

BUILDING & REMODELENG

Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy
mo, pertvarkymo (remodeling) darbai

VACYS PETRAUSKAS
5 BUILDING CONTRACTOR 
J ll»3« So. Mapl<-u<XNl Av., Ulilcago^ 
g Tel. HE 1-7182 arlta CL 4-7150

I8NUOMUOJAM.A — PO B RENI

NAMU SAVININKAI I
Ta-pininkanjame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
5916 So. \Vestem. PRospect 8-22S4

IŠNVpM. 5 kamb. apšildomas bu
tas su baldais, I-me ailgšte.

Kreiptis 3256 So. Union 
i-------------------------------------------——.—.

Marąuette Parke išnuom. Suau

gusiems 4 k. butas. 6837 S. Wash- 
tenaw Avė, apž. kasdieną iki 12 v.

PROGOS — OPPORTUNITIES

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOR

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

Namų tel llišhnp 7-3340 
2737 VVest 4,3rd Street

Parduod. DELIKATESŲ KRAU
TUVE su gyvenimui patalpa. Pri
einama kaina.

2438 W. 59th Street

ĮSIGYKITE DABAR

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

V. ŠIMKUS
Susitarti Saukite TKrmlual 9-5531 

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

J. BREIVE and SOFT
CONSTRUCTKIN COMPANY 
1442 S 48th Ct„ Cicero 50, III.

Statome nanjns namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.

šaukite DAnuhe 6-2793 nuo 9 vai 
ryto Iki 7 vai. vakaro 

Tel. OLympie 2-5121 nuo 6 vai
vakaro Ik l 11 vai. vakaro

STANKUS
CONSTRUCTIOS CO.

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. ELL

L

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

8-2013
7 103 SG. HLKTERN AVĖ. 

Chicago 36, III.

KAM SENATVĖ JAU ATĖJO, 
PENSIJV KNYGELE PADĖJO!

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

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

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

ANTANAS LUKAS IR SŪNŪS 
2717-19 West 7lst Street

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

Telef. — HEmloek 4-5881

“If I could only
g

įkalė
. liks otber kilis ”

(S nnt enoush1
Join

THE

MARCH
OFDIMES

'HiiMmiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiii
Ar jau perskaitei P. Kesiūno 

romaną

TARP ŽALSVŲ 
PALAPINIŲ

Dr A Baltinu savu recenzijoje 
apie 4Į romaną taip rašo: P. Kesiū
no romanas “Tarp žalsvų palapinių' 
gražiai iškelia tą pasiaukojimo didu
mą, kur) beviltiškoje kovoje dfil tau
tos laisves parode Lietuvos partiza
nas, tą idealizmą, kuriuo deg£ mūsų 
Jaunimas, liedamas kraują d81 savo 
žemts. tuos didžiuosius nuostolius, 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replBse. TodBl S) romaną 
skaitome su malonumu Ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minimi 
žygiai žavBs Jaunimą ir kels Jo dva 
etą. šis romanas, atskleidžiąs mūsų 
beroiškai tragiškus epizodu#, yrs 
šviesus spindulve tremties Idealizmo 
ugdyme <

296 pusi. Kaina 13.00
i išsakymus Kartu su olnlgais siųskit-

‘‘DRAUGAS*’

4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29. ILL.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!

Lithuanian dietionary
; Angliškai lietuviškas — Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50.
Gaunama “Drauge”, 4545 W. 63rd 
St.. Chicago 29. ūl.

SAWYI.lt
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Indiana Harbor, Ind.

Ralfo koncertas

Vietos Balfo skyrius lapkričio 
17 d. surengė koncertą Šv. Pran
ciškaus lietuvių parapijos salė
je. Programą atliko naujai su
organizuoti mišrus ir vyrų ok
tetai, kuriems vadovauja muz.
F. Strolia. Mišrus oktetas pa
dainavo St. Šimkaus “Oi liūd
nas” ir “Vakarinė daina”, J. 
Neimonto “Pasisėjau žalią rū
tą” ir F. Strolios stilizuotą liau
dies dai'ną “Bėras žirgelis”.

Vyrų oktetas padainavo St. 
Šimkaus “Šią naktelę”, J. Stro
lios “Vai ūžia, ūžia”, J. Karoso 
“Klevelis”, V. Kuprevičiaus “Pa 
jūriais”, F. Strolios harmonizuo 
tas liaudies dainas “Pjaun broliu 
kai” ir “Kaip aras pašautas” o 
publikai reikalaujant, dar pri
dėjo E. Gailevičiaus “Ramovėnų 
maršą”. Vokalinį koncertą pa
įvairino F. Strolia smuiku solo 
pagrodamas J. Raff “Kavatina”,
G. Pierne “Serenada, H. Wie- 
niawski “Romancas” ir D. Al- 
lard “Brindisi valsas”.

Žingeidumas išgirsti naujai ' 
suorganizuoto okteto pasirinktų 
dainų atlikimą sutraukė klausy
tojų pilną parapijos salę. Tr jų 
neapvylė. Labai gražiai padai
nuotos dainos patenkino ne tik 
klausytojų žingeidumą, bet juosi 
įkaitino iki nuoširdžiausių ova-! 
cijų ir sujaudino iki ašarų. Ne
paprastai visą publiką sužavėjo 
F. Strolios harmonizuota naujai 
sukurtoji išeivių daina “Kaip a-Į 
ras pašautas”, kurią padainavo 
vyrų oktetas. Reikia pripažinti 
F. Strolios gabumą ne tik dai
noms melodijas kurti, jas harmo 
nizuoti, bet taip pat ir didelį jo 
talentą chorvedybos srityje. Per 
porą mėnesių pajėgė paruošti mi 
nėtus oktetus beveik visai tobu
lai. Neskaitant keleto pasitaikiu 
šių techninių kliūčių, dikcijos ir 
akcentavimo netobulumų, viene 
tai muzikalinio meno požiūriu 
parengti gerai. Darnus balsų su 
sidainavimas, tikslus melodijos 
atlikimas, puikus dainų dvasios 
interpretavimas publiką taip pa
veikia, kad jausmų jūros užgriū
ti, visai išsijungia iš aplinkos ir 
įsijungia į dainos meną. Klau
sytojas tą valandėlę gyvena vien 
chorvedžio ir choro menine nuo
taika. Tame ir glūdi choro me
ninis pasisekimas. Dėl to skai
tau šį koncertą pavykusiu labai 
gerai. Žinoma, pats choras to
limesnėmis pratybomis turi pa
šalinti nors ir mažus paminėtus 
netobulumus ir praturtinti sa
vo repertuarą naujomis daino
mis. P. C.

