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BUDAPEŠTE PASKELBTAS STREIKAS!
Pabaltijo kraštai yra hermetiškai 

atitverti nuo laisvojo pasaulio
BONNA, Vokietija. — Bonos mieste, laikinojoje Vak. Vokie

tijos sostinėje, leidžiamas dienraštis „General Anzeiger" 1956. X. 
13 -14 numeryje ištisą puslapį paskyrė iliustracijomis pavaizduoti, 
kaip iš tikro atrodo latvių sostinėje, Rygos mieste.

Dienraštis pažymi, kad Ryga ---- ---- -
šiandien yra tapusi visai sovieti
niu miestu, kuriame vyrauja so
vietinės uniformos. Miesto tiltus 
saugo raudonarmiečiai. Prekių 
kainos augštos, sunku gauti ge
resnių drabužių ,nėra už ką, to
dėl gyventojų apranga atrodo 
skurdi.

Už kopūsto galvą tenka mokė-

Britanijos ginklai
plauke j Egiptą

LONDONAS, lapkr. 22. —Bri 
tanija šiais metais iki birželio 
30 d. išvežė $14,840,000 vertės 
ginklų, sprogstamos medžiagos 
ir lėktuvų į Egiptą, pareiškė va-

ti 80 kapeikų, sviesto kilogramą kar parlamente prekybos minis-
28 rublius, kumpio kg. 24 rub
liai. Tuo tarpu kolchozininkai 
per mėnesį tegauna vos 90—250 
rublių. Tad iš kur galima ką no
rint geriau nusipirkti.

Tiesa, skelbiama, kad pvz. už 
cukraus kg. tenka mokėti 8 rub
lius, bet iš tikro jo niekur ne
gausi pigiau kaip už 20 rublių. 
Vienoj nuotraukoj vaizduojama, 
kaip bolševikai, sulyginę moterų 
ir vyrų teises, sulygino ir jų dar
bus. Būtent pačius sunkiausius 
darbus dabar gauna dirbti ir mo
terys. „Kapitalistinę liekaną“ 
sudaro batų valytojai, kurie, 
kaip ir „buržuaziniais laikais“, 
net ir šiandieniniams komunis
tams didžiūnams stropiai juos 
valo.

Rygoje paaugo gyventojų 
skaičius

teris Peter Thorneycroft.
Britanija ginklų siuntimą su

laikė, kai Egiptas suvalstybino 
Suezo kanalą.

i į

Gen. Alfred M. Gruenther (viduryje) sveikinasi su gen. L. Norstad Paryžiuje. Gen. Norstad paskirtas 
Siaurės Atlanto Gynybos organizacijos (Nato) vyriausiu vadu Europoje. Gen. Gruenther, buvęs Nato 

_ v . . * _ vadas, išeina ) atsargą ir šią savaitę grįžta j JAV. Tarp kitų karinių pareigūnų yra Britanijos marša
Sužeisti vengrai atbėgo laa M°ntgomery, Gruentheno dešineje. (INS)

į Austriją
VIENA, Austrija, lapkr. 22.— 

Jungtinių Tautų agentūra vakarį 
pranešė, jog daugumas Vengri-( 
jos pabėgėlių, kurie peržengė 
Austrijos pasienį,, yra sužeisti 
sovietų kulkų.

Rep. Walter (D. Pa.), kuris 
matė sužeistus pabėgėlius, pa
reiškė, kad tai rcdo baisų sovie
tų kareivių brutalumą.

Vėl pasiuntė
VARŠUVA, lapkr. 22. — Len 

kija vėl pasiuntė medicinos, 
maisto ir pinigų Vengrijai, pra
neša Raudonasis Kryžius.

Naujieji Rygos viešpačiai sa
vo kultūra, kaip žemiausioji nuo
trauka rodo, stengiasi pavaizduo 
ti laisvalaikiu viešai rodydamiesi 
su pižamomis. Jas visur demons
truoja, tuo būdu primindami ži
nomuosius atsitikimus ir Valsty
bės Teatre Lietuvoje, kai bolše
vikinės damos ateidavo į spek
taklį apsirengusios naktiniais i 
marškiniais ir tarėsi užsėdėju
sios pačią moderniausią sukne
lę...

„General Anzeiger“ rašo, jog 
Pabaltijo kraštai dar ir dabar, 
galima sakyti, yra beveik herme
tiškai atitverti nuo laisvojo pa
saulio. Rygos sovietinimas dar 
didesnis, nei kitur. Seniau Rygo
je buvo apie 400,000 gyventojų, 
o šiandien ji turi jau per 1 mil.
Savaime aišku, iš visur čia su
plūdo rusai. Rygoje latviai šian
dien sudaro jau mažumą. Todėl1 
netenka stebėtis, jei Rygoje da-Į 
bar jau girdima daugiau rusiškai J*SSnŽE 
kalbant nei latviškai. Toliau basadorės pareigų dėl nesveika- 
trumpai nušviečiama latvių tau
tos istorija ir primenamos pabal- 
tiečių pastangos išsilaisvinti.

Jungt. Tautos reikalauja sovietų 
ištraukti nagus iš Vengrijos

NEW YORKAS, lapkr. 22. — Jungtinės Tautos 55 balsais 
prieš 10 balsų (keturiolakai susilaikius) pareikalavo Rusiją iš
traukti savo nagus iš sukruvintos Vengrijos gerklės.

Jungtinės Tautos ne tik ragi
na ištraukti sovietų karines jė
gas iš Vengrijos, bet taip pat 
pareikalavo Vengrijos vyriausy
bę įsileisti Jungtinių Tautų ste
bėtojus į Vengriją.

Jungtinės Tautos reikalauja, 
kad sovietai ir Vengrijos parei
gūnai sustabdytų vengrų depor 
tacijas ir grąžintų išvežtuosius.

Jungtinių Tautų asamblėjos 
nariai turi aiškių duomenų, kad 
sovietai masiniai gabena veng
rus patriotus į Rusijos gilumą, 
nors sovietai ir lėlinė Vengrijos 
vyirausybė tai neigia.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
delegatas James Wadsworth, kai 
bedamas JT asamblėjoje, patie
kė naujų duomenų apie deporta
cijas, paminėdamas datas ir 
Vengrijos vietoves, iš kur buvo 
išvežti vengrai į Rusiją.

Nauji “savanorių”

transportai į Rytus
OKUP. LIETUVA. — Vilniaus 

radijas 1956. X. 30, paskelbė, 
kad per 70 „jaunųjų Panevėžio 
miesto patriotų išvyko dirbti į 
Kazachstano plėšinines žemes ir 
į Donbaso šachtas. Dabar mūsų 
komjaunimo komitetas gauna 
naujus jaunuolių pareiškimus, 
kuriais prašoma pasiųsti juos 
ten, kur reikalauja partija“.

Atsieit, tariamai „savanoriš
ka“ akcija vykti visur, „kur kvie 
čia partija“, dar nėra pasibaigu
si, bet iš pavergtosios Lietuvos 
gabenami vis ir vis nauji „sava
norių“ transportai į Rytus.

Egipto drąsi J 
kalba

KAIRAS, Egiptas, lapkr. 22.
— Egipto armijos vadas ir karo 
ministerija įspėjo, kad Egipte 
prasidės „kita kova, jei priešas 
nepasitrauks iš mūsų krašto”.
Kalbėdamas 5-tam pėstininkų 
batalionui, kuris kovojo Gazos 
ruože, maj. gen. .Abdel Hakim 
Amer pasakė.

— Aš prašau jūsų būti vėl 
pasiruošusiems, nes bus kita ko
va, jei priešas nepasitrauks iš 
mūsų valstybės. Aš esu tikras,
kad britų ir prancūzų jėgos ne- Į tytų darbininkų reikalavimus 
galės pasilikti Port Said’e ir Iz- ••1 — 1 —
raelis negalės pasilikti Sinai pu
siasalyje, kai mūsų jėgos yra pa 
siruošusios ir stiprios.

tos. Prezidentas Eisienhoweris, 
priėmęs jos atsistatydinimą, pa
gyrė jos diplomatinius darbus.

(INS)

Š. Atlanto Gynybos organizacija 
pergyvena krizę, darbiečių vadas

PARYŽIUS, Prancūzija, lapkr. 22. — Britanijos Darbo par
tijos vadas Hugh Gaitskel vakar pareiškė: Šiaurės Atlanto Gyny
bos organizacija (Nato) pergyvena krizę dėl Vengrijos ir Vidurio 
Rytų įvykių.

„Niekas iš mūsų nėra paten
kintas Šiaurės Atlanto Gynybos 
organizacijos bejėgiškumu ir ne
veiklumu Vengrijos įvykiuose,” 
pareiškė Gaitskel daugiau kaip 
200 parlamentarų iš 15 valsty
bių. '

Gaitskel pasakė: gėda mums, 
kad nesugebėjom pagelbėti Veng 
rijai, išskyrus jai suteiktą pa
šalpą ir priimtas rezoliucijas.

Jis pareiškė, jog negalįs pri
imti šio argumento: Šiaurės At
lanto Gynybos organizac'.ja ne
buvo kompetetinga kištis į Veng 
rijos ar Vidurio Rytų įvykius, 
nes Vengrija esanti už „geleži-

nės uždangos” ir Vidurio Rytai 
esą už vakarinės Europos sienų.

Šiaurės Atlanto Gynybos or
ganizacijos valstybės turėjo tar
tis ir svarstyti rytinės Europos 
reikalus, pasakė Gaitskel.

Lenkija įspėjo ir mums reikė
jo spręsti, ką turim daryti, kai 
Vengrija krauju paplūdo, pasa
kė Gaitskel.

Darbininkų vadai iš viso krašto 
suvažiavo į Budapeštą

BUDAPEŠTAS, Vengrija, lapkr. 22. — Vengrijos darbininkų 
vadai paskelbė naują 48 valandų visuotinį streiką Budapešte, ir 
pareikalavo sovietų ir Vengrijos lėlinės vyriausybės tuojau paleis
ti visus deportuotus, areštuotus ar sulaikytus asmenis.

Streikas buvo paskelbtas, kai --- ------- ---
Vengrijos kareiviai ir policija, 
remiami sovietų kariuomenės, ne 
įleido darbo vadų, atvykusių iš 
viso krašto, į Vengrijos darbinin 
kų tarybos suvažiavimą. Suva
žiavimas turėjo įvykti Budapeš
to sporto rūmuose.

Konferencijos delegatai, atvy
kę iš visos Vengrijos, pagaliau 
susirinko į Budapešto gatvėka- 
rių administracijos raštines, kai 
Vengrijos kareiviai ir policija 
stovėjo lauke ir užtrenkė duris 
vėliau atvykusiems delegatams 
ir Vakarų laikraštininkams.

Darbo vadai posėdžiavo pen
kias valandas ir kreipėsi į pra
monės darbininkus, išskyrus 
maisto gamintojus, kad jie ne
dirbtų iki lapkričio 24 d., pro
testuojant prieš vyriausybę, kad 
ši neleido suvažiavimo, kuriame 
turėjo būti sprendžiami darbo 
klausimai.

Darbininkų vadai taip pat pa
reikalavo, kad premjero Janos 
Kadar vyriausybė (Maskvos pri
mesta) pripažintų demokratiniu 
būdu išrinktą Vengrijos darbi
ninkų tarybą, kuri atstovauja vi
sus darbininkus.
Darbininkų vadai taip pat parei 
kalavo vyriausybę, kad šį šešta
dienį pradėtų tartis su darbinin
kų tarybos atstovais ir apsvars-

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

—Nacionalistinės Kinijos 
žinių agentūra praneša: šiau
rinės Kinijos universitetuose 
studentai pradėjo prieškomu 
nistinį sąjūdį. Komunistiinėje 
Kinijoje veikia pogrindis 
prieš komunistinį režimą.

—Maj. gen. Abdul Nasu- 
tion, Indonezijos armijos šta
bo viršininkas, kaltina pulk. 
Zulkifli Lubis, buv. Indonezi
jos armijos štabo viršininko 
pagelbininką, kad jis organi
zavo sąmokslą prieš vyriau
sybę. Dešimt karininkų areš
tuota. Lubis yra dingęs.

—Robert Lacoste, Prancū
zijos rezidentas ministeris Al 
žirijai, pasakė Prancūzijos 
ministerių kabinetui Paryžių 
je, kad dabar Prancūzijai yra 
svarbiau negu prieš tai išlai
kyti savo teritoriją Šiaurės 
Afrikoje. Lacoste pasakė: 
Prancūzijos karinės jėgos tu
rėtų numalšinti sukilėlius Al- 
žirijoje.

—Britanija ir Prancūzija 
sutiko tuojau ištraukti 5,000 
-6,000 kareivių iš Egipto.

TRUMPAI IŠ VISUR

Žmonės galvoja, jog 
nustalinimo procesu

nori apgauti Vakarus
OKUP. LIETUVA. — Tuo me

tu kai „nustalinimas“ vykdomas 
svetur žymiai sparčiau, Stalino 
palikimą primenančių atminų 
vis dar tebėra okup. Lietuvoje. 
Laisvės alėja Kaune tetbevadi- 
nama Stalino vardu, o 1956. X 
26 d. „Tiesa“ tebemini ir net ci
tuoja Pasvalio rajono laikraštį, 
kuris kaip vadinosi, taip ir toliau 
tebesivadina „Stalino vėliava“. 
Atvykusieji iš Lietuvos į Vaka
rus žmonės teigia, kad „nustali 
n imas

Bolševikų šnipai 
Švedijoje

STOCKHOLMAS. — Bolševi
kai į Švediją buvo pasiuntę per 
Gotlandą savo šnipų. Tariamai 
pabėgęs į Švediją Viktoras Mi- 
kelsonas lėktuvu vėl išskrido at
gal į Latviją.

Bolševikų agentams skiriamas 
uždavinys surinkti okupantams 
reikalingų žinių apie pabaltie- 
čių veiklą, ypač jų pabėgėlių or
ganizacijas Švedijoje.

Molotovas kontroliuos 
Sovietų Sujungę

MASKVA, lapkr. 22. — V. M. 
Molotov paskirtas Sovietų Sąjun 

* Lietuvoje toli gražu ne- gos kontrolės ministerių. Senas
vykdomas su tokiu įniršimu,'bolševikas ir Stalino režimo bi- 
kaip to ėmėsi naujojo kurso ša- čiulis vėl įkeltas į vyriausybės 
lininkai sovietų satelitiniuose viršūnes.
kraštuose. Lietuvoje dar visur
pilna senojo raugo stalininkų.

Žmonėse galvojama, kad su 
šiuo nustalinimo procesu ar tik 
nenorima apgauti Vakarai, sten
giantis jiems įsiteikti ir pavaiz
duoti tariamą liberalėjimo pro
cesą net ir sovietinėje sistemoje.

Kalendori j

Lapkrič o 23 d.: Šv. Klemen
sas, popiežius; lietuviški: Vi
sliomis ir Lubartė.

Saulė teka 6:48. leidžiasi 4:26.

Britai-prancūzai
traukiasi iš Egipto

NEW YORKAS, lapkr. 22. — 
Britanijoos, Prancūzijos ir Izra
elio vyriausybės pranešė Jungti
nių Tautų gen. sekretoriui Dag 
Hammarskjold, kad prancūzų- 
britų ir Izraelio karinės jėgos 
jau ištraukiamos iš Egipto.

Oras

Oro biuras praneša: Chicago- 
je ir jos apylinkėje šiandien — 
giedra ir šalta.

—8,000 vengrų pabėgėlių 
dvidešimt keturių valandų lai 
kotarpyje atvyko į Austriją. 
Dabar Austrijoje yra daugiau 
kaip 50,000 vengrų pabėgėlių.

—Maj. gen. E. L. M. Burns 
vakar atvyko į Egiptą ir pra
dėjo vadovauti Jungtinių Tau 
tų policijos jėgoms, kad pa
laikytų taiką Vidurio Rytuo
se.

Sovietų Sąjungos užsienio 
reikalų ministeris Sepilov pa 
reiškė Jungtinių Tautų asam
blėjoje, kad karo pavojus pa
siliks Vidurio Rytuose kol 
britų-prancūzų ir Izraelio ka
rinės jėgos nebus ištrauktos 
iš Egipto.

—Izraelis, prieš ištrau
kiant savo karines jėgas iš 
Egipto, nori gauti Jungtinių 
Tautų užtikrinimą, kad Egip
tas nebepuls Izraelio žemėje 
ir jūrose.

• Latvijoje žmonės puolėsi 
pirkti muilą, degtukus ir maistą. 
„Sovetskaja Latvija” pastebi, 
kad ir karo metu tų dalykų ne
galį pritrūkti. Kam žmonės jau
dinasi? Iš to susijaudinimo ma
tyti, kad Pabaltijo kraštuose 
žmonės tikisi karo.

• Indija iš Sovietų Sąjungos 
gauna 126 milionus dolerių pas
kolos.

Molotov turės dideles teises 
komunistinėje valstybėje. Jis 
seks ir prižiūrės ekonominį gy
venimą iš didžiųjų ministerijų 
iki mažiausio kolchozo kiemo.

Molotov paskyrimas į tokį 
augštą postą rodo, jog stalininė 
linija tebėra gyva Sovietų Sąjun 
goję.

Kiek rūpi tiesa?
ANCKLAND, N. Zelandija, 

lapkr. 22. — Naujos Zelandjos 
komunistų partija pašalino iš I—Jungtinių Amerikos Valsty-
partijos savaitraščio redaktorių bių kar nis transportinis laivas

Išgelbėjo tankerį
TAIPEI, Formoza, lapkr. 22.

S. W. Scott, kad jis kritikavo 
sovietų kruvinus žygius Vengri
joje.

išgelbėjo nacionalistinės Kinijos 
tankerį (su nafta) pietinėje For 
mozoje. Ir įgulos nariai išgelbėti.

Egipto prezidentą* Na**eri* pa
kartotinai reikalauja britų-pran
cūzų ir Izraelio karinių jėgų paai 
traukti iš Egipto.

Uostų darbininkams taikys 
Taft-Hartley įstatymą

NEW YORKAS, lapkr. 22. — The International Longshore- 
men’s Assn. (uostų darbininkai) tebetęsia streiką, nepaisant, kad 
National Labor Relations Board išreikalavo teisme streiko už
draudimą pagal Taft-Hartley įstatymą.

Taft-Hartley įstatymas numa- .................. ■ - ......
to streiko nutraukimą aštuonis- 
dešimč'.ai dienų, kad tuo laiko
tarpiu būtų išspręstas streikas.

Dabar streikuoja 60,000 uos
tų darbininkų rytinėje Amerikos 
dalyje ir Meksikos įlankoje.
Kiekviena streiko diena Ameri
kai duoda 20 mil. dolerių nuos
tolių.

16,000 vakarinės dalies uostų 
darbininkų nubalsavo prisijung
ti prie streiko, dabar esančio 
rytuose ir Meksikos įlankoje. 
Tačiau nežinoma, kada jie darbą 
nutrauks.

Manoma, kad šį penktadienį 
bus pritaikytas Taft-Hartley įs
tatymas.

[vykių pasienyje
• Lietuvaitė laimėjo $1,000. 

Laikraštis “Musical Leader” 
skelbia, kad lietuvaitė solistė 
(kontraltas) Lillian Mernik iš 
Worcester, Mass. laimėjo $1,000 
Marian Anderson vardo premi
ją-

• Raudonoji Kinija pritaria 
Sovietų Sąjungos veiksmams 
Vengrijoje, praneša Peipingo ra
dijas.

• Suezo kanalas tebėra užblo
kuotas nuskandintų 47 laivų ir 
dviejų sugriautų tiltų. Suezo ka
nalo išvalymas gali užtrukti dau 
giau kaip pusę metų.

t



DLBNRAft'HS PRAUGAS. CHICAGO. FLLINOrS Penktadienis, lapkričio 23, 1956

Šv. Jurgio lietuviu parapija Utica, N. Y.
Kada pirmieji lietuviai čia ap-l dies (moterų draugija), įsteigta 

sigyveno, tikrų žinių nėra, bet 1918 m., pirm. F. Plančiūnienė 
1893 metais kun. Jonas Žebris, Į raštininkė Mare. Mareckienė- 
lankydamas Amerikos lietuvių A. L. P. Klubas, įsteigtas 1924 
kolonijas, užsuko ir į Uticą. Ra-1 m., pirm. V. Dilis ir Balfo sky- 
dęs daugiau kaip 100 lietuvių,! rius, įst. 1945 m., pirm. Ona Di- 
patarė įsteigti pašalpinę drau-Į l ene. Seniau bim> nemažas Šv. 
giją. 1893 metais buvo suorga- Cecilijos chorą^^ Dabar jis be

ui

nizuota Šv. Kazimiero Draugija. 
Nuo to laiko pradėta kalbėti a-

veik sunyko, lWo tik du gies
mininkai — Jonas Sabis'ir An- 

pie reikalingumą lietuviškos baž tanas Kazokas.
nyčios. Prieš įsteigimą parapi-i Iš mūsų parapijos baigė augs1 
jos Šv. Kazimiero Draugija; tesnius mokslus: kun. Emilius

Lietuvos kariuomenės reikš
mę apibūdins gen. K. Tallat - 
Kelpša. Meninę dali atliks “Ą- 
žuolų” oktetas, vad. Kazėno.

Meninę dalį baigus, bus šo
kiai. Birutininkės parengs ska
nių užkandžių ir kavutės.

Minėjime dalyvauti pakviesti 
skautai ir kitos organizacijos. Į

Lapkričio 25 d. 10 vai. Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje bus 
atnašaujamos šv. mišios už žu-1 
vusius dėl Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės.

Lietuvos kariuomenės šventės

NAMŲ VALYTOJAS
Valau sienas ir sienų popierius. 

Valau baldus ir nupuliuruoju. 
Darbų atlieku sąžiningai ir ne

brangiai. Rašykite ir kartu prisiųs- 
kite savo antrašą (ne telefoną) — 

JOHN G.
3514 S. Emerald Avė., Chicago, III.

Ofiso telef. I.Afayette 3-8210. Jei 
neatsiliepia, Saukite KEdžie 3-2848

OR. EMILY v. mus
GYDYTOJA IR CHIRURGU

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 18-3:80 * 
'•'ak pirm., antr., ketvlrt. 6-8»» »

kviesdavo lietuvį kunigą iš ki
tų kolonijų į Šv. Juozapo vo-

Tel. ofiso HE 1-UlivU, rez. PR 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.

