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VID. RYTUOSE KYLA NAUJI KARO PAVOJAI
Nepaprasta kampanija prieš 
"Free Europe" radiją Muenchene

G. J. JAKONIS, Vokietija
Jau keleri metai vokiečiuose auga opozicija prieš „Free Euro

pe“ radijo įstaigą Muenchene. Tai radijo stotis, kuri (privačių 
amerikiečių šaltinių finansuojama) dieną naktį perduoda priešso- 
vietines žinias ir komentarus lenkų, čekų, vengrų, rusų kalbomis.

Opozicija kilo ne dėl to, kad " ------- -------- ■ „g
stotis amerikiečių finansuojama
ir ne dėl to, kad ji varė priešso- 
vietinę propagandą. Vokiečių 
pyktis kilo dėl to, kad stotis len
kų ir čekų kalbomis skleidė to
kias mintis, kurios priešingos vo 
kiečių interesams, ypač būsimų 
sienų klausimu. Nepaslaptis, kad 
egziliniąi lenkai ir čekai sienų su 
Vokietija klausimu laikėsi maž
daug tokios pat linijos, kaip ko
munistinė Lenkija ir Čekoslova
kija. Vokiečiams tatai labai ne
patiko.

Ar „Free Europe“ kurstė eiti 
į mirtį?

Tačiau dabar įsiliepsnojusi vo
kiečių kampanija išaugo iš kitų 
akstinų. Kai prasidėjo vengrų 
sukilimas, kai jis netrukus sovie
tinių šarvuočių buvo užgniauž
tas ir kai dešimtys tūkstančių 
vengrų žuvo arba buvo sužeisti 
nelygioje kovoje, kai, pagaliau, 
vengrų sukilėlių radijo stotys ir 
atbėgę laisvė® kovotojai be pa 
galbos.šauksmų rai&kė ir skaiu 
mingą apsivylimą Vakarais dėl 
jo neryžtumo faktinai padėti, 
„Free Europe“ radijo stotis bu
vo vis dažniau apkaltinta, kad ji 
savo transliacijose vengrų kalba 
pakartotinai sukilėlius raginusi 
„ištverti“, kol ateis pagalba. Su
kilėliai žinoma tai suprato, kad 
Vakarai įsimaišys karine pagal
ba. Tuo tarpu Vakaruose apie 
karinę pagalbą prieš sovietus nė 
galvoti negalvojo, tuo labiau, 
kad čia dar pasimaišė nelaimingi 
įvykiai Egipte. „Free Europe“ 
kaltinama, kad vengruose (ir 
apskritai tautose už geležinės už
dangos) sukelia niekuo nepagrįs 
tas „išlaisvinimo viltis“.

Propaganda, ar „nusikaltimas 
prieš žmoniškumą?“

Šimtuose Vakarų Vokietijos 
laikraščių ir radijo komentaruo
se buvo griežtai pasmerktas 
„Free Europe“ radijo metodas 
„nuo žalio stalo“ kiršinti Rytų 
Europos tautas žygiams, kurių 
pasekmėje tos tautos netenka 
šimtus tūkstančių žmonių. Štai 
„Freie Demokratische Korres- 
pondenz" komentare, perėjusiam 
šimtus laikraščių, „Free Euro
pe“ radijas kaltinamas, kad dėl 
jo kaltės tūkstančiai Vengrijos 
žmonių turėjo kraują lieti, gy
vybę atiduoti, pasitikėdama tąja 
propaganda. Tai esą greičiau nu
sikaltimas prieš žmoniškumą, ne 
gu rimta propaganda. Tokią pro
pagandos veiklą, girdi, vokiečių 
žemėje reikią sustabdyti.

Ir socialdemokratai panašiai 
pasisakė. Jie savo laiku priešino
si tam, kad Bonnos vyriausybė 
„Free Europe“ stočiai 1955 davė 
leidimą veikti (anksčiau gi veikė 
okupacinės valdžios leidimu). Pa 
žymėtina, kad kampanija pasta
rosiomis savaitėmis prieš „Fr. 
E.“ ėjo ir vyriausybei šiaip jau 
palankioje spaudoje. Net toks 
žymus neutralus publicistas dr. 
Klaus Mehnert (neseniai apke
liavęs didelius plotus Sovietų Są
jungos ir po to dar labiau pasi
reiškęs priešsovietinėje dvasio
je), pakartotinai per Stuttgarto 
radiją pasisakė prieš dabartinę 
„Fr. E.“ veiklą.