Putnam, Conn.
Tėvų diena

Nekaltai Pradėtosios Švč. Mer 
gėlės Marijos seserys pradėjo

bandyti naują apaštalavimo sri
tį lietuvių tarpe — organizuoti 
dvasinio susikaupimo dienas tė
vams. Tas naujas bandymas no 
ri duoti progą tėvams pasitrauk
ti bent vieną dieną nuo kasdie
ninių rūpesčių bei rutinos ir pa
žvelgti į gilesnius dalykus dan
giškoje šviesoje. Būtų idealu, 
kad abu tėvai galėtų tomis pro
gomis pasinaudoti, bet galimy
bių nesant, raginama nors vie
na pusė atstovauti savo šeimą.

Dalyviai paprastai atvyksta į 
seserų vienuolyną iš ryto, kad 
11 vai. galėtų išklausyti šv. mi
šias ir atlikti išpažintį, jei to rei 
kia. Po to seka pietūs, konferen
cijos ir pasikalbėjimai. Diena 
baigiama apie 5 vai. popiet kop
lyčioje ir bendrais užkandžiais 
rekolekcijų dalyviams skirtose 
patalpose.

Šiemet tokia diena įvyko lap
kričio 24 d. Konferencijoms va
dovavo kun. dr. R. Krasauskas. 
Jų tema buvo “Dievo malonė šei 
moję”. Pirmasis bandymas yra 
buvęs praėjusių metų rudenį. Ta 
da kun. St. Yla vadovavo po
kalbiams apie lietuviškos šeimos 
tradicijas. Dalyviai dar neuž
pildė visos koplyčios, bet pradžia 
duoda pagrindo manyti, kad ir 
ši praktika taps gražia krikščio
niško gyvenimo tradicija Nau
josios Anglijos lietuvių tarpe.

Melrose Park, III.
Ralfo vajus eina

Kaip jau buvo skelbta, dabar
tiniu metu vvksta Balfo 117 sk. 
rūbų ir piniginis vajus.

Dauguma lietuvių jau yra įtei 
kę savo aukas. Tie kurie dar 
nesuspėjo savo aukas įteikti, pra 
šomi tai atlikti iki gruodžio 8 d. 
Kiekviena auka yra nuoširdžiai 
laukiama. Pinigines aukas gali
ma įteikti valdybos nariams J. 
Urbeliui, K. Jukneliui, V. Žilė
nui, P. Kavaliauskui arba siųsti 
fin. sekr. A. Jarienei, 133 N. 14 
Avė., Melrose Park, III.

Rūbus siųsti pas J. Urbelį, 
1649 Broadway, Melrose Park.

Kas negali savo aukos įteikti 
asmeniškai, prašomas paskam
binti FI-3-4610, o mes paimsime 
iš namų.

Sušelpkime savo brolius, lai
kydamiesi principo geriau duoti 
negu prašyti. Skyr. valdyba

Hartford, Conn.
LR apygardos suvažiavimas
Hartfordo apygardos (apiman 

čios visą Connecticut valstybę) 
suvažiavimas įvyks š. m. gruo
džio 8 d., sekmadienį, nuo 2 vai. 
p. p. Hartforde lietuvių klubo 
patalpose, 227 Lawrence Str.

Suvažiavime bus apygardos 
vadovybės pranešimai ir praneši 
mai iš vietų apie apylinkių vei
kimą; bus svarstomas apygar
dos veikimo planas ir 1958 m.

I
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sąmata; po to bus apygardos 
valdybos ir apyg. kontrolės ko
misijos rinkimai sekantiems dve
jiems metams.

Suvažiavime dalyvaus po 1 at-' 
stovą nuo kiekvienos apylinkės 
ir dar po vieną nuo kiekvienų 25 
pilnateisių narių (mokančių so
lidarumo mokesčius); be to da
lyvaus apygardos valdybos ir 
kontrolės komisijos nariai.

Laukiama kad suvažiaviman 
atvyks ne tik Hartfordo atsto
vai, bet taip ir iš New Britaino, 
New Haveno, Putnamo, Stam- 
fordo, Waterburio ir kitų vieto
vių, kur veikia LB padaliniai.

R. J.

Philadelphia, Pa.
Tėvo ir sūnaus sukaktys

Cambridge, Mass.
Novena ir atlaidai

gertus Nekalto Prasidėjimo pa- 
| rapijos parapietis. Vietinis

Novena į Nekaltai Pradėją 
Švč. Mergelę Mariją pradėta lap 
kričio 29 d. ir bus baigta gruo
džio 7 d. Rytais pamaldos būna 
8 vai.; vakarais — 7:30 vai. Pa
mokslus sako kun. V. Endriū-; 
'.įas, SDB.

Gruodžio 6, 7 ir 8 d. įvyks 40 
valandų Švč. Sakramento ado
racijos atlaidai. Kunigai pa
mokslų metu ragino visus nau
dotis nepaprastomis Dievo ma
lonėmis.

Jtrikštynos
Lapkričio 24 d. pakrikštyta

) Petro ir Irenos (Dubauskait'ės) 
Puzinų duktė Debra. Petras Pu- 
zinas su savo broliais gamina ne 
svaiginančius gėrimus savo dirb 
tuvėje Cambridge Bottling Co. 