Krancevičius, dabartinis Šv. Juo 
zapo lietuvių parapijos Bing- 

kiečių bažnyčią išklausyti ve- hamton. N. Y., klebonas: dr. 
lykinės išpažinties. Juozas Novek, M. D., JAV lai-

Pirmieji lietuviai, kurie or- vyno leitenantas Viktoras Mo- 
ganizavo parapiją dar gyvi. Tai tiejūnas; Robertas Klimaitis,
Jonas Mačys, Petras Dilis, Si
monas Grigas, Juozapas Aglis,
Antanas Krancevičius ir Petras 
Balandis. Tik 1911 metais, at
vykus kun. A. Deksniui buvo 
suorganizuoti lietuvių parapija
šv. Jurgio vardu. Neturėdami sa valstybėje finansinių 
vos bažnyčios, pamaldas laiky- į prižiūrėtoju, 
davo Šv. Jono parapijos mokyk

Kun. Justinas Grabauskas, O.F.M. 
Conv., Šv. Jurgio par., Utica, N. Y., 
klebonus, kuris švenčia 20 metų ku
nigystes sukaktį ir šioj pu lapijoj 

baigęs Georgetovvn universitetą, klebonauja jau šešioliktus metus. Jo 
VVaslnngton, D. C., dabar tar-i kunigystės ir klebonavimo, kartu ir 

nauja pirmuoju leitenantu JAV Šv. Jurgio par. įsteigimo 45 metu

' VAL: 1—4 ir 6—9
minėjimas praeityje buvo gau- Šeštadieniais nuo i iki 4 vai. p. p
šiai lankomas. Tikimės, kad ir 
šiemet Clevelando lietuvių visuo 
menė gausiai dalyvaus.

Gautas pelnas bus skiriamas 
Lietuvos laisvėg kovų invalidams 
sušelpti.

Ramovės Clev. Skyr. V-ba

Išskyrus ketvirtad. Ir sekmad.

armijoje; Motiejus Dilis, Jr., 
baigęs Syracuse, N. Y., univer
sitetą, dabar dirba New Yorko 

reikalų

sukaktys bus minimos lapkr. 25 d.

Cleveland, Ohio

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St. 
OfLso tel. REliance 5-4410 

Rezid. telef. GRovehlU 6-OO17 
valandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m.

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

Ofiso tel. GLiffslde 4-2806 
Rezidencijos: LAfayette 8-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 471 h Street 
(Kampas 47tb Ir Uennltage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak 
4eštad nuo 2 Iki 6 vai , Išekyr. se>

OR. FL TALLAT-KELPs)
Ofisai: 20 North Wacker Urive 

(Civie Opera House, kam b. 868) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 6-2204
5002 West lflth Str., Cicero 

Vai. kasd. 5—8. šeštad. 1—S
Tel. TOwnhali 3-0050 

Kitu laiku Ir trečiad. susitarus
Bezid tel. HEmlock 4-7OKO

OR. VYT. TAURO’ 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHLRURG* 
BENDRA PRAKTIKA IR

■PEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st » 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-567 
Ofiso vai Pirm. 8-10 v. v Antr 

''-•člad tr Penktad. 6-9 vai. vak
3*$tf».4ien1alR 2-4 vai

DR IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chlrurgfl)

ECO1KJŲ IK VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

flfifl South We«tern Atsiimi
(MEDICAL BUILDINO)

'trnaad., antrad., ketv. Ir penkta* 
auo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nut 
iv — 8 vai. vakare Trečiad. nu< 
11 vai. ryto — Iv p. p. fieštad 1 į 
ral ryto Iki S vai. poi ’et

Ofloe tel RE. 7-il08
Ree u»l VVAlhroob 6-X7Sr

l'el. ofiso Y A. 7-5557, rea. RE. 7-408-
0R. FRANK C. KWINN

(KVIFCINSKAH) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1661 We<t <7th 8teog»
LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 
/ai. Iki 4 v. popiet Nuo 7 v iki 1:3' r4dorq 4-v a A vH«ta Iv *«*+<»/*
Tel. ofiso PRospect 6-2240

PRospect 6-4732
DR. A. MACIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MPEC. CHIRURGIJOS LIGOM 

5700 S. Wood Street
Priėmimo vai. pirmad ir penktad nuo 
2—4 ir G—8; antrad., ketvirt., šešt. 

—4; treč. ir sekmad. uždaryta.

0R. JULIJA MONSTAVItlUS
GYDYTOJA IK CHIBTOlt 

Office: 10748 South Michigan Avė 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverly Hlll» 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v., Iki 9 v. v 
šskirus trečiad. šeštadieniais nuo 
kt 4 vai popiet

Tel.: Ofiso — PI'Urnas 6-076« 
Buto — BEverly 8-3046

Tcl. OLympic 2-427(1
DR. ATKOČIŪNAS

DANTŲ GYDYTOJAS 
1446 So. 49th Ct., Cicero 50, III.

Vai. antr. Ir ketvlrt. 10 r. Iki 9 vak. 
Penkt 7—9 vak. ir šešt. 10—12 v. d. 

— o —
3147 So. Halsted St., Chicago 8, III. 

Tel. CAlumet 5-0270
Vai.: -pirmad., treč. Ir šešt. nuo 3—8 
vai. vak. Penkt. nuo 10 v. ryto Iki 
2 vai. p. p.

ATorcester, Mass.

Kariuomenės minėjimas

L. V. S. Ramovės Worceste-
Karinemeilės šventės minėjimas 

L. V. S. Ramovė Clevelando
Augščiau minėtos draugijosI skyrius lapkričio 24 d. lietuvių tei’10 skyrius gruodžio 1 d. 6 

loję. Tais pačiais metais buvo rengia iškilmingą 45 metų pa- salėje rengia Lietuvos kariuo- 
rapijos sukakties minėjimą lap-j menės šventės 38 metų sukak- 
kričio 25 d. Kartu bus mini- ties minėjimą.

surastas didelis namas Lafayet
te gatvėje, nupirktas ir pertvar-

t
y

M
e. Ai: .į1/

L
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A/-

v
y
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š\. Jurgio par. bažnyčią, l'tiea, N. Y., kurios 45 metų įsikūrimo sukaktis bus minima lapkr. 2.» d. iškil
mingomis mišiolais (8:311 vai. ryto) ir banketu 4:00 imi pietų.

kytas į bažnyčią. Jau tų metų ma ir kun. Justino Grabausko) 
rudenį lietuviai pradėjo garbinti kunigystės 20 metų sukaktis ir j 
Dievą savoje bažnyčioje. 15 metų sukaktis jo klebonavi

mo mūsų parapijoje.
Iškilmingos šv. mišios bus 

lapkričio 25 d. (sekmadienį) 
8:30 vai. ryto. 4 vai. p. p. .bus

1924 m. mirdamas Kastantas 
Kazakevičius paliko pinigų šiom 
draugijom: Šv. • Kazimiero. Šv.
Antano ir Šv. Juozapo. Drau
gijos už tuos pinigus nupirko 
kapines ir pavedė Šv. Jurgio pa
rapijai.

Šv. Jurgio parapijoje klebo
nais buvo šie kunigai: Antanas 
Deksnis, S. Remeika, Slovėnas,
P. Vanagas, P. Zobiela, J. Sita- 
vičius, A. Šimkus ir B. Liubaus- 
kas. 1941 metais klebonauti at
vyko pranciškonas kun. Justi
nas Grabauskas, šiemet spalio,
11 d. sukako 15 metų, kai jis 
sėkmingai vadovauja Šv. Jurgio! 
parapijai. Radęs parapiją ap-' 
verktinoje padėtyje, paskendu- į 
šią skolose, apšepusią bažnyčia. . 
augštai pasiraitojo rankoves ir į 
ėmė3i pilnu pasišventimu dar
buotis. Išmokėjo skolą, aptaisė 
bažnyčią iš lauko ir iš vidaus. į
Pastatė augštą lietuvišką kry- GENERAL 
žiu prie bažnyčios. Dabar pa
rapija yra gerame stovyje. Pa- nešiojami tv aparatai: 
rupijai priklauso 64 šeimos ir] J 
keletas paskirų asmenų. Para- o z.<ma kaina, 

pijos komiteto nariais dabar yra;
Martinas Sabonis ir Jonas Šid-Į 
lauskas. Prie parapijos veikia' 
šios draugijos: Šv. Kazimiero, Į ę'ranHiHtorinei 
įsteigta 1893 m., pirm. Petras <;•< elektr.
Dilis; ŠV. Antano, įsteigta 19111® 
m., pirm. K. Šližis; Šv. Juozapo,'
(įsteigta 1919 m., pirm. Al. Kau
šas; Saldžiausios Jėzaus šir-

b2nketas lietuvių svetainėje, 425 
Lafayette Str.

Iškilmių rengėjais yra Mrs., 
Anna Sabis, Mrs. M. Kozak. P. 1 
Dilis, K. šližis, W. Karuža, Joe I 
Ogiba, A. Kaušas ir S. Klimaitis. 
Visi iškilmių dalyviai gaus laik
raštį “Draugą”. S. J. Klimaitis

GENERAL ELECTRIC

ULTRA-VISION
TELEVIZIJA:

Nepaprasto ryfikumo paveikKlas 
Naujas lengvas būdas stotims 
pasirinkti

e Vnldvnias iŠ tolo 
e 90° aliuniinizuotas paveikslo 

vamzdis

ELECTRIC

<1E RADIJO APARATAI:

Bet kuriam kambariui
Nefiiojanii
Sii laikrodžiais

LAIKRODŽIAI

val. vakare Maironio parko sa 
1‘eje ruošia Lietuvos kariuome
nės paminėjimą. Programoje:

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Westem Avenue
vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai.

žuvusių Lietuvos laisvės kovose vak. šeštadieniais 10-1 vai .Trečia- 
pagerbimas Ramovės Hartfordo diemaįs1uždaryta" KL lalku susitarus 
skyriaus atstovo Vaclovo Ne
norto paskaita. Meninę prog
ramą atliks Hartfordo meno mė 
gėjų ansamblis, vadovaujamas 
muziko Jurgio Petkaičio.

Kės telef. \VAlbrook 5-5076

OR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 5 Įst Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Bčl valandos skambinti telefonu 
o 2 iki 9 vai. 
rus trečiad. ir

l'el. ofiso He. 4-2123, rez. PR, 6-84M-
OR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS ‘
(i"55 South Western Avaaag

V AL kasdien 2—4 p. p. Ir 7—0 va» 
trečiadieniais, šeštadieniais 1» 

sekmadieniais uždaryta
'žino Dinnh. • •’

Po programos — šokiai, vei 
kiant bufetui ir turtingam do-j p^Tl^d’tan isšvy 
vanų paskirstymui. Parengimo f šeštad
pęlnas skiriamas Sibire vargs
tantiems buvusiems Lietuvos ka 
riams savanoriams paremti.

Visus Worcesterio ir apylin
kių lietuvius maloniai prašome 
atsilankyti į šį minėjimą.
L. V. S. Ramovės VVorcesterio 

Skyriaus Valdyba

Custer, Mich.
Mirė senas lietuvis

s ■'
Petras Miškinis, 89 metų am

žiaus, mirė savo ūkyje. Nors 
Petras į bažnyčią nevaikščiojo, 
tačiau prieš mirtį pasišaukė ku
nigą, kuris aprūpino šv. sakra
mentais. Buvo palaidotas baž
nytinėmis apeigomis. Dalyvavęs

DYKAI SU NAUJA TAUPYMO 
SĄSKAITA ^100 AR DAUGIAU!

Rcs. tcl. GKovcbill 6-5603

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue
(Kampas 47-tos Ir Daman Avė.)
VaJ. kasdien nuo G—8 vai. vak 

Šeštad. 2—4 vai. vak.
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: \VAlbrook 5-3018

Ofiso HEmlock 4-5811 
Rez. HEnil. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGO0 

2745 W. 69 St
(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą

OR. A. VALIS-LABGKA
JOT ERŲ LIGŲ GYDYTOJAI 

3267 South Halsted Street
j Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. va* 

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

SOPHIE BARČUS

RADIO PROGRAMA
Iš W(iEH stoties Banga 1’39U 

PIItMADIENNIO vftk. nuo 7 -8 v 
Nl O PIRMAD. IKI PENKTAI).

8:46 Iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAI). 8:3(»iki 9:30 ryte

8I.KMAD. 8:36 --0:36 v. r. Ii stotie*
WOPA — U»« hll.

7159 80. MAPLEWOOI) AVĖ
Chicago 29, III. HEinloe.k 4-2413

Žadintuvai
GE ELEKTR. NAMŲ 

AI’5 VOKOS REIKMENIS:
e Dulkiasiurbliui 
a EI. virduliai 
e M mnastcrlai 
e J v. laidvnės (prosai) 
e Tosteriai tr kt.

NUOLAIDOS
GARANTIJA --- 1Š8I M OK fijl M AI 

PAKUI ODA M A — TAISOMA

iiiiDflinfl-
yjjTCLEVISIOn
(sates- Service}

sav. Inž. A. SI-.MF;NAS 
3321 8. Uulsted — GLiffslde 4-5663

MOKAME AUKŠČIAUSI DIVIDENDĄ CH1CAGOJE 
Sąskaitos Pcdcralinlai apdraustos iki $10,000.09

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN SU

ST. ANTHONY SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

1447 South 49th tourt, Cicero 50, III.
Telefonai: TOtvnhail 3-8131 ir Blshop 2-1397 

JUOZAS (iklB.VLSKAS, vedėjas Uždara trečiadieiiiaia
Kviečiamo užeiti ir pasiimti dykai 1957 m. Kalendorių.

Tel. ofiso HE.4-5849. rez. HE.4-2324

DR. PETER T BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 7Įst Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir i ešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South VVestern Avenue 
Chicago 21), 111

pasimatymai pagal sutarties
telefonus REpublic 7-4900 

Rezideneia: GRovchill 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:30 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
OfLso tel. Vlrginia 7-0036. 

Rezidencijos tcl. BEverly 8-824 4

Tcl. ofiso VI 7-0600, rez. RE 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Avė. 

VAT.: 2—4 ir 6—8 v. p. p. 
šešt. 2—7 vai. p. p.,
išskyrus sekmadienius

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.) 

balandos: nuo 10 iki 12: 2—«• t—9 
lefttad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfuyette 3-4040 
\amii — CEdarerest 3-1786

Tel. Ofico PA 5-1717
Rez. PA 5-1718

DR. J. J. PLIKAITIS
, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6318 W. Irving Pk. Road
j VAI,.: Pirmad.,. antrad., ketv., penkt.
| 2-5 ir 7-S:3O. šešt. 2-4 p. p.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
S259 South Halsted St 

| Kaedlen I—7 vai. vak. šeštad. eut 
1—6 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2497 
IV. 62nd St.. tel. Republlc 7-8818.

Ofleo telefonas — Blshop 7-9525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS 

4342 Archer Avenoo
(Kampan Kedzle Ir Archer).
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai.

Trečiad. ir. sekmad. tik nusitarus

Ofiso telef. VArds 7—1166
. Rezidencijos — STcwart 3-4511.

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

VAL. 1—4 Ir 6:30—8.:30 p. p. kas- 
lien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.
Tcl. VV Albrook 5-2670

Rcs. Hllltop 5-1560

Dr. Alexafider J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Centei
6132 South Kodzie Avenue

/AL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

ei. ofiso PR. 6-3838, rez. RE. 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Wcst 63rd Street

/AT>. kasdien nuo 2—4 p. p. tr 7:30 
ki 9 vai. Trečiad. ir šeši. uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telel. REpublic 7-2200
BPECI. CHIRL’RGINfiS IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

▼AL.: Pirm., .antr- Ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 ryte Ir nuo 6:oO—8:00. 
Šešt. nuo 2:00 — 4:03. Trečiad Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akla: pritaiko akinlna 

keičia stiklus Ir rfimua.
4456 8o. California Avė., Ohicag 

šaukite YArds 7-7381 
Priima: vakarais 6 Iki 9; šeštad

10 -al ryto iki 4; trečiad ir 
♦ Ik

I TeL ofiso Y A 7-4787, rcs. PR 0-l0»

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 8. Ashland Avė. (kamb. 211
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8; trečiad., Seš 
tad. Ir sekmad tik pagal sutarti 

Jeigu neatsilieps viršrnlnSti telsfonr
šaukite Mldvray 3-0001

Telefonas GRovehlU #-1696
OR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIAL1ST1

PRITAIKO - AKINIUS 
alandos. 9—18 Ir 7—9 v. v. paga1 
.usltartmg Išskyrus trečiadienius

Wwit Marqnette Rd

V p. ŠILEIKIS, 0. P
Ortlmpcdas - ITotezIstas 

aparatai-Protezai, Med. ban 
dažai. Spec. pagalba kojon

(Arcta Supports) Ir Lt.
Vai.: 9-4 Ir 6-8 šeštadieniais 9-1 
iRTHOPEDIJOS TECHJF4KO8 LAP 

9860 W. 63rd St. Chicago 20, IU 
Tel. PRospect 0-6084.

Tcl. REliance 5-1811
OR. WALT£R J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GTDYTntAS)
| S925 West 59th Street

YAL. 1—4 popiet. 6:80—8:80 vak
Trečiad. pagal sutarti

J364 8.

Tek ofiso Ir buto OLymplc 9-4160
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St. Cicoro 

Kasdien I—9 v. Ir 6—8 v. vakare. 
Išskyrus trečiadienius

Butas 1628 So. 40th Are. 
Šeštadieniais 13 Iki 4 popiet

l’el. ofiso PRospect 6-04OO
Rezid. PRospeoA O-04O4

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškevIčlūtS)

GYDYTOJA IR CHIRURG1
6248 South Kedzie Avenue 

Vai. kasdien 1-8 p.p. ir nuo 8-9 v*], 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečlaztlsalal* 
Ir kitu laiku tik susitarus.

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 9-0749

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatylnJI 

c’rlSmlmo valandos kasdien: 1-4 p.p, 
Ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. poplst 

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3160

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marųuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.: 6 iki 8 vak.

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-66M

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 So. Halsted Street 

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 8-0869 
Rezid. 6600 8. Arteslan Ava.

VAL. 11 v. r. Iki 8 p. p.; 6—• v -

DR. G. SERHER
UETLV18 AKIŲ GYDYTOJAI 

Virš 96 metų patyrimo
Tel. Y Arda 7-1829 
Pritaiko akiniu* 
Kreivos akis 

Urtalse
Ullaaa tr akinių dlrbtnvi 
756 West 30th Street 

Vai. nuo 10 Iki I, nuo 8 Iki 8, tra-
čiad. nuo au-12, penktadieni l s ■» 
šeštadieniais 10-3 vai. popiet

virė

OR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklu Įtempimą snro 

/ra priežastis galvos skaudšjlmo bei 
svaigimo ir skaudančių akių Karščio 
4tiuiisau trumparegystę ir tollregy* 
tę. Prlrenku teisingai akinius Vis 
egzaminavimai daromi su elektriniai* 
instrumentais, rodančias mažiausiu* 
trūkumus Speciali atyda kreiptam' 
i mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avenue 
Tcl. YArds 7-1379 
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KARO BAIMĖ NEPAŠALINTA
Suezo kanalo erdvėje karo baimė tieka nepašalinta. Poli

tiniai apžvalgininkai spėja, jei Anglija, Prancūzija ir Izraelis 
savo karinių jėgų iš Egipto žemės neatitrauks, karas gali at
sinaujinti kiekvienu momentu. Jungtinių Tautų generalinis sek
retorius Hammarskjold tris dienas tarėsi Egipte taikos reikalu, 
bet pasitarimo vaisiai taikai nedideli. Egiptas stato tris kietas 
sąlygas: Anglija, Prancūzija ir Izraelis tuojau ir be jokių są
lygą turi pasitraukti iš Egipto teritorijos Jungtinių Tautų ka
riuomenės priežiūroje; Anglijai, Prancūzijai ir Izraeliui pasi
traukus, Jungtinių Tautų kariuomenė saugos Izraelio — Egipto 
pasienį; Suezo kanalas yra Egipto vidaus reikalas ir Jungtinių 
Tautų kariuomenė jo srityje negalės pasilikti, nors Egiptas ir 
prašo Jungtinių Tautų paramos Suezo kanalui išvalyti, bet ka
nalo valymas bus pradėtas tik okupacinėms kariuomenėms iš 
Egipto pasitraukus. Anglijos ir Prancūzijos bandymą jų val
domą kanalo dalį valyti Anglijos ir Prancūzijos priemonėmis 
ir kontrole Egiptas laiko taikos paliaubų pažeidimu ir baugina 
sovietiniais “savanoriais”.

Anglijos, Prancūzijos ir Izraelio pažiūra yra kitokia. Ang
lija ir Prancūzija sutinka pasitraukti iš Egipto, kai Jungtinių 
Tautų kariuomenė perims Suezo kanalo kontrolę ir apsaugą^ 
Izraelis sutinka pasitraukti iš Sinajaus erdvės, bet nori pasilikti 
istorinę Gazos sritį. Pažiūros, nesuderinamos. Sovietai ir Egip
tas padėtį sunkina reikalavimu, kad Anglija, Prancūzija ir Iz
raelis sumokėtų Egiptui padarytus nuostolius, o neoficialiai Egip
tas šaukia, kad Edenas, Mollet ir Ben Gurion būtų pastatyti 
prieš Nuernbergo rūšies tarptautinį teismą.

TRYS PAŽIŪROS KARO PRADŽIOJE
Izraelis puolė Egiptą savisaugos sumetimais. Izraelis bijojo, 

jog sovietinius ginklus išmokę valdyti egiptiečiai vieną dieną 
puls Izraelį. Tam įrodymų Izraelis turi. Jis bijojo karo Izraelio 
žemėje. Bijodamas sovietų įsikišimo, Izraelis puolė Egiptą tuo 
metu, kuomet sovietai įsivėlė į kruvinuosius Vengrijos įvykius.