Vienos moters milžiniškas 
darbas

Vokiečių kampanija privertė 
ir Bonną įsiterpti. Valdžia pa
prašė iš „Fr. E.“ visas pastarais 
mėnesiais transliuotas juosteles. 
Tačiau kai vyriausybės centre 
buvo jieškoma valdininkų, kurie 
mokėtų vengrų kalbą, pasirodė, 
kad tokių Bonnoje nėra. Rado 
pagaliau vieno valdininko žmo
ną, suprantančią vengriškai. Jai 
tad ir pavesta šitas Sizifo dar
bas. Ji turi nurašyti tų translia
cijų tekstus, kad valdžia galėtų 
patikrinti, ar „Fr. E.“ iš tikrųjų 
suklaidino vengrų sukilėlius 
„Fr. E.“ tai neigia.

Rašytojo B. Sruogos 

istorine drama

“Apyaušrio dalia”
OKUP. LIETUVA. — Rėžis. 

R. Juknevičiaus atžymėta 50 m. 
ir 25 metų scenos darbo sukak
tis. Juknevičius yra per tą lai
ką surežisavęs apie 50 spektak
lių, kurių paskutinis — okup. 
Lietuvos visuomenės ypač šiltai 
sutiktas rašytojo B. Sruogos is
torinės dramos „Apyaušrio da
lia“ pastatymas. Ta proga Juk
nevičiui suteiktas „LTSR nusi
pelniusio meno veikėjo garbės 
vardas**?

„Apyaušrio dalioj“ vaizduoja
mas žemaičių baudžiauninkų su
kilimas prieš ponus 1769 m. De
koracijos dail. J. Surkevičiaus, 
muziką parašė V. Klova.

Paminėta operos
“Birutė” sukaktis

VILNIUS, okup. Lietuva. — 
Prieš 50 metų, būtent — 1906 
m. lapkričio 6 d., Vilniuje dabar
tinės Filharmonijos patalpose bu 
vo viešai parodyta pirmoji lietu
vių kompozitoriaus Miko Pet
rausko sukurta opera „Birutė“. 
Si sukaktis atžymėta ir okup. 
Lietuvoje. Ta proga „Tiesa.“ pa
skelbė K. Petrausko, M. Šlape
lienės, St. Audiejaus ir A. Žmui
dzinavičiaus atsiminimus. Okup. 
Lietuvos teatro draugija ruošia 
leidinį „Lietuvių nacionalinės 
operos“, kuriame 50 m. sukak
ties proga apžvelgiamas lietuviš
kosios operos plėtros kelias, pra
dedant M. Petrausko „Birutė“ ir 
baigiant V. Klovos opera „Pilė
nai“.

Egipto užsienio reikalų ministeris Fawzi (kairėje), kalbėdamas Jung
tinių Tautų asamblėjoje, pareikalavo Britaniją, Prancūziją ir Izraelį 
tuojau ištraukti kariuomenes iš Egipto. Britanijos užsienio reikalų 
ministeris Lloyd (dešinėje) pareiškė asamblėjai, kad britų kareiviai 
išeis iš Egipto, kai Jungtinių Tautų policijos jėgos užims pazicijas ir 
galės palaikyti tvarką.

Nors bolševikai giriasi 

globoję mokslą,

švietimą, bet taip nėra
! OKUP. LIETUVA.—Bolševi
kai visaip giriasi, kad jie nepa- 

1 prastai globoją mokslą, švieti
mą, menus, bet net ir paprasčiau 
sios smulkmenos rodo, jog taip 
iš tikro nėra. Bolševikai garsi
nasi turį įrodymų, kad pvz. Kau
no istorija „prasideda nuo tų lai
kų, kurių nemini jokie rašyti
niai šaltiniai“. Vienu iš seniau
sių paminklų, liudijančių, kad
Kauno miesto vietoje jau 8,000, . . „ .... . - J , ..Iro pavojai. Suezo krizė maišometų prieš musų erą buvo 
kūrę žmonės, laikomos „Eigulių

Sovietų Sąjunga drąsiai
stato koją Sirijos žemėje

LONDONAS, lapkr. 27. — Sovietų ginklai plaukia į Siriją. 
Siriją kontroliuoja prosovietinių karininkų grupė, kuriai vadovau
ja pulk. Abdul Hamid Saraj, 32 metų, kuris bando eiti Egipto Ga
mei Abdel Nasserio pėdomis.

Sovietų didėjanti įtaka Sirijo
je gali iššaukti karinį susikirti
mą tarp Sirijos ir Irako. Irakas 
kreipėsi į Jungtines Amerikos 
Valstybes ir prašo karinės pagal
bos.

Vidurio Rytuose kyla anuji ka

kortas
Turkija ir Irakas, Bagdado 

pakto nariai, praneša: sovietų 
ginklai nuolat plaukia į Siriją.