Mirė
Lapkričio 21 d. širdies liga mi 

ręs Jonas Maselskis palaidotas 
lapkričio 23 d. Buvo nevedęs,

Lapkričio 9 d. suėjo metai, kai 
mirė Karolis Kuligovskis kuris 
buvo labai kilnios širdies žmo
gus ir skulptorius; daugeliui jis 
mėgdavo padaryti dovaną,, ang 
liškai vadinamą “Scroll”. Tarp 
kitų tokią dovaną padarė ir Šv. 
Tėvui, kuris jam už tai atsiun
tė padėkos laišką ir palaimini
mą.

Lapkričio 9 d. jo sūnui Teodo
rui Kuligovskiui suėjo 25 m. am
žiaus. Jis irgi yra labai puikus 
jaunuolis, muzikas ir aktorius. 
Jau penkerių ar šešerių metų jį 
tėvas ir motina Ona Berenaitė 
vedžiojo po lietuviškas svetaines 
groti smuiku. Philadelphijoje 
jis kartą grojo buv. Lietuvos 
prezidento a. a. Antano Smeto
nos pagerbtuvėse.

Kazys Vidikauskas

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS CĖLIHYCIJ
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 West 63rd Street 
Telef PR 8-0833 Ir PR 8-0834 

•BE;

Nepopularus ministeris
Kas blogo su komunistų oku

puotos Rytų Vokietijos min.

t
A.. A.

MARIJONA GALDIK
(KASTI TVTft)

(Avino 7145 S. KpiiulUlng AVf.
M iri gruodžio 2 <1., 1»57, 9:45 

viii. ryto, sulaukus pusės umž. 
(Jiinė l.irtuvoji’; kilu iš Šilutės 
npMkr., Vainuto parap., Gorfinų 
kaimo.

Amerikoje išgyveno 40 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Aldona, žentas Kred 
Sehuster, sūnus Lawrence, mar
ti Joyee, 5 anūkai, brolienė 
Anastazija ltastutis su šeima, 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami. Lietuvoje liko brolis.

Kūnas pašarvotas Mažeikos- 
Kvans koplyčioje, 6845 South 
Western Avė.

laidotuvės įvyks penktadie
nį. gruodžio 6 d.. Iš koplyčios 
S: 30 viii. ryto bus atlydėta į 
švenč. I’. .M. Gimimo parapijos 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės sie- 

T;y. l’o pamaldų, bus nulydėta 
i šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, tentas, sū
nus, marti ir anūkai.

laidotuvių direktorius Mažei- 
ka-Kvans. Tel. REpublic 7- 
8600.

A t A.
Pulkininkui VLADUI MATULEVIČIUI 
Lietuvoje mirus mielai mūsų narei Angelei Matule
vičienei ir dukroms Reginai ir Angelei su šeimo
mis reiškiame gilią užuojautą.

D.L Kunigaikštienės Birutės D-jos 
Centrinis Chicagos Sk. Valdyba

pirmininko pavaduotoju Otto gui, j)er$>ėga į vakarus. Viene- 
Nuschke? rių metų laikotarpyje į vaka-

. x , . , . . , rus perbėgo dvi jo sekretorės.Apie tai nieko nesako jo sek- ______
retorės, kurios, pasitaikius pro- SKelbkitės dien. “Drauge".

F. VALINSKUI, K. DAKNEVIČIENEI ir jų šei
moms, jųjų mylimai motinai,

A. t A.
Karolinai - Barborai Valinskienei

mirus, širdingiausią užuojautą reiškia
šv. Jurgio Parapinės Mokyklos Chieagoje 
Lituanistinės Klasės Komitetas.

RA
H

y:
d * •<!» Mi *

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 

MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Tel. — CEdarcrest 3*6335

Vienas blokas nuo kalinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

A. A.

STANISLOVAS KUPSIS
Gyveno 3340 S. I.owe Avė.

Mirė gruodžio 3 d., 1957. Gi
mė Lietuvoje; kilo iš Kretingos 
apskr. ir parapijos.

Amerikoje išgyveno 42 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Mary (Gumuliauskaitė), 
brolis Albinas, brolienė Martha 
ir jų šeima, švogeris Juozapas 
Zabrauakas su šeima, dėdė Lau 
rynan Kula-n, jo žmona Joana 
ir jų šeima, teta Sophie Kau
nas, jos vyras Juozapas ir jų 
šeima, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. Lietuvoje liko brolis 
Petras su šeima, sesuo Antani
na Urbonas, švogeris Pranciš
kus ir jų šeima.

Priklausė Chicagos Lietuvių 
Draugijai.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 South 
Lituantca Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
gruodžio 7 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto ims atlydėtas į šv. 
Jurgio parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdus ŽMONA

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

A. t A.
ANTANUI PABEDINSKUI, 

mūsų didžiai brangintam prieteliui, tauriam lietu
viui ir nepamirštamos atminties žmocrui taip neti
kėtai mirus, ponia BRONĘ, seserį ONA ir brolį inž. 
KAZ. PABEDINSKĄ su šeima labai giliai užjaučiame

Los Angeles prieteliai: d-rai K. Alminas, Pr. V. Raulinaitis,
G. Valančius, adv. V. Kazlauskas ir šimkevičius su šeimomis

A t A
pulk. VLADUI MATULEVIČIUI mi

rus, jo dukterį Reginą Matulevičiūtę - Sriu- 
bienę, Pelkių Žiburėlio kolektyvo narę, šir
dingai užjaučiame.