Anglija ir Prancūzija ruošėsi išsikelti Egipte nuo Suezo 
kanalo nusavinimo dienos. Pradžioje Anglija ir Prancūzija toje 
erdvėje neturėjo pakankamos jėgos. Izraeliui pradėjus karo 
veiksmus prieš Egiptą, Anglija ir Prancūzija įsiveržė į Egiptą 
oficialiai karo sustabdymui ir Suezo apsaugai. Anglijai ir Pran
cūzijai rūpėjo perimti Suezo kanalo kontrolę ir atstatyti senąją 
Suezo kanalo bendrovę. Anglijai ir Prancūzijai Suezas yra gy
vybinės reikšmės klausimas. Prancūzija dar norėjo sunaikinti 
Egipto karinę jėgą, kad Egiptas negalėtų remti Alžiro sukilimo. 
Anglija ir Prancūzija kariniu žygiu tikėjosi nustumti Nasserį 
ir Egipte sudaryti sau palankią vyriausybę.

sunkiausiose valandose: kai mi
rė viena ir kita jo sesutės, kai 
mirė jo brolis Stasys, septintos 
klasės gimnazistas, talentingas 
dailininkas. Iš šešių brolių-sese- 

' rų šeimos liko tik trys. Vyriau
sias, Jonas baigė augštuosius 
inžinerijos mokslus Čekoslovaki 
joje, jauniausias — Kazys — li
ko ūkyje, vėliau bolševikų iš
vežtas. Raudonieji tironai išve-

jo išnešti švenčiausią į netolie
se pastatytą automobilį. Dar 
blogiau, kad suliepsnojęs karas 
neleido greit bažnyčios atstaty
ti, ir šiemet pašventinta ta-di-' 
dėlių klebono rūpestingumu per 
galvotą, su architektu J. Mu- 
loku išplanuotą bažnyčią, kuri 
savo lietuviškomis puošmeno
mis gali būti pasididžiavimas. 
Toli pramatantis parapiją šei
mininkas pasirūpino prie para
pijos pastatų įgytį aikštę jau- 
nimo sportui, pikninkams, ma
šinoms pasistatyti. Atremontuo 
tas mokyklos * astatas ir su
kurta paminklinė Marijos sta
tula — šventovė Lietuvos kriW6 
to 700 m. sukakčiai paminėti. 
Jautri lietuvio kun. A. Deksnio 
širdis buvo karšta iš tėvynės 
išblokštiems tremtiniams, ir jų 
čia buvo atkviesta net 42 šei
mos.' Su dideliu rūpestingumu 
puoselėtas organizacijų veiki
mas, ir šiuose darbuose kun. 
A. Deksnys rado gerus talkinin
kus: kun. dr. I. Urboną, vėliau 
— kun. J. Gasiūną.

Vienas jo laiškas

Tegu atleis jubiliatas, jei šia 
proga drįsiu pacituoti jo vieną 
privatų laišką. Jis rašė:

— Svarbiausias mano “pla
nas” — kunigo darbas — nepą-

žė ir tėvą iš Butėniškių vienk. į liko ant popieriaus: einu parei- 
(Onuškio vaisė.); tremtinys irgas ir turiu džiaugsmo tuose 

trupiniuose, kurie kasdien krin
ta ant kelio. Kartais atrodo, kad 
didžiausi rūpesčiai klebonui A- 
merikoje — kaip finansiškai ad
ministruoti parapiją, galus su 
galais sudurti, ruošti piknikus, 
žuvų vakarienes... Ne tokią ku
nigystę vaizdavaus seminarijos

mirė išblokštas iš tėvynės. 
Antano du dėdės iš tėvo pu

sės ir vienas — iŠ motinos pu
sės buvo kunigai. Visiškai su
prantama, kad giliai religingoj 
šeimoj subrendo ir jo pašauki
mas į kunigus, nuvedęs jį į Met
ropolijos Kunigų seminariją
Kaune. Gabus moksle, taurus suole. Bet — taip reikia. Tai
charakteriu jig čia greit iškilo.

JAV interesai Sueze dideli, bet nėra gyvybiniai. JAV buvo Priklausė slaptai apaštalavimo
priešingos karinės jėgos panaudojimui. Jos tikėjosi padėtį ap
valdyti geruoju. Jungtinės Amerikos Valstybės norėjo ir tebe
nori nesipykti su arabais, kad ten neįsigalėtų sovietai. Buvo nu
eita ne JAV pasirinktu keliu. Jungtinių Tautų įsikišimu pa
siektos ginklų paliaubos, bet taikai pasiekti viltys yra labai tam
sios. Karas gali atsinaujinti kiekvieną dieną.

SOVIETŲ “SAVANORIAI” — BLEFAS AR TIKROVĖ?

Sovietai ir komunistinė Kinija Egiptui pasiūlė “savanorių”. 
Maskvoje jų esą sutelkta apie 50,000. Komunistinių “savano
rių” atsiradimas Egipte padėtį nepaprastai pasunkintų. Vaka
rai jieško atsakymo: ar sovietai “savanorių” forma tik ble
fuoja, gąsdindami vakariečius ir gerindafnissi arabams, ar jie 
tikrai pasirengę įsikišti į Egipto karą. Anglas, Artimųjų Rytų 
didžiausias žinovas ir buvęs Jordano arabų legiono vadas, sako, 
jog dabar ištisos divizijos trumpiausiu laiku galinčios būti per
keltos į bet kurią vietą oro keliu. Amunicijos galima privežti 
dar taikos metu. Vakariečiams ir rūpi patirti, kiek sovietinių 
ginklų yra Egipte, Sirijoje ir Saudi Arabijoje. Jei ten didesnių 
ginklų kiekių nebūtų, į sovietų “savanorius” būtų galima žiūrėti 
kaip į blefą, bet, jei ten daug sovietinių ginklų yra ir jie ten 
vis siunčiami, padėtis būtų pavojingesnė.

Prancūzijos vyriausybė iš savosios žvalgybos patyrusi ne
gerų žinių. Izraelio — Egipto kare prancūzų lėktuvai paste
bėję Sinajaus dykumoje sovietų tankus, kurie greit dingę. Vė
liau sovietų sunkieji tankai buvo pastebėti Kairo gatvėse, kai 
Prancūzijos lėktuvai puolė Kairo aerodromą ir radijo stotį. Pri
leidžiama galimybė, jog tuos tankus valdo sovietinės įgulos. Tie 
tankai Sinajaus dykumoje nestojo į mūšį, kad sovietinės įgulos 
nepatektų į nelaisvę. O gal jų paskirtis yra ateičiai ? Prancūzai 
yra nustebinti, jog ir sovietiniai naujausi migai, parduoti Egip
tui, nedalyvavo kovose. Jie kažkur paslėpti ir kažko laukia. 
Tie ženklai rodytų, jog sovietai ne juokais gali įsikišti į Egip
to karą, jei Anglija ir Prancūzija greitai nepasitrauks ir karo 
veiksmai vėl atsinaujins.

Politiniai apžvalgininkai mano, jog taikos ar karo spren
dime ateinančios 7 dienos bus nepaprastai kritiškos, jei Jung
tinėms Tautoms nepasiseks rasti sprendimo. St. Daunys

Šv. Tomo draugijėlei, kaip pir
maujančių gabumų vadovybės 
buvo parinktas apeigų profeso
riaus talkininku — ceremonia- 
riumi.
Pirmasis paskyrimas — prie 

katedros ’

Išėjus filosofijos ir universi
tetines teologijos studijas 1931 
m. buvo įšventintas kunigu. 
Vysk. Paltarokas savo talkinin
kus gerai pažino, ir talentingą, 
gabų organizatorių kun. Anta
ną panoro turėti prie pat savęs, 
Panevėžio katedroje. Ir tik vė
liau paskyrė į atsakingą Biržų 
postą, kai ten reikėjo rinktinio 
kunigo.

Kun. Antanas buvo giliai my
limas pavasarininkų, ateitinin
kų. Norėdamas dar daugiau at
siduoti Lietuvos jaunimui, išvy
ko į Šveicariją gilintis pedago
ginėse studijose, kurias baigė 
su dideliu pasisekimu.

Karas jį atbloškė į Chicagą, 
malonion kan. Paškausko glo
bom Po pusantrų metų buvo 
pakviestas vikarauti pas kan. 
Končių, Mt. Carmel, o nuo 1943 
m. — klebonu į East St. Louis 
lietuvių parapiją.

Gaisras ir atsikūrimas
Deja, čia gaisras nusiaubė ma 

žytę medinę bažnytėlę. Vos spė-

ELĖ MAZALAITĖ

GRAIKAS AMERIKOJE

P.&J. JOKUBKA
TV. DEIMANTAI IK LAIKRODŽIAI 

Punia \ įimti Ir Taisymai
♦077 So. Archer Avė. 
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LITUANISTIKOS KATEDRA
VINCENTAS UDLEVICIUS, Chicago, III.

Jau daug buvo žinučių spau- tedros reikalais, gyvai domisi lie 
doje apie dedamas pastangas 
De Paul universitete įkurti litu
anistikos katedrą. Jau buvo pa
skelbta, kad minėtas universi-

PASIRINKITE DOVANAS 
TERROJE!

Čia didelis pasirinkimas vo
kiečių, švedų ir, čekoslovakų 
kristalo, porceleno (chinos) ir 
keramikos, odinių albumų, pi
niginių, manikiurinių setų, tau
tiniais raštais pagalvėlių, ta
kelių ir juostų, iš medžio drož
tų koplytėlių, kryžių ir vyčių.

Gintaro papuošalai, gražūs 
ir labai pigiomis kainomis. Vi
sos lietuviškos knygos. Visos 
lietuviškos ir klasiškos muzi
kos plokštelės (rekordai): ope-

tuviškoji studentija, tačiau be 
organizacijų ar paskirų pasitu
rinčių asmenų materialinės para- roSj operetės, simfonijos, ari-
mos dalykas gali ir nepavykti. I jos ir 

tetas davė teigiamą atsakymą, Tad reikėtų šias pastangas vi-, prekgg jr jų katalogai siun- 
kad tos katedros programai su- siems paremti. Ateity turės bū- giami : visug kraštus.

ti sudarytas didelis stipendijų

KARŠTOS ŠIRDIES IR ŠALTOS GALVOS 
VYRAS

JUOZAS PRCN8KIS

Vienas graikų išminčius yra Atmenu, kai likimo atblokš 
kartą davęs tokį patarimą: tas nedrąsiai sėdau į Rokiškio

— Turėk karštą širdį ir šaltą gimnazijos šeštos klasės suolą 
galvą. tarp visiškai nepažįstamų moks

Jeigu šiandien reikėtų parink- leivių, vieną dieną priėjo jaunu
tis kuklus penktokas ir pakai-

ti žmos-u. kuria spinduliuoja to- blno _ !telkime „Uautų Mrelj. 
mis savybėmis, pasakyčiau, kad. Ketvertas « „„planavę ė-
tai mūsų mielas kun. dr. Anta
nas Deksnys, kurio kunigystės 
sidabrinis jubilėjus sekmadienį 
švenčiamas East St. Louis. Jis 
nuoširdus su kiekvienu nuo pat 
gimnazijos suolo. Jo širdis de
ga gilia Lietuvos meile, didžiu 
atsidavimu krikščionybės idea
lams, pilnu jo sutikto žmogaus 
supratimu ir atjautimu. Jo gal
va gili ir šalta, įstengusi Švei
carijos univerpitete svetima kal
ba pasiekti doktoratą magna 
eum Įaudė.

mėme šauktis jaunuosius drau
gus į klebonijos sodo pieveles, 
į Serapiniškio mišką, ir būre 
liui išaugus nutarėme, kad ge
riausias mūsų vadas — bug An
tanas. Nuo to laiko jis ir tegy
veno skauto ir ateitininko gyve
nimu. Jų namuose buvo įreng
tas skautų buklas ir čia n.es jau 
tėmė8, ne žodžiais, o tikrove — 
broliai.

Antanas išliko visada toks 
mielai, taurus, net ir pačiose

dygliukai mano “rožėse”...
Prisiminęs naujai statomą 

bažnyčią, pažymi:
— Senesnieji nenori mirti, 

vis prašo Dievo, kad jų dienas 
pailgintų, nes nori pamatyti nau 
jąją bažnyčią ir per ją būti pa
laidoti...

Ir visos parapijos viltį kun. 
Deksnys išpildė, bet kiek jam 
pačiam tai kainavo. Galima 
spręsti iš minėto laiško pabai
gos:

— Nepykstu, kad man prime
ni parašyti ką nors “kultūriš
kai”. Matai, koks iš manęs kul
tūrininkas! Mano plunksna vos 
spėja (nespėja ir to!) visokias 
“bylas”, sąskaitas, čekius, pri
minimus, paraginimus parapie- 
čiams, kontraktoriams, meninin 
kams parašyti... čia mano “poe
zija” ir kultūra. Paskaityti ką 
nors “augštesnio” — kultūriš
ka dar apie vidurnaktį, pačioje 
ramybėje, galiu, kol akys mer
kias...

Ir visdėlto — šitokiame įtem
pime išvežė iki galo. East St. 
Louis, Bough gatvėje, prie pen
kioliktos, šimtmečiais stovės jo 
uolumo paminklas — puošni mū 
ro bažnyčia, o jį pažinusių ir pa 
milusių lietuvių širdyse pasiliks 
amžinas atminimas, kad tai ku
nigas, kuris atliko jų viltis ir 
troškimus.

rašyti sudaryta komisija ir t.t. 
Programos komisija šio mėn. 14 
d. turėjo posėdį. Buvo svarsto
ma lituanistikos katedros apim
tis ir programa. Visa komisija 
yra tos nuomonės, kad reikėtų 
įvesti lietuvių kalbos bei lietu
vių literatūros, lietuvių tautos 
istorijos ir Lietuvos geografijos 
kursus, bet dėl įvairiausių ap
linkybių visko iš karto negali
ma. Tad nutarta pradėti darbą 
su pilnu kursu tik lietuvių kal
bos bei lietuvių literatūros, pri
jungiant ir lietuvių tautos kul
tūros istoriją. Ateity, lituanis
tikos katedrai sėkmingai besi- 
rutuliojant norima kryptimi, lie 
tuvių tautos kultūros istorijos 
kursas bus išplėstas iki pilno 
dalyko apimties ir įvestas Lietu
vos geografijos kursas. Po to 
principinio nusistatymo buvo 
priimtos lietuvių kalbos bei lite
ratūros ir lietuvių tautos kultū
ros istorijos programos ir pa
vesta dr. P. Jonikui su Lietu
vos konsulu dr. P. Daužvardžiu 
nuvykti į De Paul universitetą 
gauti programos aprobatą ir ga 
lutiniai susitarti dėl darbo pra
džios.

Ta pačia proga galima pra
nešti džiugią žinutę, kad kuria
mai katedrai esąs jau didokas 
būrys kandidatų - • studentų. 
Organizatoriai praneša, kad da
lis sutdentų nori gauti stipen
dijų užsimokėti mokslo mokes
čiui ($48 semestrui). Gražu bū
tų, k?»4 paskiri samenys ar or
ganizacijos paskirtų po keletą 
stipendijų, kurių vardu ir būtų 
išmokamos. Tai būtų realus lie
tuvybės reikalais susirūpinimas. 
Reikia tik pirmo ryžtingo as
mens ar organizacijos, o tada 
paseks ir kiti. Šio straipsnelio 
skaitytoją kviečiu būti pirmuo
ju ir paraginti savąją organiza
ciją būti pirmąja. Lietuvos kon 
sulas dr. P. Daūžvardis su LB 
Chicagos Apygardos Valdybos 
pirmininku dr. J. Bajerčiumi la
bai nuoširdžiai rūpinasi tos ka-

fondas, iš kurio kiekvienas, ku
ris norės studijuoti lituanisti
kos kursą, gaus stipendiją. Iš 
studentų užtektų tik noro — pa 
sišventimo studijuoti.

Su dideliu pasididžiavimu pri
menu istorinį faktą, kad anais 
laikais, kai Lietuva buvo paverg
ta caristin'ės Rusijos, šio krašto 
lietuviai sudėjo daug pinigų lie
tuvių studentų stipendijoms, kad 
paruoštų Lietuvai inteligentijos. 
Dabar atėjo laikas paruošti lie
tuviškai kalbančios, lietuviškai 
rašančios ir lietuviškai galvo
jančios inteligentijos. Esame is
torinio egzamino išvakarėse. 
Tad studentai kviečiami regist
ruotis lituanistikos kurso klau
sytojais, o visi kiti — stipendi
jų skyrėjais. Visų stuelktinė- 
mis pastangomis didysis bandy
mas bus pavykęs. Turėsime li
tuanistikos katedrą!

Adresas: Terra, 3333 South 
Halsted Street,’ Chicago 8, III. 
Tel. LA 3-0427.
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STATYBAI
<R NAMŲ
PATAISYMU* I
PRISTATOM
Visokių Rūšių
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWlNaS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą i; Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai 
Raštini! atidara kasdien nuo

8 vaL ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

NARIAI UETIJVIŲ TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki 310.0000
I 0

Paskolos Duodamos Namu Iglilmu* 
Lengvomis Sąlygomis _

CHICAGO SAVINGS & 10 A N ASSIL 
6234 S. Westem Avė.__________ Chicago 36, PI

CHANE SAVINGS A LOAN ASSN. ~~

2555 W. 47th St Chicago 32, III

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

ST. ANTHONY SAVINGS A LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct.. Cicero 50, 01., Tel. TO 3-8131-32

URIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St Chicago 8, 01

PJŪTIES METAS
ROMANAS

123 tęsinys
Jis atsistojo, pasirėmęs į sakyklos pakraštį pa

žvelgė žemyn, čia šią naktį jis pats stovėjo apačioje 
ir viršuje — pamokslininkas ir klausytojas. Jis atsi
minė viską, jis nekarščiavo, jis nėjo iš proto, ir dabar 
nudžiugo: jis norėjo turėti sveiką sąmonę iki galo. 
Galas artėja, — revoliucijų metas buvo praėjęs, jo pro
testai, viltys, maištas — dabar buvo tiktai reikalas 
priimti žinojimą, priprasti prie to: jis buvo paliktas 
sulaukti galo.

Jis nulipo žemyn, sustyręs kūnas pamažu judė
jo, kaip surūdijusi mašina, paleista veikti. Jis ėjo, 
žvalgėsi į langus, jie buvo tarytum apdūmę — mato
mai, vėl snigo. Ar užlipti į bokštą pasirinkti sniego? 
Jis tingėjo. Gerai, jeigu viskas bus taip apatiška. 
Kiek ilgai tas tęsis? Ar pasikeis į ką nors skausmin
gą? Ar užteks, kaip dabar, kad lyg nejunti pilvo? — 
Įdomu, staiga jam buvo baisiai įdomu, kaip bus pa
skutinę akimirką — jis niekuomet per amžių nebuvo 
pagalvojęs, ne, — tai jutimas, to priėjimo prie slenks- 
juo, ir užsimerkiu, ar akys palieka atidaros—ar jos 
mato? — ir jau nebesu. Kaip? Jis taip nori pajusti 
ir sužinoti, tuojau pat, tuč tuojau, kad gali vietoje

mirti. Bet, kad galėtum grįžti. Nebus grįžimo. Žino
ma, kaip grįši, jeigu negali suprasti, kaip išeiti. Ar 
tai yra, tarytum koja paslysta ir nusiverti? Kažkur.. 
Kur? Ar bus tamsa? Ar sušvitės taip, kad užsiimsi
akis? Kaip įeis į Teismą? Juk tai įvyks-----------
įvyks? Iš karto?

Aš geriau atsisėsiu — tarė, — aš negaliu stovė
ti. — Bet jis juto, kad čia nebuvo kūno reikalas. Ne, 
tos kojos, prie kurių jis buvo pripratęs, neišlaikė jo. 
Jis bijojo. Ne iki slenksčio — keista, ne mirties, bet 
kitko. Jis žinojo, kad reikia gelbėtis nuo tos baimės, 
bet nebuvo kaip. — Vistiek, jis galėjo pasirodyti ir 
baigliu, jis sutinka šaukti, ne, kad jį išleistų — nuo 
to jis gali susilaikyti, bet, kad padėtų jam. Kitaip. 
Vaistų. Jis jautėsi apsinuodinęs, jeigu tuojau nebus 
pagalbos — jis žus. Viskas vėl ėjo prie to, kad mirs. 
O paskui? Jis buvo žuvęs! Kitaip. Jie nešiojosi savo 
klausyklas, tie kiti, bet jam nebuvo atimta. Pasiro
do, jis tik vilko paskui save kalėjimą. Kas bus jei
gu jį dar gyvą paims iš čia? Jeigu jis atsiklaupęs mal
daus atvesti jam kunigą? Jie užsijuoks. Kad ir kažin 
kaip graudingai jis prašytų, kad ir taip, jog pasigai 
lėtų kas, dar būtų tiek pasilikęs krikščioniu. Toks at
vestų kunigą tikinčiam, bet jam — jam ne.

Jeigu jį būtų ištrėmę, išvežę, kur tiktai nori - 
visur jis sutiktų kun;gą. Kad jam leistų gyventi tiek, 
kol jis atras kunigą! Už kalėjimo sienų — beldimų 
jis išpažintų ir gautų atleidimą. — Kaip juokėsi iš sa
vo brolio kunigo. Gautų liudijimą, kad jis yra dezer
tyras, jį reikia bausti, daug, ilgai, bet ne begaliniai.

Jį krėtė drebulys, jo dantys kalosi į vienas kitą — 
jis buvo vaikas uždarytas rūsyje, tamsoje, niekas ki
tas, kaip vaikas. Štai kaip yra! — jis stebėjosi, kaip 
baisu. Jeigu jis galėtų pasakyti tiems, kurie nežino, 
ir kurie eina paskui jį! Jis juto gailestį jiems. Nuo
stabu — tarė jis — aš gaįjiuosi.

Šitie žodžiai jį pažadino — jis pašoko ir nubėgo 
prie klausyklos — ten jis buvo šaukęs savo šventva
giškus žodžius taip neseniai, ir dabar jis suklupo ir 
apsikabino langelį — jis laikėsi įsikabinęs nagais ir 
šnibždėjo: — Aš gailiuosi! Aš nusidėjau viskuo, aš 
nebežinau skaičiaus nei vardo nuodėmių — viskuo, 
aš gailiuosi! — jis mušėsi į krūtinę, bet nejuto jos — 
ar tai buvo kilimai, į kuriuos jo ranka atsimušė? Ar 
jis jau buvo toks nejautrus, jo kūnas? Ir šitai jį nu
baidė. Jis atsikėlė — jis buvo pavarytas be išrišimo, 
klausykla buvo tuščia, kunigas jo išduotas, švenčiau
sias buvo išvogtas iš altoriaus — jo nurodymu, alto
rius buvo tuščias — jo įsakymu.