Irakas prašo Jungtinių Ame
rikos Valstybių daugiau ginklų 
ir įspėjo Siriją, kad Irakas gins

akmens amžiaus stovyklų kom
pleksas“. Šios stovyklos jau 19 
a. buvo patekusios į archeologi
nius žemėlapius ir nuo to meto 
saugomos. Bet 1952 m. bolševi
kinio statybos tresto Nr. 2 dar- , .., ,
bininkai pradėjo iš tų stovyklų į

Maskvos įtakos Sirijoje. Komu
nizmo įsiviešpatavimas Sirijoje 
grasintų Turkijai iš šiaurės ir 
pietų.

Britų slaptoji žvalgyba prane
ša: sovietų ginklai iš technika/ 
gabenami į Siriją.

Raudonieji nužudė pabėgėlius; 
sovietai neleidžia laidoti lavonų

VIENA, Austrija, lapkr. 27. — Areštų bangoB šiandien pasi
pylė Vengrijoje, kai sovietinis premjeras Janos Kadar prabilo apie 
nušlavimą „kriminalistų ir kontra-revoliucionierių“.

EISENSTADT, Austrija, la]

“Savanorių” siuntimas
dar nebaigtas

„Komjaunimo Tiesa“ ir Vii 
niaus radijas (1956. 11. 12) pri
pažįsta, kad „į didžiąsias 6-jo 
penkmečio statybas“ esą išsiųsta 
iš SSSR apie 200,000 jaunuolių 
ir merginų — tariamųjų „sava
norių“. Koibunistmiąi laikraščiai 
ir Vilniaus radijas pabrėžia, jog 
tas „savanorių siuntimas“ dar 
nėra pasibaigęs: „Sibiro, Toli
mųjų Rytų statybos, Donbaso 
šachtos laukia daug darbo ran
kų“...

Ir pats radijas pripžįsta, jog 
ten viskas toli gražu nepasiekia
ma taip lengvai ir stepės nėra 
taip lengvai užkariaujamos, kaip 
skelbiama spaudoj ar per radi
jus. Pripažįstamas, be to, fak
tas, jog atsiranda ir bailių, kurie 
„pabūgsta pirmųjų sunkumų“, 
kurie „dezertyravo ir užtraukė 
gėdą savo darbo draugams ir 
komjaunimo organizacijoms, iš- 
davusioips kelialapį...“ Už šios 
rūšies darbus per „39 metines“ 
komjaunimas buvo apdovanotas 
„dar vienu — penktuoju ordinu, 
Lenino ordinu“.

kričio 27. — Vengrijos pabėgė
liai, atvykę šiandien į Eisenstadt, 
Austriją, matė mažiausia 20 la
vonų palei, pasienį. Vengrai, bėg
dami į laisvę, krito nuo komu
nistų pasienio sargybinių kulkų.

Vengrai pasakoja, kad jie ma
tė lavonus lauke, netoli Bucsu, 
F engri joje, priešais Austrijos 
Rechnitz miestelio pasienį.

Bėgantieji vengrai buvo nušau 
ti keli šimtai pėdų Vengrijos te
ritorijoje nuo Austrijos pasienio.

Sovietai uždraudė vietos Ven
grijos pareigūnams palaidoti nu
šautus. Sovietai šiuo žygiu nori 
nugąsdinti vengrus -ir užkirsti 
jiems kelią į Austriją.

Kremliaus valdovai Vengriją 
paskandino kraujuje. O dabar 
ten jie pastatė teroro mašiną 
prieš laisvės kovotojus.

Kardinolas Spellman
išvyko į Pilipinus

MANILA, Pilipinai, lapkr. 27. 
— New Yorko kardinolas Fran
cis Spellman vakar atvyko į Ma
nilą dalyvauti pilipinų eucharis
tiniame kongrese, kuris praside
da lapkričio 28 d. Kardinolas 
Spellman yra popiežiaus Pijaus 
XII legatas kongrese. Kongresas 
tęsis penkias dienas. Kardinolas 
yra Pilipinų prezidento Ramon 
Magsaysay svečias.

savo statyboms vežti smėlį.
Kauno Čiurlionio vardo Dailės 

muzėjus ėmėsi visų žygių šiam 
kultūros paminklui apsaugoti; 
1953 m. vykdė net kasinėjimus, 
bet statybininkai vis tiek nieko 
nepaiso.

Neklausoma jokių įspėjimų. 
Todėl R. Rimantienė per „Tiesą“ 
Nr. 251 1956 klausia: „Ką gal
voja kultūros ministerija ir Kau
no miesto vykd. komitetas? Juk 
šioms organizacijoms istorinių 
kultūros paminklų apsauga tie
siog turėtų rūpėti. Laikas pa
minklo apsauga susirūpinti su 
visu rimtumu“.

Maskvos radijas šiandien kal
tino Jungtines Amerikos Vals
tybes, kad jos, girdi, vartojan-

Izraelio pareigūnai

valdys Gazą
GAZA, Izraelis, lapkr. 27. — 

Izraelis vakar pakeitė egiptiečių 
administraciją Gazos mieste. Į 
miesto tarybą paskyrė savo žmo
nes. Nauja administracija tvar
kys civilinį gyvenimą.