Samb! šviesa,
Chicagos skyrius

Visų gerbiamam ir mylimam
A. ,t A.

prof. kan. JUOZUI MEŠKAUSKUI
1957.XI.30 mirus, jo broliui dr. Petrui Meškauskui 
ir žmonai Emilijai bei jų artimiesiems, gilaus liū
desio valandoje reiškiame giliausią užuojautą ir kar
tu l’ūdime:

z
Med. dr. S. šimoliūnienė, prof. J. Šimeli finas, 

Joana ir Vladas Šjmoliūnai

4330-34 South California Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

LIŪDESIO valandoj

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

3840 8o. Westera Ava. Air OondtUoned koplyčia 
BKpnbUe 7-8600 — 7-8601 Antomobillama vlėta

Ttoma, karto ryvana kltoea mlaato dalyaai fmlnii
koplyčią arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

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

Vienerių Mėty Mirties Sukaktuves

t

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

I Amhnlnnniį patnma- turime koplyčias^

Į vimaa dienų ir nak- fia v s o a e Chicagos iri
| tį. Reikale i a u k t i # Koselando dalyse iri
įmua. tuojau patarnaujame.,

A. A.

MARIJONA MILERIENE
(POCAITĖ)

Gyveno 1815 West 45th Street.
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atsky

rė iš mūsų tarpo mylimą mamutę.
Netekome savo mylimos 1956 m., gruod. mėn. 20 d.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už

miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę.
Už jos sielą mes užprašėme gedulingas šv. Mišias su eg

zekvijomis gruod. mėn. 7 dieną 9 vai. ryto Šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir 
pažjstamus šiose pamaldose dalyvauti ir kartu su mumis pasi
melsti už a. a. Marijonos Milerienės sielą.

Nuliūdę: DUKTĖ IR ŽENTAS
STEPONAS C. LACKAWICZ

!424 W. 69th STREET REpnblk 7-1213
1314 W. 23rd PLACE Vlrginla 7-6672

VANCE FUNERAL HOME .
«•»« S V6h Avė Ol.vmpk* 2-0240 Ir TOwnhall 0-9687

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAJayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3461

PETRAS P. GURSKIS
659 We«t I8th STREET TeL SEeley 0-5711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-19,1

LEONARDAS F BUKAUSKAS
16821 S MK HKiAN AVĖ. Tel. COmmodnre 4-2228

JURGIS F RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ Tel. YArds 1 1Į38 11.M

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 56th AVĖ., CICĖBO. III Tel. OLympic 2-1608

ZIGMUND(ZUDYK) ZUOYCKI
1646 W 46th STREET YArds 7-678.
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X Kun. A. MiciiTnae, MIC, 
tėvų marijonų ruošiamos mal
dininkų kelionės Europon vedė
jas, pr
geg. mčn 
timon, Romon ir kitas žymes į 
vietas laikotarpis bus sutrum-j 
pintas. Vietoj pramatytų septy-' 
nių savaičių, kelionė iš viso tę
sis apie penketą savaičių —l 
maždaug nuo geg. 21 iki birž. į 
24 d. Galutinės informacijos i 
bus paruoštos šiomis dienomis 
ir paskelbtos visiems, kurie šia 
kelione domisi.

X Uoli Crean, kuris yra ve
dę.; dr. Jono Simonaičio dukte
rį Katariną, pradeda įskilti' 
augštai kaip dramaturgas, sį 
mėnesį net trejetas jojo dramų 
bus rodomos per televiziją. 
Gruodžio 4 d. per televizijos 
“Kraft Theater” channel 5 bus 1 
vaidinama drama “Come to 
Me”; gruodžio 18 d. tam pa
čiam teatre bus veikalas “The, 
Polka“; gruod. 25 d. bus uuo-•aneša, jog numatytos ,...... . ,, i dama kalėdinė drama “Then. keliones Liurdan, Fa- Other Wise Man’. Pono Crean 
pirma drama per televiziją pa
darė tokį įspūdį, kad Kraft 
kompanija jį pakvietė dirbti to
liau. Šiuo laiku jį remia gar
susis Peter Lind Hayes, kuris 
yra pragarsėjęs televizijos ir 
radijo pasaulyje. Buvusi Simo
naitytė yra baigusi dramatur
gijos kursus Catholic Univer- 
sity of America, kur jos vyras 

X Kun. A. Miciūnas, MIC, ir mokosi. Crean šeima šiuo laiku 
L. šimutis dalyvavo tautinių laukia šeštojo vaikučio. Dr. Jo- 
grupių laikraštininkų pobūvyje, nas Simonaitis ir jo žmona, ku
kulį surengė Mokslo ir Pramo- ne gyvena Marąuette Parke, 
nes muzėjaus (Jackson Park) ypatingai didžiuojasi jų dideliu 
vadovybė praėjusio pirmadienio pasisekimu.
vakarą. Po vakarienės ir L. R. x Arnoldas Vokietaitis

U; f -<■>.» a-u i
Verdi “Rigoletto” operos personalas. Gruodžio H d. 8 vai. popiet Marijos mokyklos salėje 

J \ksta sios operos spektaklis, j kurį esate visi kviečiami atsilankyti. Nuotraukoje matyti Chi- 
cagos Lietuviu \ yry choras, operos vadovai, solistai, šokėjos ir kiti, kurie dalyvauja operos 
pastatyme. Operą globoja inž. ,A. J. Rudis.

Motiną laike belaisve
Oi k Parko policija namuose

$20,000,000 paskola 
bonais

i 718 Ontario str., atrado 90 me- Naujos suvažiavimų salės 
—~ i t ų amžiaus motiną, tesverian- Chicagoje organizatoriai tikisi

! čią 65 svarus ir verkiant pra- $9,000,000 gauti iš mokesčių 
šančią valgyt. Ji gulėjo lovoje nuo arklių lenktynių, tačiau 

I su mirusia prieš 8 valandas jos $20,000,000 numato sukelti pa
dūkto rim i, turėjusia fi.3 m. am
žiaus. Per keletą metų taip už
darytą nelaisvėje motiną laikė 
Dorothy Rice, 60 m. amžiaus, 
kuri rasta nepilnaprote ir nu
gabenta į Cook Apskrities Psi- 
chopatinę ligoninę. Jų bute ras
ta čekių už $5,300. Badavo pi
nigų pertekliuje.

skolos bonais.