Jis susmuko ant klausyklos pakopos, kaip iškratytas 
maišas, — kuriame buvo kadaise vežtas auksas — 
dabar purvinas ir sumintas. Jo galva sukosi. Dabar 
jeigu jis išeis iš proto, tai bus ne palengvinimas, o 
bausmė, nes jeigu jį dar paleis laiku, jis nemokės iš
pažinti. Jeigu jam ir leis tai, jis bus pamišėlis, šita 
baimė jį draskė — jis norėjo kaukti, jis atsiminė pa
sakojimą apie tą, kuris sugraužė savo liežuvį iš nusi
minimo, kad nebegalėjo prisišaukti, kas išklausytų jo 
išpažinties.
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Kiekvienas, svečiams rezer

vuotas staliukas, bus nemoka
mai aprūpintas šampano bon- 
ka, konfetti ir serpentinais.

•
Programą atliks iš New Yor- 

ko atvykęs VITALIS ŽUKAUS
KAS.
---------- ------- 5----------------------

Lietuvių Auditorijos 5 metų sukaktuvių proga šeštad., lapkr. 24-t$ d. rengiamas

ŠAMPANO BALIUS!
ŠOKIAMS GROS BALIO PAKŠTO ORKESTRAS

Svečių priimame tiek, kiek 
galima bus susodinti prie sta
liukų.

•
Pradžia 8-tą valandą vaka

ro. Staliukus galima užsisa
kyti iš anksto telefonu:

VICTORY 2-6172
--------------------------------------------------

MŪSŲ KOLONIJOSE
Omaha, Nebr. , >.iai nak_‘i- kur'= Patrjuka “•

l zins musų jaunąsias plaštakes
Neužtenka šiltų žodžių j į lietuvybę, kad jos nepranyk- 

Lapkričio 16 vakare Sv. An- svetimybių tamsoje, bet ii- 
tano parapijos mokyklos patai- a“8M garbingais Šio krašto pi- 
pose LB apylinkės pirm. dr. J. j Hemais su tikra lietuviška širdį- 
Petrikonio iniciatyva buvo au-lmi, kūne nesigėdytų gimtosios 
rauktas Omahoje veikiančių lie-' kalb»3 lr savo lietuviško yir- 
tuviškų organizacijų pirmininkų do- Siaurriete
pasitarimas Vengrijos įvykiams
aptarti. Nutarta pasiųsti per Chicagoje
per Cmahoje veikiančias vengrų1 sukaktuvininkai
organizacijas, su kuriomis pir-,
mininkas užmezgė ryšius, užuo-j Lapkričio 17 d. vakare apie 
jautą vengrų tautai jos nelygio-' 100 sportininkų bei sporto mė- 
je kovoje ir šiam reikalui sku-'gėjų, susirinkusių į L. Vyčių 
biai pravesti piniginę rinkliavą, į salę, pagerbė du Chicagos Lie- 
nes, anot pirmininko žodžių: Į tuvių Futbolo Klubo sukaktu- 
“Kovojantiems vengrams ir pa- vininkus — K. Baltramoną ir 
bėgėl^ms neužtenka vien mūsų E. Sadauską, o taip pat atžy- 
šiltų žodžių, bet jiems reikia mėjo ir šio klubo futbolininkų 
vaistų, maisto ir aprangos”. pergalę “National Soccer” ly-

Šiaurietė gos II divizijos pirmenybėse, 
Šio pagerbimo vakaro pra-

Atvertos durys

Š. m. lapkričio 15 d. 7:30 vai. 
Šv. Antano parapijos mokykla

džioje žodį tarė futbolo koman-jLFK vartininką Jurkšaitį, ku- Juozaitienė ir Purra Kuliešienė, Į j . ° ' '
dos vadovas Vytautas Miceika, ris pavad'.vo sužaistąjį Perku-; labai gražiai skambėjo. Kalaku-‘yn2 " ar 111 owa’~ -
.... J -• j- j I . j . . , kun. Robert Shanon, prel. Ja-susirinkusius s u pazindindamas ną. ! tą dovanų burtų keliu gavo po- r

turėjo taip vadinamą Open komandos dalyviais. Čia koman Pirmojo kėlinio pradžioje Chi
house”. kur tėvams buvo pro
ga apžiūrėti šviesias, erdvias 
klases ir pamatyti mokinių dar
bus. Mes, omahiečiai lietuviai,

su klubo veikla, jo valdyba ir nia Danko.
, . .. .. ~ . , .. . . . , Vaišės, šokiai ir bičiuliški pado? kapitonui A. Martinkui d- cagos atstovai jautėsi kiek ne- : • i r • -i
teikta dovana, skirta Evaldu, užtikrintai ir todėl jų žeidimas'1,g‘ VelUm°f'

buvo ttana padrikas. Bet kiekl£,rban?e-V ? 5*° 'r * •
gių pritruko, bet viskas gražiaiLeifertui, šiuo metu tarnaujan

čiam JAV kariuomenėje Vokie-
tikrai galime pasididžiuoti tokia tijoje, kuri jam bus ten pasiųs 
puikia mokykla, nors jos pra- j į-a
plėtimas ir patobulinimas ne- ! Apie sukaktuvininko Edvardo
lengva rūpesčių našta prislėgė 
mūsų klebono kun. J. Jusevi- 
čiaus pečius.

Sadausko 25 metų sportinį ke
lią kslbėjo Romas Koženiaus- 
kas, jo geras bičiulis iš Lietuvos 

Prieš apžiūrint mokyklą, vai- i laikų- Po įžanginės kalbos su
kučiai parapijos salėje pasirodė 
su trumpa programėle. Pirmiau
sia visus svečius lietuviškai ir 
angliškai pasveikino Vjl sky
riaus mokinys Jonukas Nava
kas ir po to vaikiški balseliai 
užtraukė “Ko liūdi, berželi?” 
Buv0 dar padainuotos kelios a- 
merikietiškos dainelės ir pasi
rodyta su įdomia melodeklamaci 
ja. Apžiūrėdami mokyklą, gro
žėjomės skoningu klasių išpuo
šimu. Įdomiai savo klasę yra 
išpuošę VII — VIII skyrių mo
kiniai. Jos sienas puošia origi
nalūs lietuviškų kryžių siluetai 
ir iš šiaudelių pačių mokinių pa 
darytos lietuviškos žvaigždutės. 
Visi tėvai yra dėkingi seselėms 
kazimieriętiems, kurios mūsų 
priaugančioje kartoje skleidžia 
mokslą, tikėjimą ir grožio pa
jautimą. P. T. A. ponios tėve
lius ir svečius pavaišino skania 
kavute ir kepiniais.

Šiuo metu, neįskaitant darže
lio mažųjų, Šv. Antano parapi
jos mokyklą lanko 250 vaikų. 
Iš jų 126 yra tremtinių vaikai. 
Kitą dalį sudaro Amerikoje gi
musių lietuvių ir mišrių šeimų 
vaikai, kurių vienas tėvų yra 
lietuviškos kilmes. Likusieji y- 
ra amerikiečių vaikai. Ir šiemet 
šią mokyklą baigiančių 16 yra 
tremtinių vaikai ir 9 amerikie
čiai. Mokyklos vedėja yra ma
loni ir energinga seselė Moris. 
Be jos mokytoji uja dar šios sc- 
scselės: Marioncta, Filomena, 
Klementą. Loreta, Agnė ir Mi- 
riam. Angliškai t:kybą dėsto 
klebonas kun. Juscvičius, lietu
viškai dukart savaitėje — deka
nas kun. Tautkus. Be to mūsų 
mokykloje įvesta regulariai kas 
dien lietuvių kalba; vaikai mo
komi lietuviškai skaityti, rašy
ti, gramatikos, Lietuvos geogra
fijos ir istorijos. Lituanistinius 
dalykus dė3to kun. Tautkus ir 
seselės Filomena ir Miriam, ku
ri yra vedėja. Seselės Marionc
ta ir Klementą vargsta, steng
damos lietuvybei “atversti” a- 
merikietiškos kilmės lietuvių 
vaikus, mokydamos juos lietu
viškai. Įdomiausia, kad pamokas 
savanoriškai lanko net 65 šau
nūs mokinukai. Tikėkime, kad 
mūsų seselės bus kaip žiburė-

kaktuvininkas buvo apdovano
tas gražia klubo valdybos dova
na, perduota LB Chicagos apy- rungtynių pauatgoje jungas lietuvius propaguojančią trans- 
gardos valdybos nario Zigmo dar pridėjo penktąjį įvarti. į iįacjją

i tz • I Chicagos komandos eilėse pir- Lapkričio 24 d. 11:15 — 11:30 
BaUram““ 35 Kmart°. "Pabandytas vokiečiai.- vai. radijo klausytojai turės 
sportinės valkios sukaktį, nu-lmes lletuvls H- Jun«as Paslr<”
veiktus darbus trumpai apibū
dino Sigitas Bacevičius. Sukak
tuvininkui dovaną įteikti buvo 
pakviestas Z. Dailidka. kuris 
LB vardu tarė nuoširdų žodį 
sukaktuvininkams ir visiems 
futbolininkams.

Dar sveikintojų tarpe buvo 
Detroito LSK Kovo atstovas Vi
lius Baziliauskas, o tada padė
kos žodžius tarė sukaktuvinirv 
kai ir vienas jų-.— K. Baltramo- 
nas — klubo pirm. Edv. Šulai- 
čiui įtėikė gražią dovaną, skirtą 
klubo futbolo komandai, pasie
kusiai didelę pergalę amerikie
čių pirmenybėse.

Oficialioji dalis buvo baigta 
skoningais dr. S. Aliūno humo
ristiniais eilėraščiais, kuriuos 
pobūvio dalyviai palydėjo graius 
mingais plojimais. Po jų susi
rinkusieji dar ilgokai vaišinosi, 
dainavo, šoko ir dalinosi spor
tiniais įspūdžiais. eš.

Suvalkiečių vakaras praėjo 
gražiai

Chicagos Lietuvių Suvalkie
čių Draugijos vakaras įvyko 
lapkričio 13 d. Hollyvvood sa
lėje ir praėjo su geru pasiseki
mu. Diena buvo graži, svečių 
buvo pilna salė ir visi linksmai 
vaišinosi prie staliukų ir bufe
tų, kaip vienos šeimos nariai. 
Malonu buvo matyti daug atsto
vų, kurie buvo'sugrįžę iš Chica-

Nauja maldaknygė
“Viešpatie, Išklausyk 

Manęs”
Suredagavo

Chicagicčiai įveikė Detroitą Kun K Matulaitis, M.I.O.
. . . . i ISlcidoPraCJUSį Šeštadienį Chicagos Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija 

Lietuvių Futbolo komanda j sa- puslapių: :i/( colio storumo
Kaina.................... ................... $3.00
Paauksuota............................... $3.50

I Tnl, vienu iš pilniausių maldakny
gių, HpauHdlntų Amerikoje: vIhoh li
tanijos; II novelių: visų sakramentų 
aiškinimai; psalmes; pilnos rekolek
cijos; \ įsų sekmudlenlų evungelljoH 
tretininkų maldos susirinkimams Ir 
abollueija i; maldos iipnfttalystPs mal
dos; šv. Valandos maldos; 83 gieani.; 
Velykų ir Vėlinių apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Molinos stotys 
Ir t.t.

Maldaknygė “VlcSpatie, Išklausyk 
Manęs'' y ra labai gražiai išleista: at
spausdinki. ant balėianslo Ir geriau
sio poplcrlo: tvirtai Jrlši.a su paauk
savimu ar be; nemažos rablčs; daug 
ryškių lliunt racijų.

ši maldaknygė yra geriausias plr- 
kln>s Amerikoje. I'žsinikyklte tuo
jau. Graši dovana Kalėdonu*.

vo laimėjimų sąrašą įrašė dar 
vieną pergalę, nugalėdama Det
roito LSK Kovo futbolininkus' 
5:2.

Chicagiečiai, šį kartą žaisda
mi naujose uniformose, buvo ge 
rokai pranašesni už Detroito at
stovus. kurie didesnę rungty
nių dalį buvo priversti tik gin-

Vestuvių nuotraukos Ir 
augStos rūšies fotografijos 

mūšy specialybe
PREC1N PHOTO STUDIO

(Incorporated)

EDVARDAS ULIS,

4058 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-248)

Elena ir Stasys Barto, atšventę auksinį vedybų jubilėjų.

tis. Retkarčiais ir detroitiečiai gos Alto konferencijos, p3sipuo- 
sukurdavo vieną kitą pavojin- šę lietuviškomis trispalvėmis, 
gesnę situaciją prie šeimininkų Programą atlikę Salt West 
vartų, bet jos greitai būdavo akademijos muzikos mokiniai bu 
likviduojamos. Bet du kartus vo svečių šiltai priimti. Liau- 
ir jiems pavyko nuginkluoti i dies dainos, kurias atliko Ona

Grand Rapids, Mich , #
Vedybų jubilėjus

Helenos Jr Stasio Barto 50 
metų vedybinio gyvenimo jubi
lėjus įvyko spalio 27 d. Šv. Pet
ro ir Povilo bažnyčioje, Grand 
Rapids, Mich.

Stasys, gimęs Lietuvoje, at
važiavo i Grand Rapids 1903 m. 
ir čia 1906 m. vedė Heleną Gri
gaitis. Helena yra gimusi Gr. 
R'pids, Mich. Jų sūnus Bernar
das su tėvu yra laidotuvių di
rektorius. Sūnus Geraldas žu
vo kare 1944 metais. Turi 3 
dukteris ir 4 anūkus.

Prel. Juozas Lipkrs prisidėjo 
daug prie iškilmių bažnyčioje, 
kun. E. Bernotas atlaikė šv. mi
šias per mūsų jubilėjų. Asista
vo diakonais, kun. Vilnus ir kun. 
Baginsk;s. Jubiliatai dėkoja 
vysk. Rancans, kun. T. Neis, 
kun. V. Viesnoraičiui, kun. Gris- 
cans.

Jubiliatai dėkingi kard. Mc-

go gana padrikas. Bet kieki 
vėliau jie susiėmė ir savo pa
stangas sustiprino dviemis (Ga
vėnios ir Jungo pasiektais) į- 
varčiais. Vėliau detroitiatis V. 1-^,. , ~
Raguckag pasekmę sušvelnino HldSOr, Ont. 
iki 1:2, tačiau antro kėlinio pra 
džioje Chicaga vėl įspaudė 2 
gabalus, padarydama 4:1. Ta
da kovietis V. Baziliauskas, iš-

praėjo. Nuatoma, kad drau

godzinski, kun. Chas. Popeli, 
kun. W. Jude, kun. J. Winikai- 
čiui, kun. J. Alksniui, kun. Leng 
vinui, kun. Korsakui, prel. Dark, 
kun. V. Bartuškai. Buvo gautas 
Šv. Tėvo palaiminimas.

Dėkojame Cicero vargoninin-,
gijai liks gražaus pelno. O. Š. kui A. Mondeikai ir jo dukrai 

I Teresei ir panelei Drizai už pui
kų giedojimą. Dėkojame sve-,

1 čiams iš Baltimorės, Detroito, ' 
Radijo transliacija St. Clair Shores, Port Austin, ’

Lietuviams didelį palankumą Chicagos ir visiems už gausias
rodanti Windsoro CBE radijo dovanas, kurie telegramomis 

mus sveikino ar pas mus lankė- į. stoties vadovybė malonėjo savo
naudojęs baudą, paženklino 4:2, programon įtraukti Lietuvą ir 
bet rungtynių pabaigoje Jungas
dar pridėjo penktąjį įvartį.

progą išgirsti muz. St. Gailevi- 
čiaus vadovaujamo Toronto Lie

si. Dėkojame talkininkėms Ge- 
rald Barto ir vyrams, aukoju
siems šv. mišias, ir visiems, ku
rie surengė skanius pusryčius ir 
puikiai apdovanojo.

Helen and Stanley Barto
dė gana stipriai ir klubui pelnė 
du įvarčius. Puolime taip pat 
gerai darbavosi Libus, o saugų 
linijoje jaunasis Linartas išsi- nos koncerte. Transliacijos Rie

tuvių Varpo choro įdainuotas venantieji Detroito ir Windsoro 
dainas IV Kanados Lietuvių die mestuose, kviečiami pasiklausy-

skyrė iš likusiųjų tarpo. tu bus anglų kalba paminėta
'sėkmingai praėjusi Lietuvių die
na, vykusiai apibūdintas dainų

ti šios radijo transliacijos. Wind 
soro CBE stoties banga yra 
1550. Būtų miela, kad klausy
tojai vėliau pasistengtų pasiųsti

turinys ir kartį nebus užmirš- • padėkos laiškučius. Radijo sto- j 
ti ir kiti bendrieji lietuvių rei- ties adresas: CBE Radio Sta- 
kalai. i tjon) Security Bldg., Windsor,

Visi tautiečiai, o ypatingai gy Ont. KLB VVindsoro Apyl. V-ba

%

Užsakymus su pinigais siųskite: ,

DRAUGAS 
2334 S. Oakley Avė,

Chicago 8, Illinois

JONO IR ANGELINOS ANDRULIU IR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SŪRIS
Fountain, Michigan

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalau
kite Michigan Farm sūrio. Šis sūria iau per ilgus metus gami
namas Jono ir Angclinos Andriulių ir jų šeimos, Fountain. Mich.

Sis sūris yra gailinamas pagal receptą, atsivežtą iš Lie
tuvos, ir bus gaminamas tik Andriulių ir jų šeimos. Tas jums 
užtikrina gerą kokybę ir jūsų mėgiamą skonį. Šis sūris taip 
yra mėgiamas lietuvių, kad jo didelius kiekius siunčia ne tik į 
Chicagą, bet ir visą Ameriką ir Kanadą. Chicagoje visą lai
ką tą sūrį atstovauja ir ateityje atstovaus Stasys ir Marija 
Metrikiai. Jų adresas:

FARM FOOD COMPANY
1804 West 47th St., YArds 7-8393
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P A D e K A

Dėkoju Dr Tumasoniui už 
sėkmingai atliktą sunkią ope
raciją Šv. Antano ligoninėje.

Prof. Dr. Pranas Jucaitis

Ką Dievas myli, tam ir kry
želį siunčia. Graži kalba gerų 
darbų neatstoja.

Liaudies išmintis

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugu
mu ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Ild 
$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.

Bėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkite*:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
J?

JONAS GRADINSKAS
BLAUPUNKT vokiški 

radijai
Ijtbni patobulintus trumpų bangų nustatymas; gerai girdėti Europa 

J. G. TELEVISION COMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
Atvykit pasižiūrėti spalvotos TV

PRALEISKITE KALĖDŲ ŠVENTES EUROPOJE! ! !
Seghettl Travel Rurcau kviečia jus pasirinkti vieną kurj iš šių laivų 
ir pailaėtl Europoje, sutinkant Kalėdų švente? _ Naujuosius Metus.

Norvegų linijos laivas
M. S. -išplaukia gruodžio 8 dienų, šis naujas
laivas pasižymi liuksusiniu Įrengimu ir visiems gerai žinomais 
skaniais skandinavų valgiais. Vadovas Mr. H A. HJORTHOLM, 
kuris yra gimęs Europoje ir ilgai gyvenęs Amerikoje, žino kaip 
svečius užimti, kad kelionė būtų smagi !■ Įspūdinga.

Pasauly ketvirtas didžiausias laivas

S. S. I.IUEILTE, prancūzų laivų linijos, išplaukia grnodžlo 14 dieną.
Kelonės vadovas Mr. Otto Balderiotti, jus iš pirmos dienos laive, taip 
užimponuos, kad jau laivu plaukdami .Jūs jausitės csųs Paryžiuje,.

Norėdami gauti smulkesnių informacijų kreipkitės j

SEGHETTI TRAVEL BUREAO
2451 So. Oakley Avė., Chicago 8, III. Telef. YArds 7-3278 ir 7-3279 

Nemokantieji anglų kalbos gali rašyti ir lietuviškai

DĖMESIO!
MUMS YRA MALONU PRANEŠTI, KAD TURIME 

PILNIAUSIĄ PASIRINKIMĄ PASAULINIAI PAGARSĖJUSIŲ
* BLAUPUN KT * TELEFUNKEN 

★ B R A U N * GRUNDIG Radio High Fidelify
aparatų Chicagoje. Nuolaida nuo 30 iki 50%.
Pamatykite šiuos nuostabius radio aparatus

TOWN OF LAKE UTILITIES
BALDAI - KILIMAI - NAMŲ REIKMENYS - TELEVIZIJA
1800 W. 471h St. (kamp. Wood St.), LAf. 3-77TI

Pridėkit Taupyti šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkitė taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmai., antrad., panktad. Ir 

t vai. ryto Iki p.p.
Trečlad t ryto Iki II v*t.. 
Katvlrtad. I vaL Iki I »*L. rak.

BALYS RADIO & TELEVISION
SALES AND SERVICE

Elektriški prietaisai, dovanoms prekės, plokštelės, fonografai, 
sveikinimų kortelės, foto aparatai, filmos, TV ir radio lempos.

Auto radio ir elektriškų prietaisų taisymas..
Atdara; Kasdien 9—6, pirm. ir kelvlrt 9—9, aektn, 9—2

2646 West 7lst Street Tol. PRospect 8-5374
Chicago 2i), Illinois Sav. B. & J. Brazdžionis

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. hratige".
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SO. BOSTONO ŽINIOS
N. ANGLIJOS LIETUVIŲ 

MOKYTOJŲ SUSIRINKIMAS

Susirinkimas įvyko sekmadie
nį, lapkričio 18 d., So. Bostono 
lietuvių prapijos salėje. Malda 
ir trumpu žodžiu susirinkimą 
pradėjo vietos klebonas kun.| 
Pr. Virmauskis. Taip pat trum-Į 
pai sveikino Nukryžiuotojo Jė
zaus Seserų Kongregacijos mo
tina M. Anunciata. Dalyvavo 
keliolika Nukryžiuotojo Jėzaus 
Seserų ^ongregacijios seselių. 
Taip pat Nekalto Prasidėjimo 
ir Tėvų Pranciškonų vienuoly
nų atstovai. Buvo nemažai pa
sauliečių, iš tremties atvykusių 
mokytojų.