Lohr, įstaigos pirmininko, kal
bos, dalyviai buvo supažindin
ti su atominiais eksponatais, 
U-505 submarinu, karo metu 
paimtu iš vokiečių ir dabar 
esančiu šiame muzėjuje. Apie 
lietuvių kalėdinę programą šios 
įstaigos teatre praėjusį sekma
dienį girdėta daug gerų atsilie
pimų.

X šv. Antano parapijoj, Ci
cero, 40 vai. atlaidai pradeda-

pra-
garsėjęs dainininkas, kuris pa
eina iš New Hflven, Conn., pa-

CHICAGOS ŽINIOS
Gyvulių parodoje Mergaitės žudikas

Per 1 vai. 55 min.
New Yorke

Capital Airlines linijos lėktu
vas, varomas tubininiu prope
leriu, iš Chicagos į New Yorką 

i nuskrido per 1 vai. 55 min., tai- 
l gi — minute sutrumpindamas 
ankstybesnį komercinio susisie
kimo rekordą. Lėktuvas skrido 
su 38 keleiviais.

Žuvo du studentai

Iš 1,000 svarų gyvulio
100 svarų steiko

Gyvulių parodos proga skel
biama, kad iš gyvulio, sverian-

1 čio 1,000 svarų, tegaunama 
apie 100 svarų steiko, užtat 
valgyklose už steiką tenka mo
kėt net po $4.

Lojolos universitetas 
laimėjo

Lojolos universiteto krepši
ninkų komanda laimėjo prieš 
Ripon komandą santykiu 90:73. 
Žaidynės vyko Lojolos univer
siteto patalpose ir buvo susirin
kę apie 2,000 žiūrovų.

Berniuko pasiaukojimas
Mama klausia 5 metų sūne- 

Uo: 4
— Mano vaikeli, tėtis sako, 

kad dabar karo metu mes visi 
privalome atsisakyti nuo savo 
įprastų patogumų ir smagu
riavimų. Taigi nuo ko tu at
sisakytum ?

Sūnelis atsako
— Mamyte, aš galiu apsieiti

Du Chicagos studentai — 
Phillip Kosch, 19 m., ir Pat- 
ricia Tuffo, 18 m., buvo užmuš
ti susidūrus priekiais dviem 
mašinoms. Abudu studijavo 
Northern Illinois universitete.

. - -------, - —.................... . , . ...• , m 1- v >• a . Abudu buvo kitose mašinose,dviejų Kanados provincijų. Pa.; Pripažino nužudęs 14 metų dzio 1 d. Toliau bus šių tautų kurįos jr
rodon išstatyta 6,267 galvijai J mcrgaitę MarV Lou Wagner,; programos: trečiadienį, gruo-
1,791 avis, 1,575 kiaulės ir 659!kuri nesutikusi su J° užgaido- džio 4 d., ukrainiečių, ketvir- 

Ar’ arkliai. Iš viso 10,292 galvijai. mis’ Nužudė netoli Clenvievv į tadienį, gruodžio 5 d. popiet — 
laivyno bazės Jis parodė ir kur,! kinų, vakare — armėnų; pen-

Gana gausiai renkasi čika-Į netoliese nuo nužudymo vietos, tadienį, gruodžio 6 d., popiet—
ginčiai parodos pasižiūrėti. Vie- jisai nuskandino lavoną. Nužu- 
ni rankioja nemokamai dalina- dymas įvyko šeštadieni ir tuoj 
mas knygutes apie darželių, po to žmonės pranešė matę

Įvairių tautų eglutės
Mokslo ir Pramonės muzėju

je, Chicagoje, yra įrengta 21 i-
Šiuo metu Chicagoje, Inter- prisipažino

, . , , national Amphitheatre patai-! Robert Max Fleig, 17 m. am-
kviestas dainuoti Draugo kon-)pose vyksta gyVUiįų paroda Zlaus> už v°gimą, iš automobilio vairių tautų eglutė. Pirmoji 
certe balandžio 13 d. Mari jos | kur suvežti gerjausiejį gyvuliai laikyl-as bausmės įstaigoje, bet tautinė programa prie eglučių 
Augštesnės mokyklos salėje. 33 ši(j krašto valstybi„ ir -paleistas policijos priežiūron, šiemet buvo lietuvių — gruo 
Praeitą mėnesį Arnoldas yra * J 4 ,
dainavęs viename lietuviškame 
parengime Chicagoj ir ypatin
gai sužavėjo klausytojus.
noldas Vokietaitis pragarsėjo 
laimėdamas “Arthur Godfrey 
Talent. Scouts” rungtynes. Jam 

mi ateinantį sekmadienį per su-! teko nemažai pasirodyti televi- 
rną 10:30 v. ryto, ir baigsis zijoje. Reikia pasakyti, kad šis 
antradienį, gruodžio 10 d. Tai jaunas Amerikos lietuvis gerai 
ypatingų Dievo malonių dienos, lietuviškai kalba ir turi nema- 
kuriomis visi parapiečiai prašo- žą lietuviškų dainų repertuarą, 
mi pasinaudoti. Pamokslus sa- Be jo dalyvaus ir kiti lietuviai 
kys iš Romos atvykęs tėvas menininkai.
Juozapas Vaišnora, Marijonų X Reikalinga skubi pagalbn- 
Kongregacijos prokuratorius. ' globa. Vladas Samuolis pagul- 

X Lietuvi., gimnazija IUlijo-1 dy,as Wabash R- R- 'isoninčn, 
jc mažiausia paramos tegauna, Dccalur’ I!linois' ir 3
o bent prieš šventes reikėtų1^'™8"’ SpaUo mčn.
pradžiugint, ir ten esančius Jie-lmirS > Kazimiera. 4
tuviukus. Nusistatyta

jau pa
maisto siuntinių, kur už vieną 
dolerį iš vyriausybės supirktų 
maisto perteklių duodama 20

trečia. Nelaimėje sužeisti dar be muilo ir vandens, 
keturi studentai.

Mirtis garaže
Savo namų garaže buvo ras-

vengrų, vakare — japonų; šeš-’tas negyvas VValter T. Hucbner, 
tadienį, gruodžio 7 d. — pran-!50 m. amžiaus, vedėjas 17 augš- 
cūzų; sekmadienį, gruodžio 8 tų namo State Madison gatvės

pievelių žoles ir gėles, kiti stebi Fleig su nužudytąja. Tardomas d. — meksikiečių. Programos kampe, Chicagoje. Velionis ras- 
eiles riebių arklių, dar kiti do-įš karto jis gynėsi, bet kai po-! būna kasdien 2 vai. p. p. ir 7 j tas mašinos bagažo skyriuje, 
misi mažaisiais poni. Kultūri- lįcija norėjo jį vežtis prie melų' vai. bei 8 vai. 30 min. vakare.! prie vamzdžio, išmetančio du-
ninkai varto naujausias čia už- detektoriaus, jis prisipažino. Jis
sakomas enciklopedijas, šeimi
ninkės taikstosi nupirkti teliu- 
kų išdirbtas odas (su gaurais) 
— patiesalams kambariuose; 

Įdomūs ir tie didesni už

pasakojo, kad prieš sutikdamas 
mergaitę mažoj valgyklėlėj, kur 
mėgsta rinktis paaugliai, jisai | vai. p. p 
gėrė vodką.

Šeštadieniais ir sekmadieniais jas. Spėjama, kad savo noru
dar būna papildomos progra
mos 3 vai. 30 min. p. p. ir 5

gyvastį nutraukė.

............................. , 78 poros pasibučiavoJisai su ja įsvaziavęs auto-' r , „. .
girnapusę šveicarų sūriai, bei iš į mobiliu i augščiau minėtą vietą, bažnyčioje
vielų padaryta lėkštelė iš ku-|abudu perėję į mašinos užpaka- svč. P Marijos bažnyčioje 

“f-met i vaikų motina. Dabar, atsidūrus r’os galima padaryti gal net1 ]j|1(į. sėdynę. Jis net numetęs: Bourbonnais, III., apie 50 mylių 
uiviuHUb.| nuoiawi.vw _ i ligoninėje ir tų vaikų tėvui, jie' kol<s įvairių “indų” ir krep- jos dalį drabužių, bet kai ji pra- į šiaurės rytus nuo Chicagos,,

■maisto Siuntinių kur už vieną pasd*ko visi 1)0 suaugusių glo-! įvairiai sulankstant. dėjusi priešintis, jisai ėmęs ją sekmadieni buvo didelės iškil-j ego’
' “ ................ ' ' Norintiesiems specialiu įtaisu i smaugti ir mušti, kol ji nusbo- mes — 78 vedusiųjų poros at-

patranko nugarą, kad geriau alsuoti ir tada jos lavoną naujino savo moterystės įžadus, 
kraujas cirkuliuotų. Avys savo' ig™dęs į vandens prūdą 200 po apeigų pasibučiuodamos. I 
garduose aprengtos, kad į vii-1 >rdlJ i}Si() ir 50 JardU pločio-! tas iškilmes buvo pakviestos 
nas šiaudų neprilįstų. Kitur [Grįždamas jisai pastebėjo, kadi tos vedusiųjų poros, kurios iš- 
jas čia maudo, kerpa, o net trys į nužudytosios batukai ir pinigi-1 gyveno 15 ar daugiau vedybi- 
verpėjos demonstruoja, kaip ra- nč bei rankinukas pasilikę ma- nio gyvenimo metų. Taipgi au
teliu vilnos į siūlus sukamos. Įšinoje. Jis tuos dalykus išme-Į sirinko 342 jų vaikai, 350 vai

kaičiai ir 36 provaikaičiai.

Žiaurus banditas
Kažkoks banditas iš Rosc 

Bernstein pagrobė rankinuką su 
$430, kuriuos ji buvo sunkiai 
surinkusi baldams pirkti. Mote
ris banditą pasivijo ir sugriebė, 
bet jis ją trenkė žemėn ir pa-

bos ir priežiūros. 
Vyriausias iš šeimos Algis

svarų maisto. Dolerius tiems buri 18 metų, kuris dirba fab- 
maisto paketams siųsti adresu: r^e- ° vakarais lanko naktinę

augštesniąją mokyklą. Antra
sis iš eilės turi jau 15 metų ir 
lanko technikos augštesn. mo- 

X Pre!. Ignas Albavičius vėl kykją Mažesnieji du, iš kurių 
paaukojo keliolika naujų knyffU , jaunjausjaa u metų, lanko Šv. 
Cicero Šv. Antano parapijos jur,rjo

Mrs. Samienė, 3442 So. Union 
avė., Chicago 16, 111.

bibliotekai. Vedėja džiaugiasi ir 
tikisi, kad ir daugiau lietuvių 
paseks jo pavyzdžiu. Knygas 
galima siųsti Gr. Babrauskic- 
nci, 1436 So. 50 Avė., Cicero, 
III., pažymint, jog skirta para
pijos bibliotekai.

X Kariuomenės sukaktis bu
vo paminėta ir Chicagos lietu
vių radijo valandėlių. Per Mar

parapijos mokyklą. 
Jiems skubiai yra reikalinga su
augusių prįežiūra-globa. Jų ad
resas: Algis Samuolis, 2955 S. 
Quinn St., Chicago 8, 111., telef. 
VIctory 2-5634.