“Tautinis auklėjimas mokyk
loje” buvo pagrindinė susirinki
mo tema. Svečias iš Paterson.

lauskas. 5 vai. p. p. taut. na
muose — iškilmingas susirinki
mas. Rengia Ramovės skyrius.

— Adv. J. Grigaliaus pager
bimą jo paskyrimo į miesto ape 
liacijų komisiją proga rengia 
So. Lietuvių Piliečių Draugija 
š. m. gruodžio 2 d. 5 vai. p. p.1

— A. Kneižio radijo valanda 
rengia pobūvį So. Bostono Liet. 
Pil. Dr-jos salėje lapkričio 25 
d. 5 vai. p. p. Rengėjams va
dovauja St. Griganavičius. Pro
gramoje dalyvauja \Vorcesterio 
merginų choras, So. Bostono 
CYO orkestras ir O. Ivaškienės 
šokėjai.

— Pirmas sniegas Bostone 
pasirodė lapkričio 18 d. Čia jo 
buvo nedaug, bet kiek į vaka
rus ir į šiaurę nuo Bostono tik
rai daug buvo prisnigę.

SPORTININKES IR MEŠKUTE

Amerikietės sj>oi tininkės Melbourno zoologijos sode džiaugiasi meškute.

ti bent mažą dalį nuo savo pa
rengimų studentijai paremti.

Parama skiriama per Lietu
vių Studentų Sąjungos centro 
valdybą tikrai reikalingiems pa- 
trio^iniems studentams, nežiū
rint jų politinių ir religinių įsi
tikinimų.

Fondas kviečia aukoti, kad 
ir nedidelėmis sumomis, bet 
visus solidariai. Solidariai sudė
tos aukos ir visai mažos suda
ro didesnę sumą ir įgalina su
teikti tinkamą paramą. Neleis
kime savo jaunimui j.'eškoti pa
ramos svetur, nes mes tuo tik

nukreipiame juos nuo savęs. 
BOKIME SAVO JAUNIMO' 
DR AUGA IS-REME JAIS.

Č3

VARDAI VANDENIMS IR 
DIENOMS

Kas neturės progos įteikti au- „ ...... r , Tokiu pavadinimu tl* Šiomis dle-kos nnkeiui, tad Fondo adre-,nomiHiftejoiAHi»audosJurg.<>Bi<iuu- 
aas: LITHUANIANSTUDENTS!«“ e‘,s1'aM1‘ų kny*,a- Aa,o,,'ių° me, Kaip vienų, grubiausių ir veikliau-
FUND. Account No. 11737, c/o šiųjų mūsų teatralų, čia J| matome 

Sav. & Loan Ass’n, ^dančiu poetu- KnyKOS kaina
VVestern Avenue Chi-

Chicago 
6234 So. 
cago 36, Illinois.

Visiems anksčiau aukavu
siems ir . dabartiniams aukoto
jams nuoširdžiausia padėka.

LIETUVIŲ STUDENTŲ 
ŠALPOS FONDAS

Užsakymus ir pinigus siuskite 

DKAl’GAS, 2334 S. Oakley Avė., 

Chicago H, 111.

Pirkit Apaugos Bonus!

N. J., pedagogas Vacį. Cižiūnas 
aktualiai ir gražiai nurodė eilę į — Vllimsdto Vaitkevičiaus - 
priemonių, kurios padėtų vykdy Vaito ir Virg. Simanavičiūtės su- 
ti tą auklėjimą. Nukryžiuotojo i tuokti-vės įvyks So. Bostono 
Jėzaus seselių vedamų mokyklų lietuvių parapijos bažnyčioje š. 
inspektorė sės. M. Elzbieta, ar-' gruodžio 1 d. 2:30 vai. p. p. 
čiau susipažinusi su lietuviškojo '
auklėjimo klausimais, taip pat į 
kalbėjo ta pačia tema. Davusi

Trumpai visame lietuviškame darbe. Nuo
. , . | išmokslinimo jaunimo priklauso

- Lietuves kariuomenes at- kovo3 tfėl Ljeluvos laisv4s su.
stiprinimas ir svoris mūsų įta
kos Amerikos politiniame ir eko

may

trumpą istorinę apžvalgą, nu
rodė sunkumus, su kuriais ten
ka susidurti dabar dirbant pa-1 
rapinėse mokyklose. Didžiau
sias sunkumas — labai didelis | 
mokinių įvairumas kilmės ir 
tautinio nusiteikimo atžvilgiu. 
Pabaigoje seselė Elzbieta nuro
dė, kokių žygių yra ėmęsis su
darytasis Lietuvaičių Seserų In
stitutas ir čia pat parodė sese-

— Algis Brazdžionis pradėjo 
mokytojo darbą Bostono litua
nistikos mokykloje.

nės Balsą gražiu dienai pritaiky
tu žodžiu paminėjo p Mašalaitis.

— LB apyl. valdyba metinį su 
sirinkimą šaukia gruodžio 2 d. 
3 vai. p. p. Šv. Andriejaus para
pijos salėje. Visi raginami gau
siai dalyvauti

nominiame gyvenime.
Tautos neturinčios savo švie

suomenės, negali niekur savo 
įtakos pareikšti.

Nuo mūsų pačių priklauso sa i— iii B

« <™'e.
to*iard

BIG COLOR 
Prices start

5495.00 V
v— Balfo valdybos rengtas vos padėties sutvirtinimas. Tu- 

banketas davė $250 pelno, ku-Jr*me aP^e 10^0 lietuvių, einan- 
ris eis Vokietijos lietuviams su-1 augštąjį mokslą. Mūsų pa-
šelptį.. ireiga jiems padėti. Iš surinktų

— Bendras visų tautybių mi- į ^šų Fondas jau kelis parėmė 
tingis Philadelphijoje įvyksta Paskolomis. Yra reikalingų dau- 
lapkričio 24 d. Mitinge bus pa- ^ap
reikšta simpatija kovojančiai „ ^ad Fondas nuoširdžiai pra- 
vengrų tautai ir protestas žmo- kviečia visą mūsų visuome-
nijos pabaisai raudonajai Mas- . i talką tam kilniaYn darbui, 
kvai. Tą dieną Philadelphijos ^aiP Pat prašo organizacijų skir
burmistras paskelbė Vengrijos, -~-------------------------------- :Laisvės Diena. Svarbus pranešimas

- - — Philadelphijos Balfo skyrių
teiks platų politinį pranešimą, į Bajfo seime Detroite atstovaus riu'' ž

m. p. p. ruošia 38 motų Lietuvos 
Kariuomenei sukakties minėjiniij. L. 
Auditorijoje. Pamaldos už žuvusius 
karius Lietuvos nepriklausomybės 
kovose bus 10 v. 45 m. šv. Jurgio 
bažnyčioje. .Mišias atnašaus ir pa
mokslą sakys vysk. V. Brizgys. Pa
maldų metu giedos bažnytinis cho
ras, vadovaujamas muz. Balt nišai- 
Ai t

Philadelphia, Pa.
Atvyksta Miko pirmininkas
Philadelphijos Lietuvių Poli

tinės Vienybės Sąjūdžio kvie
čiamas Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto pirm. p. J. 
Matulionis š. m. lapkričio 25 d. 
atvyksta į Philadelphiją ir Šv.

p.

lių rūpesčiu sudarytus pastaruo i Andriejaus parapijos salėje 
(kampas Wallace ir 19 gt.) pajų laiku lituanistinius leidinius. 

Po to kiek plačiau pasisakė

The Strathmore Deluxe.
3-speaker sound. French walr.ut 
or bleached birch finishes. Madel 
21CD795. ,____

Bostono lietuvių parapijos mo- kurį yra kviečiami visi Phila-Į Balfo veikėjai Z. Romanauskie 
kyklos vedėja sesuo M. Imelda, | delphijos lietuviai. Vliko pir-i ng jr a Bach.
iškeldama keletą aktualijų. Bu- į mininką šiuokart lydės Vliko _  šeštadieninė lit. mokykla,
vo pranešimai iš Bostono, Cam- į sekretorius H. Blazas, kuris yra! energingos vedėjos B. Gasparė- 
bridge, Hartford, Brockton, Put ką tik parvykęs iš Europos ir j pienės vadovaujama, rengia mo- 
nam ir Kennebunk Port. Būtų savo įspūdžių šviežumu taip pat kyklos vakarą gruodžio 1 d.
pageidautina, kad didesnių pra- Į bus savo pranešime labai aktua-i _  į philadelphijos Lietuvių
nešimų autoriai paskelbtų savo lūs. Į Politinės Vienybės Sąjūdį pa-
pranešimus spaudoje. šiuo įvykiu Philadelphijos Lie1 kviesti ir Phila. tautininkai.

Po susirinkimo buvusios ar- tuvių Politinės Vienybės Sąjū-Į
batėlės metu bostoniškiai moky- j dis, kurį pradėjo visos Philadel- 
tojai perrinko savo valdybą, ku- phijos lietuvių gyvenime besi-Į 
ri dabar yra tokios sudėties: K. reiškiančios politinės srovės,
Mockus — pirm., J. Vaičaitis ir pradeda snvo prasmingą akciją.
O. Girniuvienė — vicepirm., V. Su šia akcija, reikia manyti, das kiekvienais metais kreipia- sugiedoti JAV u- ueiuvos niurnai 
Vakauzas — sekr. ir A. Klemas sustiprės Philadelphijos lietu-įsi į lietuvių visuomenę, prašant įnirusieji, žuvusieji Lietu-
— kasin. Kitais metais N. Ang-lvių politinis brandumas, atjungs! studijuojančiam mūsų jaunimui] y’? ' /yy

lios mokytojų susirinkimą nu- politines nuotaikas nuo bendruo1 paramos. , į Mačytė. Lapkričio 23 tk reikšmę
tarta kviesti Brocktone, Nukry-1 meninių uždavinių ir, kas svar-] Šiais metais Fondas, prade- apibudins teisiu. Br. Kviklys, o po
žiuotojo Jėzaus seselių vienuo-, blausia, politinės srovės šiuoidant lapkričio mėn. ir baigianti ,o ,eis, Ol‘į’ranif'a,'l-i11 sveikmi-

. , , , Į . . ir, r-r , i mat. Po olieiales dalies eis meninė

eio. Organizacijos: Sa vanorių-Kū- 
rėjų, Karių Ramovė, Šaulių ir Skau
tų pamaldose dalyvauja su savomis 
Vėliavomis. Iškilmingas ]K»sėdis, ku- 

] riam vadovaus L. V. S. Ramovė 
i Chicagos skyrius p-kas Povilas Dir- 

_ . , . , t-, fc*s’ 1- v- -10 niin- L Auditorijoje
Lietuvių Studentų Šalpos Fon i didžiojoje salėje. Posėdžio metu bus

„ ir Lietuvosi

Atsišaukimas į lietuvių 
visuomenę

The Stanwyck. Mahegany 
grained or limed oak grained 
finishej. Model 21CT783.

$550.00

The Aldrich. Mahogany 
grained or limed oak 
grained finishes. Model 
21CS781.

$495.00

RCA VlCTOR 
FIRST 

CHOICE 
IN 
TV

I

lyne. /

— Pedagogas V. Cižiūnas at
vyko į Bostoną lapkričio 17 d. 
vidurdienį ir tuoj dalyvavo Bos
tono lit. mokyklos mokytojų ta
rybos posėdyje. Po pietų skaitė 
taut. namuose tėvams paskaitą 
tema “Tautinis auklėjimas šei
moje. Nelabai gausiai susirinkę 
tėvai paskaitą įdėmiai išklausė. 
Ta proga buvo parduotos 25 
V. Cižiūno “Tautinis auklėjimas 
šeimoje” knygos. Sekmadieni 
V. Cižiūnas skaitė paskaitą mo
kytojų susirinkime, o po to, 
prieš pat išvykdamas, dar pasa
kė kalbą moterų susirinkime. 
Svečio atvykimas ir aktualus pa 
sisakymas suaktualino tautinio 
auklėjimo klausimus.

— Prof. dr. J. Puz'.nas lap
kričio pabaigoje atvyksta tvar
kyti jo redaguojamojo Lietu
vių Enciklopedijos tomo — pir
mąją dalį K raidės.

— L. Enciklopedijos IX ten 
jau išsiuntinėtas prenumerato
riams.

— Kariuomenes šventės mi
nėjimas rengiamas sekmadienį, 
lapkričio 25 d. 10 vai. mūsų pa
rapijos bažnyčioje šv. mišias at
našaus ir pamoksią sakys buvęs 
karo kapelionas kun V. Pau-

tarpusavio b e n d radarbiavimu ' sausio mėn. 1957 m. vykdo au 
prisidės prie didesnio vieningu-j kų vajų. Aukos renkamos au- 
mo įgyvendinimo. Šiai gražiajai] kų lapais, išsiuntinėtais keliems 
idėjai pagerbti, o kartu ir gar-'šimtams lietuvių — ankstyves- 
bingų svečių atžymėjimui po Vii niems studijuojančio jaunimo 
ko pirmininko ir jo sekretoriaus rėmėjams. Jie prašomi patalki- 
pranešimo įvyks vaišės, kuriose; ninkauti Fondo kilniame darbe.! šilingicnės ir Trijo susidedanti iš i

. Da’car pats geriausias laikas įsigyti n3ują, su 
dideliu paveikslu spalvotą televiziją, kuri ne tik 
perduos gražiausias spalvotas programas, bet taip 
pat matysite ir visas kitas programas (juoda - 
balta).

Ateikite ir pamatykite spalvotą televiziją vei
kiančią ir ji Jums tikrai patiks. Tai bus didžiau
sia staigmena Jūsų namuose Kalėdų švenčių pro
ga! *

BLACK-ANO-WMITE COLOR

kviečiami Philadelphijos lietu
viai kiek galint dalyvauti.

dalis, kuriai vadovaus skyriaus 
V-bos narys kultūros reikalams St. 
Grigaravičius. .Meninėje dalyje da
lyvauja: Moksleivių Tautinio An
samblio kanklininkės, vadovaujamos 
p-lės Kirvaitytės; Lituanikos fondo 
šokėjų grandis, vadovaujama p-ios

Big Color TV receives shows in 
block-ond.white, too. lt’j likę hav- 
Ing 2 sets in II

FON UHFi UHF-VHF tuner 
optional, extra.

Augštąjį mokslą einąs jauni-
, ' . Marytes,mas yra musų atram.t ir viltis

iiiiiiiiiiiiiimiiimiimiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiimimiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiu

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. U artimų Ir 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
S415 S. LTTUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL,

Telefonas — FRontter 8-1882
mi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHaiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii

Bobillienės, Poškienės ir 
Prie piano M. Motekaitis. 

Lietuvių visuomenė kviečiama gau
siai dalyvauti. — Rengėjai

Frank’s Television & Radio, Ine.
3240 South Halsted Street Telefonas - CAlumet 5-7252

i
ėEŠ 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOtONIJU 

SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA

TAUPYMO
BENDROVĖ

4038 Areker Avmbb t«i. La3-47ip 

AUGUST SALOUKAS Prvsldar

ALUM1NUM

STORM WINDOW5
$15.95

Combination Aluminum

STORM DOORS
$39.95

Tnstalation Kxtra
NO MONKY I»OWN

KRIDE COMPAMY
2719 W. 7l«t St. HE 4-911 

OI’EN SUNDAY
Lietuviai Savininkai

Atliekame didelius ir mažus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalia.

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

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

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKUSI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK S TV & RADIO, INC.
3240 So. Halsted St. OAIumet 1-7262

taopytolvl, visada išmokėj. a išmoka aukštesnius dividendai

Chicago Savlngs and Loan Association naujai 
statomas namas, kuris bus baigtas šių metų gale.

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti ) 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 
Opening, įvykstantį 1957 ra. sausio mėnesį.

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 
pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben
drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 
pilnai apdrausti Iki $10,900 Jungtinių Valstybių 
valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokius ap
draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios įstaigų prižiūrimos ir visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra 
Ir telkta pelningesnius ir naudingesnius patarimas.

Chicago Savlngs nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu S2 metns, visada Išmokėdavo taupytojoms visas tanpy- 
miii įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Cbleago Havings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, ikkdčiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas Ir atliekant kito 
klas pinigines operacijas.

Chicago Savlngs b-vė, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusių liet. tvarkoma, padidino savo turtą dauginu negu iki $)H,tMH),UOO 
Kviečiame visns pas mus į mūsų pažangią, tvirtą finansine įstaigą. ‘Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6234 South Westem Avenue Tel. GRovehill 6-7575 Chicago,Illinois

OTRBENTLV — AUK8CIAU81A8 DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID IIP INVESTMANTV SKYRIAUS.
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RUOŠKIMĖS TAUT. ŠOKIŲ ŠVENTEI
JONAS JASAITIS, Chicago. UI.

Dainininkų ir jų vadovų pasi
šventimo lietuviškai dainai ir ko 
miteto Dainų šventei ruošti pa
siryžimo ir ištvermės dėka, pra
ėjusią vasarą turėjome pirmąją 
JAV ir Kanados Lietuvių Dai- 
nų šventę. JAV ir Kanados 
lietuvių bendruomenių rengtas 
Kultūros kongresas, praėjęs iš
kilmingai ir sklandžiai, parodė, 
kad mūsų kultūrininkai, nors 
ir neįprastose gyvenimo salygo-^ 
se, nenustoja rūpintis kultūri-, 
niais ir tautiniais reikalais.

Kultūros kongresas ir Dainų 
šventė iš rengėjų pareikalavo, 
daug ryžto, darbo ištvermės ir 
pasišventimo, bet tikrai galime 
džiaugtis atsiektais laimėjimais. 
Daugelyje chorų pasklidę lietu
viškųjų dainų gaidos ir tekstai 
trumpu laiku, bet plačiai ir gi
liai išdiskutuoti ir aptarti mūsų 
kultūriniai reikalai yra didelis 
įnašas į mūsų išeiviškąjį tauti
nį ir kultūrinį gyvenimą.

Nespėjus išdilti Dainų šven
tės ir Kultūros kongreso įspū- 
žiams, lietuvių visuomenę nu
džiugino žinia, kad 1957 metų 
vasarą Chicagoje rengiama lie
tuvių tautinių šokių šventė. Tau 
tinių šokių šventei surengti ni- 
ciatyva kilo iš LB Chicagos apy 
gardos valdybos. JAV Lietuvių 
Bendruomenės Centro Valdybai 
ir Kanados L. B. Krašto Valdy
bai pritarus ir sumanymą pa
rėmus, tautinių šokių šventė 
rengiama JAV ir Kanados lie
tuvių bendruomenių vardu.

Apsaugoti nuo išnykimo
Tautiniai šokiai, kaip liaudies 

muzika ir dainos, iš liaudies pasi
linksminimų vietų tapo perkelti 
į sceną ir rodomi žiūrovams, ku
riems tautinis šokis jau yra ne 
pasilinksminimo dalis, bet me
ninė programa. Liaudies daina 
ir muzika šiandien dar gyva 
žmonių, kūrėjų tarpe ir dar ku
riama. Tautiniai šokiai (išsky
rus kelis) jau liaudyje buvo be- 
išnykstą ir tik pačiu paskutiniu 
laiku sugriebti ir apsaugoti nuo 
išnykimo.

Išnykę liaudyje tautiniai šo
kiai daugiausia Lietuvos gimna
zijų mokytojų pastangomis bu
vo perkelti į salių scenas ir 
aikštes, kur žiūrovams buvo de
monstruojama mūsų tautinių šo
kių įvairumas, spalvingumas ir 
grožis. Nors mūsų tautiniai šo
kiai buvo atgaivinti gana vėlai, 
tik antrame nepriklausomybės 
dešimtmetyje, bet greitai per 
gimnazijas ir įvairias organi
zacijas pasklido visoje Lietu
voje.
Iš sodžiaus į televizijos ekraną

Tautiniai šokiai ne tik savos 
lietuvių visuomenės buvo šiltai 
sutikti, bet pasirodė, kad tai 
yra viena geriausių priemonių 
parodyti svetimiesiems mūsų 
tautos savitą charakterį ir kul
tūrą. Gražūs ir spalvingi lietu
vaičių tautiniai rūbai, reikšmin
gi, originalūs, gyvi ir įvairūs šo
kiai atkreipia svetimųjų dėme
sį ir yra mėgstami. Daugeliu 
atvejų, kai susiburia įvairių tau 
tų tautinių šokių šokėjų gru
pės, lietuviški šokiai atžymimi 
kaip pirmaują. Kitataučių susi
domėjimą ir pasigėrėjimą mūsų 
tautiniais šokiais galėjome pa
stebėti jau nepriklausomybės 
laikais, bet ypatingai tai pa
stebime gyvendami svetimuose 
kraštuose. Lietuvių tautos da
liai gyvenant karo išvargintoje 
Europoje benamio ir beteisio 
žmogaus gyvenimą, mūsų tauti
niais šokiais gėrėjosi prancūzų, 
anglų ir amerikiečių kariai ir 
vietiniai gyventojai. Tą paste
bime ir Amerikoje gyvendami. 
“Ateities” šokėjų grupė, kurią 
įsteigė ir daugumoje sudaro 
Amerikos lietuvių jaunimas, 
kartais net kelis kartus savai
tėje rodo mūsų tautinių šokių 
grožį svetimiesiems ar tai įvai
riuose parengimuose, ar televi
zijos programose.
šokių šventė — jaunimo šventė

Tautinių šokių šventės, kurio
se pasirodydavo didelis skaičius 
šokėjų, būdavo rengiamos Lie
tuvoje. Šį gražų tautinių šokių

grožio parodymo būdą tęsėme 
gyvendami Vakarų .Europoje 
Pirmoji Amerikos kontinente 
rengiama lietuvių tautinių šokių 
šventė sutrauks JAV ir Kana
dos šokėjus. Šventės tikslas — 
parodyti lietuvių tautinių šokių 
grožį, savitumą ir pademonstruo 
ti mūsų kultūrinį pajėgumą bei 
organizuotumą. Taip pat siekia
ma tautinių šokių šventės pro
ga suburti ko daugiausia lietu-1 
viškojo jaunimo. Juk šokis la
biausiai jaunimą vilioja. Taigi 
ši pirmoji mūsų tautinių šokių 
šventė bus JAV ir Kanados lie
tuvių jaunimo šventė. Jauni
mas, pamėgęs savo tautos mu
ziką, dainas ar šokius, mylės ir 
kitas savo tautos kultūrines 
vertybes ir tuo pačiu gerbs ir 
mylės savo tautą.

Tautinių šokių šventės suren
gimas iš rengėjų — Lietuvių 
Bendruomenės ir šventei rengti 
komiteto — pareikalaus daug 
darbo ir ištvermės. Mūsų visų 
pareiga yra prisidėti prie šios 
šventės surengimo ir pasiseki
mo. Tautinių šokių šventė bus 
didelis įvykis mūsų tautiniame 
gyvenime. Šventės pasisekimu 
džiaugsimės ir didžiuosimės vi
si lietuviai, tad jau dabar ruoš
kimės šiam didžiam mūsų tauti
nio ir kultūrinio gyvenimo įvy
kiui.

Padėkos laiškas
Rinkimų įtempimui praėjus, 

laisvame momente noriu išreikš 
ti savo viešą nuoširdžiausią pa
dėką visiems lietuviams ir jų 
draugams rėmusiems mano kan 
didatūrą į Sanitary District 
Trustee, ką tik praėjusiuose rin 
kimuose, kuriuose lietuviai kan
didatai labai nusivylė.

Šia proga dėkoju mūsų mies
to merui, RICHARD J. DALEY 
ir visai Demokratų Central Com 
mittee už endorsavimą ir mora
linę paramą.

Padėką reiškiu mūsų laikraš
čiams Draugui, Naujienoms ir 
Sandarai, už pravestą reklamą..

Dėkoju Lietuvių Demokratų 
lygos valdybos nariams — Jack 
L. Jatis mano kampanijos pir
mininkui, John Benekaitis, Jo- 
seph Vilimas, Jr. ir Simon Gal- 
zin.

Mano kampanijos darbe ypa
tingai daug padėjo ir todėl dė
koju komiteto vicepirmininkams 
— Juozui Mozeriui, Paul Smith 
ir sekr. Donna Kamm.

Dėkingas esu veikėjai ir mo
terų komiteto pirmininkei Efro- 
zinai Mikužis ir kolonijų atsto
vėms — Sophia Ward-Navickai- 
tei, Emilijai Markunienei, Berni- 
ce Rainis, Irene Tumas, Estelle 
Zulenas ir Elenai širvinskienei. 
Taip pat dėkoju radijo progra
mų vedėjoms — Sophia Barčus 
už reklamą ir programuose da
lyvavusiems — kun. dr. Anta
nui Juškai, Emilijai Vilimaitei, 
Efrozinai Mikužiutei taipgi Jack 
Jatis, Donnai ir Antanui Kamm 
-Kaminskas.

Norėčiau išvardinti visus ir 
visas kurie kokių nors būdu 
man padėjo šiame dideliame dar 
be, bet tai nėra galima todėl 
prašaus priimti mano viešą 
nuoširdžiausią AČIŪ, AČIŪ.

Alexander S. Kitmskis

Išteisino peršovus) 
žmonos draugą

Paul Schlosser, 24 m. am
žiaus, buvo teismo visiškai iš- 

i teisintas už tai, kad jisai, at- 
į radęs už savo namų automobi
lyje savo žmoną (20 m.) besė
dinčią su Lesteriu Knoblock 
(24) m.), jį peršovė. Kaltina 
masis aiškinosi, kad kilus 

i grumtynėms revolveris nety- 
! čia iššovęs sužeidė Knoblocką.

Byla Cook apskrities 
asesoriui

I Cook apskrities asesoriui 
Frank Keenan iškelta byla, 
kaltinant, kad jisai neteisėtai 
darė išimtis nuo mokesčių, mo
kamų nuo nuosavybių.

NAUJŲ MAŠINŲ 
FONDAS

•M» r i » '

“DRAUGO” Administracija 
nuoširdžiai dėkoja už aukas 
Naujų Mašinų Fondui. Aukojo 
šie asmenys:

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomas BARTIS BONIFACAS. 

Kreiptis į A. Giniotį, 8714 So. Win- 
chester Avė., Chicago 12, UI.

Jieškomas Antanas Vaniav.čius, 
s. Antano. Gimęs Liet., Mažeikių 
apskr., Akmenės vai., Viliosiu km. 
1948 m. gyv. adresu—2 I^ondge Ur. 
Mt. Pleasant, N. Y. .Įieško sesuo 
Ona .lasutienė iš Liet. Žinantieji jo 
adresų rašykite šiuo adresu: J. Ge- 
rasimavičius, 231 Grenadier Road, 
Toronto 3, Ont., Canada.

Vendzelis, Frank .... . $5.00
Ražas, Cisimir ....... . 3.00
Gylys, Vyt................. . 2.00
Kondrat, Vladas .... . 2.00
Mickevičius, V. ..... . 2.00
Neubauer, Adolf .... . 2.00
Petraitis, E................ . 2.00
Rastas, Pr................. . . 2.00
Rauba, Jonas ......... . 2.00
Reivydas, Liudas .... . 2.00
Sadauskienė, Agn. . . . . 2.00
Šidlauskas, V............. . 2.00
Sobutas, R.................. . 2.00
Vaitkevičius, Ap........ . 2.00
Norvilas, Vaclovas .. . 2.00
Norvilas, Vaclovas . . . 1.50 Į
Babianskas, St............ . . .1.00 1
Blažaitis, V................ . 1.00 į
Dailydėnas, K............. . 1.00'
Dovtartas, K.............. . 1.00
Gobis, Pr.................... . 1.00
Gustaitis, Br.............. , 1.00
Kayeckas, P............... . 1.00
Krus, Mary ............. . 1.00
Kulikauskaitė, EI. ... . 1.00
Levickis, V................. . 1.00
Mikalajūnas, Emilija . 1.00
Sadauskas, Aleksas . . 1.00
Sirgėdas, P................ . 1.00
Šniuolis, J.................. . 1.00
Staradumas, Ig.......... . . 1.00
Slapkauskas, Leo .. .. 1.00
Vindašius, P............... .. 1.00

PARAMA “DRAUGUI”
“Draugo” spaudos reikalams at-
siuntė ši« asmenys:

Ona švirmickas .... . . 5.00
M. Verbickienė ....... . 1.00
Vincas Bilskis ......... . 1.00

AUKOS UŽ KALENDORIŲ
Vi “Draugo” kalendorių atsiunti 
šie asmenys:

Peter Kayeckas  ....... $1.00
Jonas Žukauskas ........2.00
Ačiū geradariams.

“Draugo” administracija

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE

.1 ieškomas Antanas Jablonskis, s. 
Antano. Prieš trejetą metų, gyv. Sid
nėjuje, Australijoje. Yra žinių iš 
Lietuvos. Atsiliepti šiuo adresu: E.
Gilvydienė, 9359 Mendota Avė., Det- 
roit 4, Michigan.

Jieškomas Juozas Juronis, sūnus 
.Tono, kilęs iŠ Senos Rudos km. .įieš
ko Danutė Juronytė, duktė Kazio, 
gyv. Sibire. Atsiliepti arba žinanti 
jo likimų prašomi pranešti: M. Sen
kus, 4l& Himrod St., Brooklyn 37, 
N. Y.

Jieškomas Jonas Rinkevičius, Juo
zas Rinkevičius ir Ona Rinkevičiūtė- 
Tamulynienė, vaikai Prano, kilę iš 
Patunkiškių km., Alvito valsč. .Įieš
ko sesuo Rainienė iš Lietuvos. Atsi
liepti arba žinanti jų likimų prašo
mi pranešti: M. Senkus, 416 Him
rod St., Brooklyn 37, N. Y.

Jieškomas Petras Baktinskas, sū
nus Juozo, gimęs 1925 m. Šakių km., 
Pajevoniu valsč., Vilkaviškio apskr. 
•įieško sesuo Bronė Miliauskienė- 
Bakšinskaitė iš Lietuvos. Atsiliepti 
šiuo adresu: P. Venskevičius, 94 
Donglas St., Sudbury, Ont., Canada.

SVARBUS PRANEŠIMAS

Jieškomas Pranas Jarockas, s. 
Vlado, apie 70 m. amžiaus. Gyve
nęs Burlingtono mieste. Iš Liet-, iš
vyka į JAV 1913 m. iš Kėdainių 
miesto. Jieško jo sesuo. Jei jis būtų 
miręs, tegul atsiliepia jo vaikai ar
ba giminaičiai. Atsiliepti šiuo ad
resu: Emilija Mataitienė-Jarackai- 
tė, Kalnėnų kaimas, Mažeikių rajo
nas, Lithuania.

Duonų Ir Įvairias skoningas 
bulknter kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8339-41 S. Litoanlca Ava.

TeL Oliffside 4-6370 
Pristatome t visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat 14- 
alunčla i visus artimuosius 

miestus.

INSURED
SK

CHICAGO TULE 
AND TRUST 

- COMPANY J

Jieškote pirkti naujus namus?

DOKUMENTUOSE JIEŠKOKIT ŠIO SKYDO
štai ką Ckicago Title Insurance Policy užtikrina: Jei 
kas keltų bylą dėl jūsų nejudomo turto dokumentų ne
tikrumo, Ckicago Title and Trust Company šią bylą 
gins, apmokės teismo išlaidas... ir greitai išlygins bet- 
kokius nuostolius.

(^zAgdlitle andTrUSt Company
III West tyashington Street, Chicago 2. Illinois... DEarbom l-77oa

D. JURJONO BENDROVĖ
3251 Sa. Halsted St. Tel. CAIumet 5-1064

Pasiūlo iš naujai importuotų prekių:
Nerūdijančių kišeninių peilių,
Įvairių žirklių, žirklučių, rankdarbiams ir manikiūrui. 
Kišeninių plunksnakočių su auksine plunksna 14 karatų, 
Porcelano kavos komplektų, kristalo grafinų, stikliukų, 
vazų ir peleninių.

Didelis dovaninių prekių vietos gamybos pasirinkimas.
Buto remontams dažų, sienoms klijuoti popierių didžiausias 
spalvų, raštų ir kokybės rinkinys.
VYRAMS dideliems ir mažiems, kurie sunkiai randa savo ūgiui 
drabužių eilučių arba apsiaustų, čia galite užsisakyti .pagal savo 
ūgį sau patinkamos spalvos ir kokybės eilutę su vienom ar dau
giau kelnių, gimtai vyrų yra mūsų patarnavimu patenkinti. 
Kalėdų šventėms norintieji pasipuošti nauja eilute, paskubėkite 
užsisakyti jau dabar.

Pirktu* dnlMtr pileft žiemų 
(slkraustytl

niUOHTON PARKE
M (Ir. :t butai Ir maisto kraut., 

centr. Slld., garažas, platus sklp.
Mūr. 4 butai Ir taverna, centr. ftild. 

gar., geras biznis.
Mūr. 4 butai: 2 po 6 Ir 2 po ,4, 

centr. ftild., gar., gera vieta.
Mūr. 2 po S. centr. ftild., garažas, 

i Med. 5 kamb. ir 3 kamb. skiepe, 
garažas, c. ftild., tik $1 1,000.

Mūr. 7 kamb., 4 mieg. ir viršuje 
4 kantb., platus sklypas., garažas, 
prieinama kaina.

G AG E PARKE:
Mūr. 2 po 4. centr. ftild. gazu, ga

ražas, graži vieta.
Naujas mūr. 2 po 5, moderniai 

(rengtas.
MARQVFTTE PARKE:

Mūr. bung. 6 kamb. ir 1 kamb. 
pastogėje, centr. ftild., garažas, 
$16,500.

KITI R:
Mūr. 2 butai ir baldų dirbtuve. 

170 paj., kaina $19,500.
Med. 5 ir 4 kamb., modernūs bu

tai. $14,500.

ŠIMAIČIAI
Realty, Bulldera. Insurance 

2737 West 48 St.
CLiffside 4-2390

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkina 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
SEAL ESTATE-ENSURANCE 

NOTABY PUBLIC 
2406 West 51 St 
WAlbrook 5-6030 

PRospect 8-3579 (vak. Ir uekmad.)

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamų turtų per mano įstaigų. 
Naudokitės mane teisingu patarna
vimu.

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400

Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 
bei valdymas. Paskolų parūpinimas.

VISŲ ROSIU APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS

“Varpas” Kcal Estate 
General Insurance, Notary Public 

5916 S. Western Avė.
REp. 7-6886 arba HEm. 4-7085

$12,000 FLLL PIUCE
2 Bedroom attached Residence.
Auto. Oil Heat; Tilo Bath; Tile 

Cabinet Kitehen; Electric stove; 
Carpeting. 58th & Pulaski

$3,500 down.
McCARTHV BROTHERS 

2412 W. 63id Str.
REpublic 7-5000

CICERO. 2-jų butų — 5 ir 5 kam. 
Apylinkėje lfitli ir f>Oth Avė. (lažu 
apšild. $14,500. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd., BIshop 2-2162.

D £ M E S I O I

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU

BALDUS
vietoji; ii; iš toliau 

K. EIDUKONIS

Turiu naują dideli sunkvežimi 
ir apdraudas

8SU W. Birt St Chicago, DL 
Tai. PReacott 9-2781

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

Tel. BIshop 7-7075 arba- 
PRospect 8-9842

SEAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
ir parduodami uždirb
site per šių Įstaigą.
AL. BUDRECKAS

REALTY 
4081 Archer Avė. (prie

Californijos g-v6s)
LAfayette 3-3384

Aloje nejudomo turto pardavimo 
Įstaigoje perkant ar parduodant, Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2000 W. 59th St. Tel. Prospeet 8-5454

Moderniškas 5 kainb. mūro namas 
Marųuatte Parke. Antras augfttas, 
paruostas įrengimui 4 kamb. buto. 
Aut. Šildymas gazu. Kartu parduo
damas tuščias sklypas. A. Sirutis.

Oak Ijtwn prie 95 gatves. 2 augft- 
tų 4 butų namas. 3x4, 1x3 kamb.
Sklypas 100x125 pėdų. Pajamų $260 
i mėn. Kaina $22,500. A. Rėklaitis.

Originalus 4 butų mūras prie 59 
ir California Avė. Visi butai po 4(4 
kamb. Aut. Šildymas alyva. Plieno 
konstrukcija. Alium. langai. Tik 
$39,000. Savininkas finansuos 15 me
tų 4%%. Įmokėti $15,000. Volodke- 
vičius.

2 namai ir verslo Įmonė. $ 16,000 
met. pajamų. Įdėtas kapitalas grįžta 
per 3 metus. įmokėti $10,000. Savi
ninkas duoda morgičių ift 4%. J. 
šaulys.

Naujas 5 kamb. mūro namas arti 
Marųuetto Parko. 2 dideli kambariai 
rūsyj. Kilimai nuo sienos iki sienos. 

Gazo šilima. 1 >4 auto garažas. 
$21,000.

Geras mūrinis 10 meti, bungalotv 
į Vakarus nuo Marųuette Parko. 
Rūsyj puikiai jrengti 2 kamb. su 
tualetu ir dušu. Gažo šilima. Rūsyj 
palieka geri baldai. Visa kaina tik 
$18,500. A. Linas.

Specialus pasiūlymas! Vlslfikal 
naujas mūr. namas rinktinėj Mar- 
quette Parko vietoje. 2 butai po 6 
kamb., rūsyj vieta bizniui. Kaina 
numažinta iki $42,500. Dėl palygini
mo atvykite bent pažiūrėti! K. Juk- 
nla- * k Ji L

P LEONAS
REAL ESTATE

2785 West 71st Street 
Visi telefonai: VVAlbrook 5-6015

AUTOMOBILE^ — TRUCK5 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO K O »I C O ė 
’ietnvlita gazolino stotis Ir aute 

taisymas
vthėK&ml motoro remontai, lyglnlm* 
dažymo darbai Ir keičiamos dalyt

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 8. WSTERN AVĖ. PR 8-953?

MISCELLANEOUS 
{vairūs Dalykai

LIET. APDRAUDĘ AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. AntomoM 

tlų finansavimas. Notarlataa. Valaty 
bSs patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdrandaa kita’ 
oasltelrauk’te pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
VVAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENC5 
6108 S. Ashland Avė- Chicago 36, II)

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, BĮ.
Statome naujus namus ir garažus. 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai,
gerai ir pigiai.
šauldte DAnube 6-2793 nuo t vai 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLympic 2-5121 nuo 6 vaL 

vakaro Iki 11 vai. vakaro.

ŠILDYMAS
A. Stančianskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) Ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 S. 49th OOUBT, CICERU 
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vaL 

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

OLympic 2-6752

— Charakteris yra deiman
tas, kuris įbrėžia kiekvieną kie
tą akmenį. Bartol.

CRANE SAVINGS "S“"'
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. P1e(klew1cz, sekr. ir advokatas 
Mokame augs tu s dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
Išpertame valstybės bonua. Tau py tojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE S£KKAIT& ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: plrmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o Sešt. nuo 9 iki vidurdienio.

HELP WANTED — VYRAI

Reikalingas prityręs

TOOL 
D E S I G N E R

Nepaprastai gera proga

SCULLY JONĖS & COMPANY 
1901 So. Rockwell St.
Tel. BIshop 7-5900

Susitarus intervietv vakarais

SHIPPING CLERK
Mušt be experienced in 

plumbing supplies.
BRADLEY SUPPLY C0. 

2250 West 57th St.
____ Tel. HKmlock 4-7400

Reikalingas MĖSININKAS (But
eliai-—meatcutter) dirbti penkta
dieniais ir šeštadieniais.

Teirautis REpublic 7-7265

HELP WANTED — FEMAJLE

STENO —
GENERAL OFFICĘ

2 giri office near Union Station. 
Fnll company benefits. — $65 
te start.

ANdover 3-7216
REIKALINGA MOTERIS padėti 

prižiūrėti vaikus. Kambarys, mais
tas ir atlyginimas. Laisvų dienų. 
Priima tremtinę. BEverly 8-9080.

Excellent Opportunity
Immediate Opening 

BOOKKEEPING 
MACHINE OPERATOR

— Expecicnced — 
Intoresting varied work. Gener
al office detail. Hours 8:30 to 
5:00. 5 day week. Good start- 
ing salary. ,

4501 W. ADDISON ST.
Call for appointment:

KILDARE 2-7211

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS SIMAITIS 
General Contractor

Stato rezidencinius Ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4229 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty - Bullders - Insuranes 

2737 West 43r<1 Street

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii

ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West 7lst Street

BVILDINO CX)NTBA(TOKS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881 
iiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiuMiiiiiiiiiuiimiiiii 
Įįiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiig 
= LIETUVIU STATYBOS =
I BE2IDROVE =

i MORAS i
S Bullders, Gen. Oontractora E
£ Atlieka planavimo ir staty- S
3 bos darbus gydytojų ofisų, gy- E 
S venamųjų ir viešųjų pastatų. 3 
~ Namų Įkainavimas ir Įvairūs S 
3 patarimai nemokamai. ES Kreiptis šiuo adresu: -

• JONAS STANKUS Į
~ Kasdien nuo 8 vai. ryto iki S 
3 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus 3

E TeL PRoeoect 8-2018 
| 6800 SO. CAMPBELL A V®, =

Chicago 29, Illinois = 
imillllllllllllllllllllliuillllllllllllillilli.^

IŠNUOMUOJAMA

Išimom, mieg. kantb. su visais pa
togumais. Yra garažas.

5942 S. Artesian Avė. 
GRovehill 6-5920

CICERO. Išimom. 6 k. apšild. bu
tas. 1216 S. 57 Ct. Tel. OLympic 
6-1398 j>o 5 vai.

Išniioiniiojiinins butas. 5 karui)., 
apšildomas, šiltas vand., galima su 
garažu. 5335 So. California Avė,

ĮSIGYKITE DABAR !
9

Naujasis Testamentas- 

šventas Raštas

Vertė lietuvių talbon JUOZAPA* 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivya 
itupaa Metropolitas. TV laida. Iš 
leido “LUX" 1947 m. Štutgarte 

620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

“DRAUGE*' 
2334 So. Oakley Ane. 

Chicago 8, Illinois
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IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Kun. dr. Antanas Deksnys 
savo kelionę po Europą baigda
mas aplankė gražiąją Sicilijos 
šąlą, kurią pamėgusi net Olan
dijos karalienė Juliana, buvo at
vykusi atostogų. Pakeliui buvo 
kiek sustojęs Prancūzijos Rivie
roje — Nicoje — ir šią savaitę 
grįžta atgal į savo parapiją East 
St. Louis. Jo parapieč’ai, vado
vaujami kun. J. Gasiūno, sek
madienį, lapkričio 25 d., ruošia 
Iškilmingą jo sidabrinio kuni
gystės jubilėjaus minėjimą. Iš 
ryto 11 vai. bus iškilmingos pa
maldos, paskiau pagerbimo ban
ketas.

— Monika ir Juozas Bagdo
nai, ilgamfečiai Philadelphijos 
biznieriai ir dosnūs lietuviškom 
veiklos rėmėjai, lapkričio 11 d. 
paminėjo savo vedybų 50 metų 
sukaktį. Ta proga įvyko pa
maldos bažnyčioje, po jų vaišės, 
kuriose dalyvavo g'usūs Bag
donų giminės ir svečiai. Jų tar
pe buvo Bagdonų sūnūs Juozas 
ir Walteris su šeimomis, sūnus 
Pranciškus, duktė Pranciška su 
šeima. Iš Bagdonienės pusės da
lyvavo jos sesuo Mališauskienė 
ir jos pamergė Karpačiavskie- 
nė, Anyta Mary Kurkis ir kt.

Bagdonai ir jų sūnūs yra 
daug padėję naujai atvykusiem^ 
tremtiniams įsikurti Philadel- 
pbijoje.

— Paulė Balčiūnienė iš Cle- 
veland, Dhio, po sunkios tumoro 
operacijos, grižo iš ligoninės ir ’ 
dr. Degėsio priežiūroj sėkmin
gai sveiksta namuose.

— Liet. Vet. S-gos Ramo'ė 
Bostono skyrius lapkričio mėn. 
25 d. rengia Lietuvos kariuome
nės šventės minėjimą: 10 vai. 
pamaldos lietuvių Šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje, o 3 vai. p. p. 
iškilmingas posėdis L. T. S-gos 
namuose, 484 E 4 th Str. So. 
Bostone. Įėjimas laisvas.