X Stasys Barzdukas, JAV 
Lietuvių bendruomenės centro 
valdybos pirmininkas, atvyksta 
iš Clevclando dalyvauti “Rigo- 
letto” operos spektaklyje gruo-

gučio radiją P. Dirkis lapkri-'džio mėn. 8 d. 3 vai. popiet Ma
čio 21 d. tarė žodį apie karius, rijos Augštesniosios mokyklos 
o lapkričio 23 S. Barčus radi- salėje. Išvakarėse numatoma1 
jas Lietuvos kariuomenės minė- bendras LB apylinkių valdybų' 

susirinkimas, kuriame pirmi
ninkas padarys svarbų prane
šimą.

+ Rūta Kilmnnytf, filmų ir 
televizijos aktorė, atvyksta į 
Chicagą dalyvauti ALRKF Jau
nimo stovyklos rengiamame va
kare, kuris įvyks kovo mėn. 2 
d. Marijos Augšt. mokyklos sa
lėje.

X Pranas (indas, gyv. Chięa- 
go, dažnai užeina į Pasaulio Lie
tuvių archyvą, atnešdamas di
doką ryšulį “lauktuvių“. Viena- koncertus rengia Lietuvių ben- 

apie Balfo veiklą už Geležinės me ryšulyje tarpe knygų ir druomenė. Netrukus solistė at- 
laikraščių buvo įglausta ir si- vyks Chicagon. Po kurio laiko 
dabrinė penkių litų moneta. J' VČI ‘»vyks Europon, kur Ila- 

X Stefanija Ka/anauskas,! Kilin8*8 dainavimo mene.

j siūlus
j tęs, ir pinigine buvo vėliau ras- 

Kas.li,-n vakare, o kartais ir ,a pi,.no isV(,ži()t,:,Jo. Pricš grą- 
po pil tų, programos, kur pasi- 7,įn<jamas paskolintą automobilį, i 
rodo jojikai, poriniai ir vi1'’1* jjKaj bandė nuplauti kraujo dė-j 
kinkiai vežimai. Ypač susi.lo-

Areštuoti plėšikai
Policija areštavo keturis Chi- 

mes, tačiau policija mašinoje i cagos apylinkėse gyvenusius 
mėjimo sukelia Arthur Godlrey (lar ra,jo £ymes. Tas tragiškas i vyrus, 23—26 m. amžiaus, ku- 
su savo išdresiruotu arkliu, ku- jvykįs ro.do, kaip mergaitėms I rie Leyden Motor Coach gara-, 

muziką šoka, eida- gaĮj pavojingi išvažiavimai že, Lombarde, iš šoferio atėmei
$50, bet negalėdami įeiti į sci- j 
fą, palikę surištus du tarnauto- Į

Lietuvybė gyventojų 
surašinėjime

ris pagal
mas keičia koją, išdarinėja ivai- automobiliais, 
riausias figūras ir net parodo, 
kaip vakare abiems keliais 
maldai atsiklaupiama, galvą že
mai nulenkus, o paskiau ištie 
siama patale galvą poilsiui.

KAS KĄ IR KUR
— Balio 4 skyriaus svarbus su

sirinkimas įvyks sekmadienį, gruo
džio 8 d.. 12:30 v. imi pietų para
pijos salėje, 1644 Wabansia Avė.

B. Tūbelis, sekret.

RETO ĮDOMUMO KNYGA

VERKIANTI DIEVO MOTINA 
SYRAKŪZUOSE

Su Čikagos Arklvysk. aprobata 
Tai pilnas vaizdas neįprastų ir 
stebėtinų įvykių Syrakūzuose. Liu
dininkų ir dokumentų apstumas 
verčia susimąstyti net skeptikus 
ir indiferentus. Knyga labai gra-

Užsisakykite 
Naujai išleistą knygą
“A NEW LOŠK AT 

CHRISTMAS 
DECORATIONS”,

kurių suredagavo
sesuo M. Gratia, (Listaitė)
Marijos Augštesnės mokyklos 

meno dalykų mokytoja

Šioj knygoj aiškinama kaip pa
puošti eglutes. Duodami 27 tautų 
puošimo pavyzdžiai. Ypatingas do
mėsis yra kreipiamas į lietuvišką 
eglutę. Lietuviška eglaitė papuo
šia ir knygos viršelį.. Ilustracijos 
yra. atspausdintos 6 spalvom Kny
ga gražiai įrišta.

Knyga turėtų Būti kiekvieno lie-
žiai išleista su daugybe iliustraci- tuvio knygyne ir ji labai tinka 
jų ir tekainuoja 2 dol. su persiun-1 dovanoti Kalėdų proga kitatau- 
timu. Pulki dovana bet kam ir bet | čiams.

kuria proga!
Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
4545 West 68rd Street 

CHICAGO 29, ILL.

Kaina $4.95. 
Užsakymus siųskite:

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

ūks išvažiavo Šoferis greit iš- I "Perskaitęs šią knyga, nesijausi jus, išvažiavo, botens greu is | pra,eidęa veltui laiką HU švie. 
silaisvino ir pasaukė policiją, , sju prisiminimu širdyje jieškosi

JAV Gyventojų Surašinėjimo ^uri per keletą minučių plėši- i ko - išsireiškė
biuras ruošiasi naujam suraši-į^us sueme. 
nėjimui, kuris įvyks 1960 mc-| ŽUVO 3 vaikai sprogus 
tais. Organizacija Common; krosnelei

Ateinam ių metų pavasarį Qouncį] |?or American Unity Chicagoje, 3810 S. La Šalie,
Chicagos upėS|ke|ja rnintj, kad tame; surašinė- žuvo trys kūdikiai 1—3 metukų, 

jime turi būti reikiamai atžy

Sužydės pakrantes

jimui paskyrė 15 minučių. Jos 
metu gražią kalbą pasakė Ba
lys Brazdžionis.