DIDL BRITANIJOJ
— Įsitaisė vištų ūkį. Bradfor- 

de gyvenąs J. Benetis kurį lai
ką sirginėjo ir negalėjo dirbti 
fizinio darbo. Rūpestingai gy
dydamasis. jis nutarė nesėdėti 
nuleidus rankas, bet imtis ko
kio darbo. Dėl to išsinuomojo 
nedidelį daržą, pasistatydino viš 
tides ir pripirko šimtus vien
dienių viščiukų, kuriuos pradėjo 
auginti. Šiandien iš tų viščiukų 
užaugo vištos, kurios, gerai pe
nimos, deda desėtkus kiašinių. 
Kiaušinius J. Benetis pardavi
nėja savo nuolatiniams klijen-' 
tams. Daugiausia jų perka sve
timtaučiai, kurie palaiko savo 
likimo draugo ryžtingas pastan
gas. Patys anglai, matyt, ne
pritardami svetimtaučio pla
nams, ignoruoja arba net nu
plėšia pakabinamus skelbimus. 
Tačiau J. Benetis dėl to nenu
simena ir, artėjant Kalėdų šven 
tems, augina raujo priceugiio 
švenčių stalui. P. Benetis gyve
na su savo žriona ir sūneliu 
Arūnu. Anglijoje jis turi brolį 
ir dvi seseris Bradforde.

— Išvyko į Ameriką. Į Ame
riką kuriam laikui išvyko A. J. 
Kaulėnas. kuris yra LAS An
glijos Vietininkijos pirmininkas. 
Ten nuvykęs jis numatė skai
tyti paskaitas Chicagoje, Detroi 
te, Clevelande ir kituose mies
tuose. ,

— Simpatijos Vengrijai. D. 
Britanijos lietuviai didžiausiu 
susidomėjimu seka įvykius Ven
grijoje ir tikisi, kad didvyriš
kas vengrų pasipriešimmas at
neš kraštui palengvinimo. Pir
moj vietoj lietuviai ėmėsi rinkti 
aukų kovojantiems vengrams 
padėti ir lapkričio 15 d. surin
ko 120 svarų. Yra keliama min
čių, kad reikia dar efektingiau 
parodyti savo simpatijas vengrų 
tautai. Lapkr. 15 d. “E. Lie
tuvyje” V. Paliubonis siūlo: 
‘‘Jeigu neįmanoma suorganizuo
ti demonstracijos prieš rusui 
smurtą, ar negalėtume paskelb
ti gedulo dienos, bado streiką 
(dienos maisto išlaidas pasivn- 
čiant pabėgėliams) ir ne vien 
žodžiais išreikšti jiems užuojau
tą. Dabartine laikysena mes įro 
dome, kokie mes silpni, nejaut
rūs dideliems reikalams”. Ta 
pačia proga tenka pažymėti, 
kad įvairių vietovių lietuviai 
mielai sutinka priimti į savo na 
mus vengrus pabėgėlius, kurių

2,500 sutiko tuojau įsileisti šio 
krašto vyriausybė.

— VVolverhamptO'io lietuviai
sportuoja. Lapkričio 10 d. Geor
ge viešbučio salėje sporto klubo 
surengtame vakare — kariuome 
nės minėjime Vilties krepšinin
kams buvo įteikta Bert Wil- 
liams taurė, kurią jie laimėjo 
pusfinalyje su mušdami WBBC 
komandą 53:18 rezultatu ir fi
nale nugalėdami Whitmore YC 
58:24. Viltiečiams taurę įteikė 
Wolverhemptono ir apylinkės 
krepšinio lygos pirmininkas W. 
Nightingale, kuris pažymėjo vii 
tiečių nuopelnus keliant krepši
nio sporto lygį Wolverhamptono 
mieste. Kartu pagyrė už jų 
draugiškumą ir sportišką dva
sią. Už gražią kalbą ir taurę pa
dėkojo V. Kelminstraitis, papa
sakodamas apie Vilties klubo 
veiklą. Sportininkus atskira kai 
ba sveikino ir p. P. Narbutienė. 
Po iškilmingos dalies susirin
kusieji pašoko ir padainavo.

— Minėjimas Derby. Lapkri
čio 17 d. Derby DBLS skyrius 
didelėje YMCA salėje surengė 
kariuomenės minėjimą. Progra
moje buvo oficialioji dalis, po

kurios sekė linksma ‘‘Onutės 
jaunikių” komedija, režisuota? 
K. Vaitkevičiaus. F. Rąmonio 
vadovaujamas vyrų oktetas pa-: 
dainavo gražių lietuviškų dainų. I 
Pirmą kartą Derby dalyvavo ir 
Pupų Dėdė, kuris sukėlė skanių 
juokų.

VOKIETIJOJE
— Memmingeno apylinkėje 

įvyko naujų apylinkės organų 
rinkimai. Apylinkės valdybon 
išrinkti: kun. A. Bunga, kun. S. 
Lisauskas ir T. Uogintas. Kan
didatais liko A. Dasys ir V. Ru
činskas. Kontrolės komisijon iš
rinkti K. Radzevičius ir Br. Ka- 
lendravičius.

— Gimnazijos šokėjų pasiro
dymui. Gimnazijos šokėjų gru
pė, kviečiama, dalyvavo sukak
tuviniuose CDU minėjimuose 
Weinheime ir Hemsbache. Wein 
heirne burmistras ir parlamento 
narys dr. Lindrath savo sveiki
nimuose ypač nuoširdžiai pami
nėjo Lietuvių gimnaziją, o pro

gramos atlikimo metu gimnazi
jos šokėjus lydėjo entuziastingi 
aplodismentai. Gimnazijos šoke 
jų pasirodymą vokiečių spauda 
vertina kaip tikrą liaudies me
ną, pabrėždama jaunuolių tem
peramentingą jų atlikimą, pa
gaunantį žiūrovus. O žiūrovų 
buvo apie 2.000.

Hemsbache šokiai publikai 
taip patiko, kad kai kuriuos te
ko kartoti net po tris kurtus. 
Hemsbacho burmistro pavaduo
tojas, pasveikind: mas lietuvių 
gimnazijos šokėjus, plačiai pami 
nėjo mūsų tautos tragediją ir 
palinkėjo lietuviams grįžti į iš
laisvintą tėvynę, 0 šokėjams šok 
ti laisvame savo krašte. Abiejo
se vietovėse mokiniai buvo pa
vaišinti vakariene ir skanumy
nais.

Aš trokštu, kad visas mano 
gyvenimas būtų artėjimas į to
bulybę.

Tremtinys negali turėti nau
jos tėvynės, kaip jis negali turė-

G. Papilu | ti nei naujų tėvų. A. Maceina

JACKUS YUCIUS 
(Juozapas Slmon)

(Juozmįuik Šimonį gyveno 
938 'Vest 33rd Street

Mirė 1956 m. lapkričio 21 d., 
9:30 vai. lyto, sulaukęs puses 
amž. Gimęs Lietuvoje, Telšių 
apskr., Varnių parap., Stepu
čių kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 metų.
Paliko nuliūdę: 2 broliai 

Martinas ir Pranciškus, sesuo 
Marcele Jankauskas (Jacobs), 
švogeris Albert, sesers sūnus 
Pranciškus su žmona Stetla ir 
šeima, sesers duktė Lillian Kol- 
ling. jos vyras Mičhael, gimi- 
naišiai Anthony Kasten jo 
žmona Julia su šeima, George 
Lapinskas, jo žmona Joan su 
šeima, Kdwaril Lapinskas, jo 
žmona Marcella su šeima, kiti 
gimines, draugai ir pažįstami.

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

šeštadieni, lapkričio 2 4 die
nų 9:30 vai. ryto bus lydimas 
j šv. Jurgio parapijos bažny
čių, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojamas šv. Kazimiero 
kapinėse.

Visi a. a. Jackaus Jucius gi
minės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutini patarnavimų ir atsi
sveikinimų.

Nuliūdę lieka: Broliai, sesuo, 
švogeris ir giminės.

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

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butą.

f

NUO UŽSISENE JUSIU
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ 

TVIUŲ IK SKAUDŽIŲ Z Al DU 
agali ramiai nedėti ir naktimis 
įb goti nes jįj uzslsenėjusios žaiždos 
iežėjimų ir skaudėjimų seni) atvi- 
u ir skaudžių žaiždų uždėkite 
■ EGCLO Ointmeiit Jos gydymo
paibyes palengvins justi skaudėji- 
iu Ir galėsite ramiai miegoti nak- 

i Vartokite Jų tapgi nuo skau- 
žių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
iežėjimų ligos vadinamos I’HOKIA- 
IS. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
adinatnos ATII1 J6TE.S FDOT, su- 
lalido džiovinimų odos ir perplyšlinų 
arppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
Ižiūstančios siiskllslos odos dedir- 
inių, odos išbėrimų ir t. t taipgi 
inkama vartoti vaikučiuins. kada 
mslrodo skaudus išbėrimas nuo vy- 
tyklų. JI yra gera gyduolė nuo iš- 
rlrAlnių odos ligų. L«
tūlo Olntment j ra 
jardu ėdama po 75 
st.. 11.25, tr 52 60.
‘Irkite vaistinėse Cbi 
agoj Ir apylinkė**—
411wa.uk.-e. Wlsc.G*
■y. Ind.lr Detrolt, Ml- 
ibigan arba raiykl- 
e tr atsiųskite Mo 
iev order i

LEGILO, Department I)., 
5(118 W. Eddy St., Chicago 34, III.

GERIAUSIŲ FIRMŲ 
PEČIAI,

pradedant nuo $2R.0C 
pas

Roosevelt Fumiture 
Company

(LIETUVIŲ KRAUTUVU) 
2310 Mest Roosevelt Road 

Tel. SEeley 3-4711 
NvUle Bertulis ir l'ellv Ilaudonia,

savininkai
Krautuvė atidaryta kasdien iki 6 
vai. vak. Pirmad. tr Kctvirtad. Iki 
9 vai. vak. Ir Sekniad. nuo 11 vai. 
ryto iki 4:30 vai. po pietų.

JOSEPHINE MASENAS
(]M> tėvais Rimkutė)

Gyveno 3230 SO. Lowe Avė.
Mirė lapkr. 21 d., 1956 m.,

2:45 vai. popiet, sulaukusi se
natvės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskr’.. Naujamiesčio 
parap., Berčiūnų kaimo. Ame
rikoje išgyveno 45 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
duktė Adeline Novak. žentas 
Chester, anūkai (jhester (USN), 
Mary Ad.de, Carrol. Ann ir 
Helen Suzanne; du sūnūs Sta
nislovas, anūkai Theresa ir Pa- 
trick (l'ŠN), ir sūnus Petrai, 
marti Magdalen, anūkai George 
ir ('kristina, trys Inoliai Povi
las Rimkus, Jonas Rimkus (gy
vena Thorp. 'Visc.) ir Adomas 
Rimkus, pusbrolis Stanislovas 
Skruzdis, švogeris Domininkas 
Stuckus ir jo žmona Palricia ir 
penki proanūkai ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Priklausė prie Maldos Apaš
talystės draugijos..
Kūnas pašarvotas Jurgio Rud- 

mino koplyčioje, 3319 S. Litu
anica Avė. laidotuvės įvyksta 
pirmad., lapkr. 26 d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydėta 
j šv. Jurgio par. bažnyčių, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionies sielų, l’o pamaldų 
Ims nulydėta į -šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę lieka: duktė, sūnus, 
anūkai, broliai ir kiti giminės.

Laid. direkt. Jurgis Itudmin- 
as, tel. YArds 7-1138.

LIUDVIKA KRIŠČIUNIlfNČ 
(|x> tėvais 'edeeltaitė)

Gyv. 3260 W. lOSth Street.
Mirė lapkr. 22 d., 1 956 m., 

1:30 vai. rrte, sulaukusi pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Na- 
inaksčių parapijos. Amerikoje 
išgyveno 30 metų.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
2 sūnūs Petras Bajorinas, marti 
Ulorence, ir Juozas Bajoriilas, 2 
anūkės Krances ir Anna Jean; 
brolis Antanas Vcdeckis (Ma- 
dasa) su šeima; sesuo Monika 
Mikalajūnas ir šeima ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų.

Kūnas bus pašarvotas Lac- 
kavvicz kopi., 2424 W. 69th St. 
šį vak. 6 vai. Laidotuvės įvyks, 
pirmad., lapkričio 26 d. Iš ko
plyčios 8:30 vai. 1-yto Ims at
lydėta j Gimimo Panelės švč. 
parap. bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielų. Po pamaldų Ims nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visu-i 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: sūnūs, nuirti, 
anūkės, brolis ir visi kiti gimi
nės.

Laid. direkt. S. Isiekavviez, te
lefonas REpublic 7-1213.

A. A.
MARIJONA PIKČIŪNAS

(pagal tėvus Macaitė, pagal 
pirmu vyru Zaveckas)

3825 South Danėm Avenue, 
Tel. LA 3-5494

Mirė 1956 m. lapkričio 20 
<1., 2:30 vai. po pietų. Gimęs 
Lietuvoje, Šiaulių apskr., Tryš
kių parap.. Juodieji, kaime.

Amerikoje išgyveno 48 met.
Paliko nuliūdę: 2 sūnūs: 

Stanislovas ir Pranciškus Za- 
veckai. duktė Marijona Jas- 
nosz, žentas Juozapas, anūkai 
Theresa ir Juozapas Jasnosz, 
sesuo Ona Beržinskienė su šei
ma ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M: 
Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanica Avenue.

šeštadienį, lapkričio 24-tų 
dienų 8:30 vai. ryto ims lydi
mas iš koplyčios į šv. Jurgio 
parapijos bažnyčių, o po gedu
lingų pamaldų Ims laidojamas 
šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Marijonos Pikčiū- 
nas giminės, draugai ir pažįs
tami nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini) patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę lieka: Sūnūs, duktė, 
žentas, anūkai, sesuo ir gimi
nės. '

Laidotuvių direktorius An
tanas M. Phillips. Tel. YArds 
7-3401.

DRAPERIJA...
NEMOKAMAI ĮRENGIAME.
Pagaminami pagal užsakymą 

mūsų nuosavioje dirbtuvėje.
KILIMAI...

PAGARSĖJUSIŲ FIRMŲ

Kainos pagal susitarimą. .Ne
mokamai apkainuojame jūsų 
namuose. Atvykstame su pa
vyzdžiais dieną ar vakare.
Visų plač. reklamuojamų firmų
BALDAI - LEMPOS
— LOVOS IR MATRACAI.

Pagaminami baldai pagal už
sakymą už fabriko kainas.

STAN LE Y’S 
FURNITURE

(Lietuvių Krautuvė)
‘‘Kur klientas atsiunčia savo 

draugą".

7026 So. Western Avė. 
Telef. PRospect 6-2254

Savininkas Stanley C. Tranas
ATDARA SEKMAD. NUO 12

IKI 4 V AL. IKI KALĖDŲ

Kilom dienom 9:30—5:30. Piriuad. 
ir ketvirt. 9:30—9:30 v. v. 

Peuktud. 9:30-41 v. v.

GUŽAUSKŲ
SEVERLT HILLS GELINYCTA 
Geriausios gėlas dėl vestuvių, banke 

i ų. laidotuvių Ir kitų papuošimų.
3448 WEST 83RI4 STREET 

f et. Pltnepcct 8-0888 Ir PR 8-0884

Po sunkies ligos mirė lapkričio 21 d., 1:10 va
landą ryto, sulaukęs pusės amžiaus

A. f A-

PETER AUŠRA
Kūnas pašarvotas Mažeikos - Evans koplyčioje, 

6845 So. Westem Avė. Laidotuvės įvyks šeštadie
nį, lapkričio 24 d., 8:30 valandą ryto iš koplyčios 
bus nulydėtas į Švenčiausios Panelės Gimimo pa
rapijos bažnyčią. Po gedulingų pamaldų bus palai
dotas Švento Kazimiero kapinėse.

Dėl informacijos skambinkite Mažeikai - Evans, 
REpublic 7-8600.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
GHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

LIGDĖSIO VALANDOJ
AmAMv

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8845 So. VVestern Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpublic 7-8000 — 7-8001 Automobiliams vieta

Tlema, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčių arčiau Jūsų namų.

MOVIMO MOVIMO

NAUJI O/DEII TPOKAI- NAUJAU JI KMUSTTI'IO (PANK/JU 
Il&tį Herų PATrPlKIAS-PISUS tPSĄŽININGAS PATAPNAWNAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 WG9 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. WAlkmok 5-3203,

A. A.

SESUO M. BENEDIKTA
(Vardas pasauly Marijona Andriukattytė)

Mūsų mylima seselė mirė trečiad., 1956 
m. lapkr. 21d. 9:55 vai. ryto. A. a. Sese
lė gimė Lietuvoj 1S84 m. vas. 13 d., duk
tė Jeronimo ir Marijonos Gedminiūtės. 
J vienuolynų įstojo iš šv. Petro parap., So. 
Boston, Mass. Vienuolyno išgyveno 45 m.

Paliko nuliūdimo šv. Kazimiero Sese
ris, savo sesutę Kazimierietę Seselę M. 
Domininkų, Lietuvoje liko broliai Kun. 
Ka.zimleraa ir Jonas, Amerikoje pusbro
liai Jonas, Juozapas ir Kazimieras Pui
šiai, Juozapas Augaitis ir jų šeimos, ki
ti giminės, draugai ir pažįstami.

Laidotuvės įvyks šeštad., lapkr. 24 d. 
Gedulingos pamaldos prasidės 9:30 vai. 
ryto Šv. Kazimiero Seserų koplyčioje, 
2601 W. Marųuette Rd., Chicago, 111. 
Po pamaldų bus nulydėta j šv. Kazi
miero kapines.

Prašome Seselės gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti laidotuvėse ir pa
simelsti už a. a. Seselės sielų.

Šv. Kazimiero Seserys ir 
Andriukaičių šeima.

I,aidotuvių direktorius S. Lackatvicz.

JOHNF.EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605 07 South Hermitage Avenue
TeL Yfl 7-1741'2 « U* 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI 1RA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna turim® koplyčia®
4ma® dieną ir nak chicago® Ir

,O Reikale ftaukit# Roselando daly.® ir

tuojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. TeL LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
S3OT S. LITUANICA A VE. TeL YArdu 7-34(11

PETRAS P. GURSKIS
35» (Vesit 18th STREET Tet SEeley 3-6711

ALFREDAS VANGE ” .>
177 WOODS1DE Rd„ Kiversside, ūl. TeL OLymplc 2-624A

——IPovilas j, RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET TeL YArd® 7-1911

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

JURGIS F. RUOMIN
3319 S. LITUANICA A VE. TeL YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, Dl. TeL OLynpio 2-1003

ŽIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-07811

STEPONAS 0. LACKAWICZ
2424 W. <91h STREET REpebB® 7-1211

2314 VC. Mrd PLACB

i

J Perskaitę dienr. "Drau^”, duokite ii kitiems.

Ad.de
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imu
X Tėvų Marijoną Seminari

jos didžiojoje salėje Clarendon 
Hilis, III., lapkričio 25 d. įvyks
ta gražus parengimas. Pradžia

X Jono Vaičiūno bute įvyko 
Lietuviu Tautiniu šokiu šven
tės spaudos-informacijos komi
sijos posėdis, kuriame plačiai 
aptarti tautiniu šokių šventės 
informacijos reikalai. Posėdyje 
buvo pasidžiaugta, jog visa 
Amerikos ir Kanados lietuviš
koji spauda remia lietuvių tau
tinių šokių švent©3 darbą, šiuo 
metu pagrindinis tikslas — iš
judinti visas lietuvių tautinių 
šokių grupes, kad jos šventėje 
dalyvautų. Visiems tautinių šo-bus 1 vai. Bus galima laimėti 

gražių dovanų. Pats didysis j-jų spaudos-informacijos ko- 
dovanų dalinimas bus lygiai 3 misijos nariams artimiausio- 
val. po pietų. Visi yra nuošir- mįa dienomis bus išleistas spe- 
džiai kviečiami dalyvauti. Bus ciaiU9 aplinkraštis. Posėdyje 
kalakutų, paršiukų, ančių, viš- dalyvavo J. Vaičiūnas, A. Va
tų ir sūrių. Didžiosios dovanos lentinas, Ed. Šulaitis, J. Vai- 
yra: TV aparatas, šaldytuvas, delya, St. Daunys ir Lietuvių! 
skalbimo mašina, dujinis pe- Bendruomenės Chicagos apy- 
čius ir kiti dalykai. gardos valdybos atstovas tau-

Visas pelnas skiriamas ap- tinių šokių komitete J. Jasai- 
mokėti išlaidas, susidarusias. ^3- J- Vaičiūnas ir L. Vaičiū- 
statant kuklią koplyčią, kuria) n*en^ posėdžio dalyvius gražiai 
naudosis senieji žmonės ir pa- pavaisino.
tys Marijonų broliukai. Biletų 
šaknelėj turi būti gražintos li
gi 24 d. lapkričio arba įteiktos 
a-meniškai lapkričio 25 d. prieš 
2 vai. seminarijoje.