X Roselande Balfo 57 skyr. 
valdybon išrinkti yra K. Bružas,
P. Niedvaras, P. Bružas, J.
Plcirys ir P. Kurzikauskas, o 
revizijos k-omisijon — B. Ma
siulis, J. Grigaliūnienė ir V. Ži
linskas. Susirinkimui pirminin
kavo K. Čepaitis, sekretoriavo 
J. Grigaliūnienė. Be vietos ži
nių buvo perskaityti laiškai ir 
padarytas platesnis pranešimas 
apie Balfo veiklą už 
uždangos ir Europoje. ,

X Rūta ir Romas Gaudai,
neseniai atvykę iš Sibiro į Chi-1 Muf |ja, Fcdcraj Savings be ndro-’ Jos h*1811 buvo susižavėjęs gar
cagą pas savo tėvelį, įstojo į i-.—j- —*-------- *— —.
Chicagos Augštesniąją Litua
nistikos mokyklą. *ioi lai.

I
skaitytojas.

R. Spalio

Didžiosios atgailos
Novelių rinkinys.

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 
ĮVAIRIOMS PROGOMS

miesto centre
pakrantės sužaliuos vejelėmis, 
medeliais ir pražys gėlėmis. Nu
sistatyta pakrantes pagražinti.

X Kol. Janinos I.iustikaitės
pirmasis koncertas Jungtinėse

mėta 1 > JAV gyventojų gimi
mo vieta, 2) tėvo ir motinos 
gimimo vie-ta, 3) Gimtoji kalba.

{veidus šiuos klausimus būtų 
progos atžymčdi ir mūsiškių lie-

Amerikos Valstybėse- bus Chi- tuvišką kilmę, Numatoma, kad
cag-oje .sausio mėn. 19 d. 3:30 
vai. popiet. Solistė ką tik atvy
ko iš EuroĮios j Kanadą ir ap
sistojo Toronte. Kanadoje- jai

vės sekretorė, ir Mary Brazaus- HUH*8 ^1^1* >r pats parašęs re
komendacijas Italijos mokyk-

klausimų formulavimas suraši
nėjimo blankuose- jau bus nu
spręstas iki sekančių metų pra
džios, gal net iki 1957 m. gruo- 
džio 31 d. Dėl to raginama ra
šyti laiškus į surašinėjime) įstai
gą, kael būtų įvestas klausimas 
apie gyventojų kilmę. Rašyti 
adre-su: Robert W. Burgess,
Director, Bureau of t he Ccnsus, 
Washington 25, D. C.

kas grįžo iš Karibų salų gra
žiai saulėj įdegusios ir paiiseju- 

X Chicagos Augštesn. Litu- sios. X Stasiui Y’aliukaičhii, 819 ATLIKIME TAUTINI 
PAREIGI!anistikos mokyklos aštuntoji, X Vera Skelrienė, Gary, Ind., I West 34 Place, už mėnesį laikoj 

klasė suruošė lapkričio 30 d. [suruoštam Tarptautinio Insti- sugaišto namuose dėl ligeis, Le- Užsimokėkime Lietuvių Ben- 
mokyklos patalpose mokiniams jtuto festivaly vadovavo lietuvis- ionardss Jankauskas įteikė $260 druomenės nario
vakarą su menine programa. kų valgių paviljonui. ,čekį i mokesti.

kai buve> užkurta maža kilnoja
ma žibalinė krosnelė ir kai ji 
sprogo. Motina šoko į liepsnas, 
bet ugnis nebeleido jai kūdikių 
pasiekti. Sprogdama krosnelė 
ištaškė žibalą po kambarius ir 
ugnis išsiplėtė staigiai.

OPEROS KVIETIMAI
Verdi “Rigoletto" or>er«>8 siaik- 

taklis įvyksta š. m. gruodžie) 8 d. 
3 vai. popiet Marijos Augstesnio- 
sios mokyklos salėje. Kvietimus 
galima gauti:

“MARGINIU” krautuvėje:. 2511
W. 691h St., P R 8-4585.
KARVELIO krautuvėje, 3322 S.
Halsted St.. YA 7-0677,
SAVRIMAVIČIAUS krautuvėje,
4358 S. Fairfield Av.. LA 3-6342

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

Kvietimus galima užsisakyti ir 
paštu šiuo aeiresu: Vyrų Choras, 
7224 S. Rockivell St., Chioago 29,

solidarumo i J11?. kart« ^siunčiant ir piniginį 
cekj at įtinkamai HUtnai.

“Drauge” galima gauti NAUJŲ 
GRAŽIŲ LIETUVIŠKŲ ATVIRU
KŲ. Atvirukai yra kelių spalvų ir 

yra kaip tik tokia knyga, kurią rankomis šilk skreen bū
skaitydamas džiaugsiesi sodriu, 
savitu ir nepakartojamu stiliumi, 
savo kontrastais intriguojančia j-

du. VARDADIENIO, GIMTADIE
NIO, PADĖKOS, UŽUOJAUTOS. 
VESTUVIŲ, SVEIKINIMAI MO-

vykių eiga, nepaprastai gyvenimiš ^INOS DIENOJE. VESTUVIŲ SU- 
kais nutikimais. R. Spalis yra au-i FAKTŪRŲ SVEIKITHMAI ir P Ak
torius romanu “Gatvės berniuko V^I^JAUTĄ. 10 AT-
nuotykių” ir “Ant ribos”, kurie, VIRLKŲ SU VOKAIS $1.00.
skaitytojų buvo sutikti su dideliu Užsakymus su pinigais siųskite : 
entuziazmu ir prielankumu.

Si novelių rinkini galit įsigyti 
Drauge. Kaina $3.50. Užsakymus 
ir pinigus siųskit:
DRAUGAS. 4545 W63rd St. St. 
Chicago 29. III.

“D R A U G A S”
4545 West flSrd Street 

Chlcagd 29. UL

Hatintojams duodama nuolaida

KAS TIK TURI GERA SKONI,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONI!

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

ModernlškiansJa lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI —

FITRNITURE CENTER, INC.
3222-24-Z6 So Halsted St VIctory 2-4226

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