BANDO DRABUŽIUS IR INSTRUMENTUS

Pianistai Liberace ir Elvis Presley bando muzikos instrumentus ir 
švarkus gastrolėse IjU.s Vegaa, N’ev. (INS)

STUDENTŲ SUVAŽIAVIMAS, 
JŲ ŠALPA IR LITUANISTIKA

EDV. ŠILAITIS. Cicero fll

Studentų simpatijos 
vengrams

Apie 100 studentų, susirin
kusių Northvvestern universi- 

i tete, pareiškė savo simpatijas
Lapkričio mėnuo šin krašto pasižymėti šias dvi dienas ir pa- Vengrijos sukilėliams ir pa- 

Lietuvių Studentų Sąjungos įsirengti atvykimui Į Sj įdomų siuntė telegramas Eisenhovre- 
Centro valdybai yra pati darby- suvažiavimą. riui, Jungt... Tautoms ų. ssgR
metė: ,su kuris laikas yra rūpi-j Kitas svarbus dalykas, ku- pasiuntiniui JAV.se Zambinui, 
namas. LSS visuotiniu n-nų su- name tačiau studentai tegali reiltalaudamii kad , Vengriją 
važiavimu. Planuojama kuo sek vaidinti daugiau pasyvų vaid- uilo5o+. . 8 /
mingiau pravesti studentu ial- menį - yra dudentų šalpos va- k d hn ? U
nos vajų ir verbuojama studen- jus. rengiamas Studentų šalpos b J ’ a u ų n“trauktos 
tai į atidaromus lituanistikos Fondo, ir kuriam studentai glau
kursus De Paul universitete. Į džiai talkina, šio vajaus laiko- 

Studentų suvažiavimas yra tarpyje yra leidžiamasi į gera- 
rengiamas šio mėnesio 23-24 d. širdžių mūsų tautiečių sąžines,

X šv. Kazimiero seserų vie 
nuolyno rėmėjų centro susirin
kimas įvyko lapkričio 18 d. 
vienuolyno patalpose. Nariu 
atsilankė iš 8 skyrių. Susirin
kimą vedė vicepirmininkė O. 
Stankiūtė, raštininkavo V. Gal- 
naitė. Dalyvavo kapelionas 
kun. A. Zakarauskas ir vienuo
lyno viršininkė motina M. Teo
filė. Abu kalbėjo į susirinku
sias rėmėjas. Reiškė padėką 
rėmėjoms už uolią talką visuo
se vienuolyno reikaluose. Kar
tu suteikė nurodymų, kaip rei
kia darbuotis. Seselė M. Igna- 
cija dėkojo už pasidarbavimą 
ruošiant bingo vakarą. Kvietė 
gausiai susirinkti gruodžio 16 
d., nes, tame susirinkime bus 
pagerbtos ilgametės rėmėjos. 
Į tą susirnkimą kviečiama ir

X Albina Semaitis, Marcelė 
Pakeltis, Catherine Copek, Jo- 
sephine Davidonis, Anastazija 
Kilas, Ona Sliteris ir Ona Ba- 
nis sudaro komisiją surengti 
Tėvų Marijonų Bendradarbių 
Chicagos apskričio vakarą — 
kauliukų žaidimą. Komisijos

Xšių metų Chicagos Lietu- Draugo knygų platinimo įstai- 
vių Futbolo Klubo futbolo ko- ga prašo nedelsti su knygų už-
mandos pasiekimai: I vieta 
“National Soccer” lygos II di
vizijoje, kuri apėmė Illinois, 
Indiana ir dalį Michigan vals-

sakymais Kalėdoms. Kitaip jos 
gali ne laiku ateiti.

X Petro ir Onos Smitų, tu
rinčių maisto krautuvę prie
šais Šv. Jurgio bažnyčią ir lai
kančių Draugo agentūrą, duk
tė Marilyn Bergstrom susilau
kė dukters Karen Lynn, šešių 
svarų, 12 uncijų. Smitai dabar 
turės jau penkis vaikaičius ir 
dukraites (anūkus).

pirmininkė A. Semaitis. Prie j tybių. Pirmenybėse iš 14 susi- 
komisijos dirbs ir skyrių pir- j tikimų laimėta 11 rungtynių, 1 
mininkės. ‘ j sužaista lygiomis ir dvi pra-

žaidimas įvyks sausio 13 d.' laimėtos.
Nekalto Prasidėjimo Panelės
švč. parapijos naujoje salėje x P*r * įaikotarpį buvo su- 
Brighton Park. T. M. B. Chica-žaista 11 drauglšk4 rungtynių, 
gos apskritis šįmet vakarienės |iš _kurh* laimėtos ir 3 pralai-
nerengs, vietoje vakarienės ; metos; TaiP Pa* dalyvauta VI/ x 25 centai už kalakutą. Ci- 
kauliukų vakaras. Tikslas yra šiaurgs Amerikos lietuvių žai-l cero parapįjo3 metinė vakarie- 
įrengti svečių kambarį Tėvų
Marijonų naujame vienuolyne.

X Augštesnioji Lituanisti-

dynėse, kur laimėta 3 vieta.
Tolesnių išvykų turėta 4: į 

Windsorą, Detroitą, St. Joseph, 
Mich., ir Rockford, UI. Toli-kos mokykla Cicero veikia nuo. ... , .

š. m. spalio mėn. Jai vadovau- \ ml“51a svečnj komanda buvo 
ja prityręs pedagogas prof. į Omahos, e ras a.
kun. Dambrauskas. Lapkr. 141 X Dariaus Girėno veteranų 
d. įvyko jungtinis posėdis; postas legiono būstinėje rengia 
Augšt. Lit. mokyklą atstovavo vakarą šį šeštadienį. Vadovau- 

viešnios. Nutarta turėti centro i jos direktorius prof. kun. Dam-1 jantys parengimui asmenys 
metinę vakarienę paskutinį va- į brauskas, Lietuvių Bendruo-I yra: William Kareiva, Anthony 
sario mėnesio sekmadienį 1957 ' menę — £irm. Z. Ašoklis su H. Kasper, Joseph A. Kibort,
m. Vakarienė įvyks Marijos 
Augštesnėsės mokyklos gim
nastikos salėje.

kultūros vadovu A. Zailsku ir 
Tėvų Komitetą pirm. J. Šve
das, Br. Vadopalienė ir Kri
vickas, į v. parengimų nenuils
tamas iniciatorius. Priimtas

John Mason, Joseph A. Ra- 
chas, Joseph Judickas, John 
Karalaitis, Lavvrence A. Gu- 
bista, Joseph G. Kamin, Bruno 
A. Prankus, Steve Gay, Bill

X Kun. dr. Petras Celiešius 
turi daug svečių. Į Chicago 
East apylinkę praeitą mėnesį I AuSšt Lit- mokyklos statutas Juodgalvis, John Vis- 
atvyko šie nauji ateiviai: Be- ir nustatytos gairės "tolimes- count, Frank Pumputis, John 

niam veikimui. _ . .. — ».«_nas Pakalenka, su trijų asme
nų šeima, Alfonsas Smilgius, 
iš kuopų, atvyko vienas, Sta
sys Mačys, 4 asmenų šeima, 
atvyko iš Prancūzijos. Alber
tas Enskaitis, su seseria, stu
dentas, atvyko iš Vokietijos. 
Anicetas Rimša, 6 asmenų šei
ma, atvyko iš Vokietijos. Juo
zas Lazauskas, 6 asmenų šei
ma, Balys Erslovas, 4 asmenų 
šeima, iš Belgijos. Vladas Vai
lionis girininkas, iš Vokietijos, 
7 asmenų šeima.

X Inž. J. Stankus, kuris 
gyv. Marąuette Parke ir nese
niai sukūrė šeimos žydinį, va
dovauja “Mūras“ statybos ben
drovei, kuri perėmė Lietuvių

Paukštis, Fram Zelis, William 
B. Sebastian, Bamey Pietkie- 
wicz. *

X Viena ponia užsisakė tris 
egzempliorius Pūkelevičiutės 
Aštuoni lapai, kuriuos ji įteiks

; nė įvyks lapkr. 25 d. parapijos 
salėje. Vienas tautieti^ iš Ber- 
vino laimėjo 20 sv. kalakutą. 
Laimingąjį biletą gavo iš para
pijos mokyklos 6 skyriaus mo
kinės Jovytos Vadopalaitės.

X Ona ir Balys Mulioliai, ku
rie paaukojd 100 dol. operos 
pastatymui, praneša, kad jie 
yra paskyrę sportininkams ne 
5 pereinamas dovanas, bet tik 
2. Asmeniškų dovanų yra pa
skyrę krepšininkams keturias.

X Steponui Dumbrai. Stepo
no sūnui, yra laiškas nuo se
sers Emilijos Dumbraitės iš 
Diržių kaimo. Atsiimti Draugo 
administracijoje.

X Juozas Končius, Feliksas 
Palubinskas ir Vytautas Dudė
nas išrinkti į korporacijos Kęs
tutis valdybą.

d. Chica goję ir jame gali daly
vauti visi tikrieji Studentų Są
jungos nariai. Suvažiavimo po
sėdžiai vyks dviejose patalpose 
— lapkričio mėn. 23 d. — Šv. 
Kryžiaus parapijos salėje, o se
kančią dieną — Lietuvių audito 
rijos pietinėje salėje.

Suvažiavimo metu yra numa
tytos trys paskaitos šiomis te
momis: “Sąjunga penkių metų 
perspektyvoje“, “Skyrių veikla 
ir jaunųjų studentų įtraukimas 
į tą veiklą’’, “Studentas lietu
vių politinėj veikloj“. Be to, bus 
CV, Baltų Federacijos, Sąjun
gos skyrių, užsienio skyriaus, 
revizijos komisijos ir kt. prane
šimai. Abi suvažiavimo dienas 
yra rengiami bendri pietūs, ku
rie yra manoma prisidės prie 
glaudesnio dalyvių bendravimo 
išvystymo.

Taip pat pirmąją suvažiavi
mo dieną bus susipažinimo va
karas šv. Kryžiaus parapijos sa 
Įėję, o antrąją — koncertas ir 
pasilinksminimas “Rainbos Gar- 
dens“ patalpose.

Taigi rengėjai yra numatę ga 
na įvairią programą, todėl nė 
vienam čia nuobodžiauti neteks.

prašant paramos mūsų studijuo 
jaučiam jaunimui.

Nėra paslaptis, jog daugelis 
mokslą siekiančių jaunuolių ne
beturi artimųjų, kurie galėtų 
juos finansiniai paremti, čia 
į pagalbą turėtų ateiti mūsų pa
vieniai asmenys, organizacijos 
ar biznio įstaigos. Savo aukas 
galima siųsti šiuo adresu: Li- 
thuanian Students Fund, Ac
count No. 11737 c/o Chicago 
Sav. and Loan Assn., 6234 So. 
Western Avė., Chicago 36, UI.

Trečias dalykas, kuriame su 
didele energija yra dirbama, y- 
ra lituanistikos kursų De Paul 
universitete suorganizavimas. 
Jau yra gautas šio universiteto 
sutikimas ir dabar belieka su
daryti nustatytą kurso .klausy- 
tojų skaičių. Taip pat spaudoje 
jau buvo kreipiamasi į mūsų 
visuomenę, prašant paskirti sti
pendijas lituanistikos studen
tams/

Reikia tikėtis, jog šig reika
las bus išspręstas teigiama pras 
me ir pasaulio lietuvių sostinė
je Chicagoje netrukus galės bū
ti dėstoma lietuvių kalba šio

vengrų deportacijos į Rusiją, 
kad rusų kariai būtų išvesti iš 
Vengrijos ir kad Jungt. Tau
tos padėtų Vengrijoje atkurti 
demokratinę santvarką.

Automobiliai užmušė 
2 žmones

Mamie Harden, 64 m. am
žiaus moteris buvo mirtinai 
sužeista, kai ji ties 63 gatve ir 
Peoria išėjo popiet pasivaikš
čiodama nusipirkti laikraštį. 
Automobilį vairavęs John Ro- 
gers, 29 m. amžiaus, patrauk
tas į teismą.

Ties 807 W. Adams žuvo 
William Oberdorf, 45 m. am
žiaus darbininkų vyresnysis 
fabrike. Ant jo užlėkė mašina, 
vairuojama Geraldo Moran, 
55 m. amžiaus. Šis teisme tu
rės atsakyti už žmogžudystę 
per neatsargumą ir už pergrei- 
tą važiavimą pagal oro sąly
gas.

Todėl jau dabar iš anksto reikia miesto augštojoje mokykloje.

filmoj gražiai ir turiningai at
spindi jungtuvių momentai.

X Balfo 3-čias skyr. Bridge- 
Šiems visiems asmenims J porte skelbia rūbų rinkimo va- 

sponsorius surado, padėjo ’ su-j jų. Nuo lapkričio mėn. 26-tos 
rašyti dokumentus kun. dr. I dienos iki šeštadienio, gruodžio 
Celiešius. Atvykus, jis juos ap- mėn. 1 dienos, skelbiama

Daktarų Centro statybą ant Kalėdų proga kaip dovaną savo 
71 str. Inž. Stankus po jungtu- artimiesiems. Kadangi prieš 
vių lankėsi Floridoje, o jo gra-' Kalėdas siuntinių persiuntimas 
žia-; jungtuves nufilmavo Ba- pradeda labai vėlintis, tai 
lys Brazdžionis, kur spalvotoj

X Chicagos jaunimo litera
tūros būrelis turėjo šaukti su
sirinkimą šį šeštadienį, bet dėl 
studentų suvažiavimo susirin
kimas bus šaukiamas savaite 
vėliau.

CHICAGOS ŽINIOS

Marshall Field paliko 
$30 mil. labdarai

Marshall Field, kuris dar 
būdamas gyvas išdalino daug 
milionų labdaros reikalams, 
mirdamas testamentu paliko 
$30,000,000 vadinamam Field 
fondui, kuris skiria lėšų labda
ros, mokslo, tyrimų, švietimo 
reikalams. Pinigai palikti bo- 
nais, Šerais, vertybės popie • 
riais.

Savo žmonai Marshall Field 
paliko milioną dolerių ir tris 
namus: New Yorke, Lloyd 
Necke (Long Islang) ir Pietų 
Carolinoj. Velionis turėjo 11 
vaikaičių ir dukraičių, - kurių 
kiekvienam paskyrė po $100,- 
000. Savo sekretorėms bei ki
tiems patarnautojams paliko 
po $10,000, o Nevv Yorke talki
nusiai sekretorei — $20,000.
Dar 60 jo raštinių tarnauto
jams New Yorke paliko pagal 
gaunamą atlyginimą, bet ne 
mažiau, kaip vienerių metų al-

Reikalauja mirties už 
prievartavimą

Chicagos policijos viršinin
kas O’Connor pareiškė kelsiąs 
balsą, kad už žiaurų moters 
prievartavimą būtų baudžiama 
mirtimi. Jį sujaudino naujas 
atsitikimas, kada trys 15 me
tų jaunuoliai nuskriaudė mote
rį geležinkelio platformoj ties 
16 gatve ir Halsted.

Nukrito keltuvas
Motinos Cabrini ligoninėje 

keltuvas, kuris buvo automa
tiškai nustatytas sustoti rūsy
je, nukrito porą pėdų giliau. 
Juo buvo vežama apie 500 sva
rų maisto ir 7 žmonės. Kelei
viai išbuvo uždaryti 20 minu
čių. Juos išlaisvino ugniage
siai. Didelių sužeidimų nebuvo.

MALDAKNYG®

“JACNUOUV MAIDOS”
Kuri* paruoši 

Kun. P. Kirvelaitis 
Kaina: $1.50 ir $2.50

UiMknuua adresuokite

D B A t G A S

2334 South Oakley Avenue 

CHICAGO 8, ILL.

Klebonijoje reikalinga 
ŠEIMININKE

Sąlygos geros. Kreiptis: Ad.

rūpino butais. Dabar stengiasi 
jiems parūpinti baldus.

X Rožė Mazeliauskienė iš 
Chicagos pasiuntė mišiolą į 
Gardamo parapiją, Lietuvon. 
Siuntė paprastu paštu. Maž
daug per mėnesį laiko gavo ir 
iš Lietuvos atrašė, kad labai 
džiaugiasi. Rožė Mazeliauskie
nė dirba lietuviškus papuoša
lus eglutėms. Pernai tam rei
kalui sunaudojo 6,000 šiaude
lių. Šiemet ją užprašė Šv. Ber
nardo ligoninę demonstruoti tų 
lietuviškų eglutės papuošalų 
darymą.

X Lietuvos kariuomenės 

šventė bus paminėta ir per p. 
Sophie Barčus vedamą radijo 
programą š. m. Lapkričio 24 
d. tarp 8:30—9:30 iš WGES. 
Minėjimo programoj dalyvaus 
Balys Brazdžionis, kuris tars 
žodį apie Lietuvos karių kovas 
ir aukas laisvę ginant, toliau 
bus kariškos dainos ir mirusių
jų prisiminimas.

Bridgeporte Balfo rūbų 
jaus savaitė.

Rūbai bus priiminėjami kas
dien Šv. Jurgio parap. salėje 
nuo 6 vai. iki 8 vai. vakaro ir 
šeštadienį nuo 12 vai. iki 5 vai. 
P- P-

Kas turite atliekamų rūbų, 
prašome juos Balfui paaukoti.

X šv. Antano parapijos Ci
cero, III., kur klebonu yra prel. 
I. Albavičius, metinė vakarie
nė įvyks lapkričio 25 d. para
pijos salėje. Parapija švenčia 
45 m. sukaktj. Programoj da
lyvaus chorai ir mokyklos vai
kučiai. Tikimasi, kad dalyvaus 
daug visuomenininkų, biznierių 
ir parapiečių.

X Solistas Vaclovas Verikal- 

fis atvyksta pu naujausia pro
grama dalyvauti Lietuvių Fron
to rengiamame 1941 m. sukili
mo ir rezistencinės veiklos 15 
metų sukakties minėjime Chi
cagoje 1956 m. gruodžio 9 d.

Praregėjo po 50 metų
Chicagos Wesley Memorial 

ligoninėje buvo padaryta ope- 
va- racija Ernestui Ek, 50 m. am

žiaus. Jam buvo persodinta 
mirusio žmogaus akių raginė

Nepakankama greitoji 
pagalba

Chicagoje pravedami tardy
mai didžiosios nelaimės, kai iš
keltasis traukinėlis įvažiavo į 
traukinį, užmušdamas aštuonis

............. . .... . - žmones ir sužeisdamas netoliplėvė ir išeidamas iš ligonines
&aejo ma yti. asau s jam nejajmgg meįU atsiskubino gel- 

atrodė gražus, kaip sapnas Jo, gužeiatųjU( pareiSkž> kad oien po
regėjimas sumenko jam tetu-Į gaiima žymiai dau. tiniame baseine, iš viso nuplau
ni 2 metus. Kai jis buvo 6 gyvasčių jSgelbėti, jeigu kė 50 Jis visą gyveni-
metų, jo kairioji akis buvo vi- vįflog reikiamog mą mėgo plaukymą, o atvykęs

į Ameriką daug vaikščiodavo, 
kartais vienu pradėjimu — iki 
30 mylių. Jis yra kompozito-

riose būtų įtaisyta reikiami

sai išimta, o dešinioji akis, tu 
rėdama chroniš’. ą užkrėtimą, priemonės. Jisai siūlė sudaryti

. , ,,,. ... . paruoštas kokias keturias grei-apjako, lėliukė, užaugus storu ku.
eluogsniu, ir jisai tik truputi 
galėjo matyti, lyg per vaškinį 
popierį. vaistai, kraujas tranafuzijoms. 

Dabar gi reikiamoji pagalba 
91 m. amžiaus medžiotojas tebuvo gauta praslinkus tik pi

rai valandų.Dr. Andy Hali, 91 m. am
žiaus, padavė prašymą leidi
mui medžioti. Jis nori nupyš-

Šiandien arklių paroda
Šiandien, lapkr. 23 d., atida-

kinti keletą fazanų palei Belle romą gyvulių paroda, su dide- 
upę. Nežiūrint savo senyvo liu cirko arklių skyriumi. Pa-
amžiaus, jisai jaučiasi gerai, 
patsai vairuoja automobilį, kas
dien važiuoja į darbą, o laisva^

rodą vyksta International Am- 
phitheatre, 42 gatvė ir Halsted. 
Tęsis iki gruodžio 1 d. Progra-

laikiu mėgsta medžioti, žvejo- ma 2 vai. p. p. Ir 8 vai. Įėjimas 
ti ir stebėti kaip žaidžia krep- — 75 centai; rezervuotos vie- 
iinį. į tos — nuo $1.50 iki $3

Nr. 7674 “Draugas”, 2334 So. 
gą. Chicagos Meno institutui Oakley Avė., Chicago 8, UI. 
paliko retų piešinių. .........----............---

60 m. vyras plaukė 
50 mylių

Frederic E. Bemdt, 60 m. 
amžiaus, buvęs Vienos ir Ham
burgo chorų dirigentas, Chica 
goję gavo medalį už tai, kad 
per 31 dieną, plaukdamas kas
dien po pusantros mylios spor-

f PUTINKITE “DRAUGI”

LIETUVIŠKŲ KORTELIŲ
KALĖDŲ SVEIKINIMAMS

GALIMA GAUTI “DRAUGE1
16 kortelių už #1.00

(su persiuntimu)

Jau laikas užsisakyti Kalėdines 
sveikinimų korteles. DRAUGAS 
tuojau Jums pristatys gražiausias 
kalėdines korteles su atatinkamais 
lietuviškais sveikinimais.

Nesivėlinkite užsisakyti, nes kor
telės siunčiamos k etvirtos klasės 
paštu, todėl kelionėje užtrunka iki 
2 savaičių.

Sveikinkite savo mietelius lietu
viškomis kortelėmis ir jfls pirkite 
DRAUGE.

Užsakymus su pinigais siųskite 
Šiuo adresu:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

rius ir duoda smuiko, piano ir 
pučiamųjų instrumentų muzi
kos pamokas

Sugavo narkotikų 
spekuliantus

Federaliniai agentai Chica
goje areštavo tris narkotikų 
spekuliantus: Leslie Williams, 
30 m., Catherine Beverly, 32 
m., ir Williamso seserį — 32 
m. Pas juos rasta 60 unci jų 
heroino, kuris būtų buvęs par
duotas už $300,000. Tai jau 
buvo spekuliacijos urmo cent- 

į ras.

PADĖKOS DIENOS 
IŠVAŽIAVIMAS

TT. MARIJONŲ ŪKIO KOPLYČIOS NAUDAI

Sekmadienį, 1956 m. lapkr. 25 d., 3 vai. p.p.
H. MARIJONŲ SEMINARIJOS SALEJE 

Clarendon Hille, III.
TT. Marijonų ūkyje baigiama įrengti nauja koplytėlė. 

Koplytėlės papuošimo išlaidų yra daug. Jas sumažinti TT. 
Marijonai rengia išvažiavimą, kuriame bus daug dovanų.

Šiuo laiku oras yra dar gražus. Visi nuoširdūs TT. 
Marijonų prieteliai ir bičiuliai maloniai kvieč.ami nuvykti 
į Clarendon Hills, Il>. ir tuo būdu ateiti į pagalbą TT. Ma
rijonams išpuošti šią koplytėlę, kurioje meldžiasi broliai ir 
ūkio gyventojai.

Visus maloniai kviečia:
TT. Marijonai,

Clarendon Hills, UI.

t