Tuo pačiu metu civilinė admi-
čios „kurstančius metodus“ prieš nistracija įvesta Khan, Yunis ir
Siriją.

Prieškomunistmės musulmonų 
valstybės, ypač Irakas, Iranas, 
Turkija ir Pakistanas, rikiuojasi 
prieš valstybes — Egiptą ir Siri
ją — kurios gavo sovietinių gin
klų. ,

Patikimi šaltiniai Londone pa
reiškė, kad šios dienos įvykiai 
yra daug pavojingesni negu Sue 
zo ar Izraelio — Arabų ginčai.

Turkija, Nato narys, gyvai su
sirūpinusi savo padėtimi dėl

Rafa miestuose, Gazos ruože. 
Gazos ruožas normaliai turi

apie 100,000 gyventojų ir 200,- 
000 arabų pabėgėlių iš Palesti
nos. šis ruožas aštuoneris metus 
nuvo egiptiečių administracijos 
rankose.

• Irakas turi daugiau kaip 5 
mil. gyventojų.

• Sirija turi apie pusketvirto 
mil. gyventojų.

goginis institutas buvo suruošę 
taip put ekspediciją į Rokiškį.

Suezo pilotas
PORT SAID, Egiptas, lapkr. 

27. — Chester Holland, Suezo 
kanalo pilotas, iš Newport 
Beach, Cal., apkaltino Britanijos 
pareigūnus, kad je neleidžia 
jam išvykti iš Port Saido ir pa
reikalavo Jungtinių Amerikos 
Valstybių konsulą parūpinti jam 
išvažiavimo vizą.

Kalendori i
Lapkričio 28 d.: Šv. Steponas 

ir draugai; lietuviški: Rimgau
das ir Vikare.

Saulė teka 6:54, leidžiasi 4:23.
Oras

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien apsi
niaukę ir šalta.

Žydai bėga iš Port Said
PORT SAID, Egiptas, lapkr. 

27. — Žydai bėga iš Port Saido. 
Jau 174 žydai, palikdami įkaitus 
egiptiečiams, išvyko į pietinę 
Prancūziją. Apie 300 žydų gyve
no Port Saide.

Žydų būklė pasunkėjo Port 
Saide, kai britų — prancūzų ka
reiviai ten įžengė.

Naujas žodis
LONDONAS, lapkr. 27. — 

Londono Daily Expresg laikraš
tis šiandien pasiūlė, kad Brita
nija pasitrauktų iš Jungtinių 
Tautų.

„Britanijos žmonės turėtų sa
vo vyriausybę reikalauti: .Išeik 
iš Jungtinių Tautų organizaci
jos', rašo laikraštis.

Britai nubaudė
Kipro miestelį

NICOSIA, Kipras, lapkr. 27 — 
Britanijos pareigūnai vakar už
dėjo kolektyvinę $2,600 bausmę 
Pano Panayia miesteliui, pietva
karių Kipre, dėl to, kad gra;kų 
kipriečių pagrindžio nariai iš
sprogdino policijos stotį.

Britai jau 16-tą kartą uždeda 
kolektyvinę bausmę. Britai to
kiomis bausmėmis jau surinko 
$299,180.

Richard A. Būtie r
Edeną Britanijos pre

TRUMPAI Iš VISUR
• Prezidentas Eisenhoweris šį • Iš okup. Lietuvos surenka

mų mokesčių bei rinkliavų di
džiausioji dalis (apie %) atiten
ka Sovietų Sąjungai. Pavergėjai 
viską grobia ir gabena iš Lietu
vos. Lietuvos žemės ūkio ir pra
monės gaminiai atsiduria toli
miausiuose sovietinės imperijos 
kampuose, o ne kartą, kaip Sov. i 
Sąjungos gaminiai, net ir už „pla 
Čiosios tėvynė^' sienų. Tuo tarpu 
lietuvis savo žemėje turi nuply
šęs, suvargęs, pusbadis vilkti 
sunkų okupacijos jungą.

sekmadienį Augustoje, Ga., tar 
sis su valstybės sekretorium Dul- 
les tarptautinės padėties klausi
mais ir palies sovietinio komu
nizmo grėsmę taikai ir pasaulio 
saugumui.

• Jordanas nebenori Britani
jos ekonominės ir karinės pagal
bos.

• Indonezizjos darbo unijos, 
protestuodamos prieš sovietų ka 
rinius veiksmus Vengrijoje, ne
davė vandens sovietų tankeriui.

• Jungtinių Tautų policija da
bar turi 1,300 vyrų Egipte. Jiems 
vadovauja gen. E. L. M. Bums. Į

• Jungtinės Amerikos V aisty- ; 
bės svarsto, ar duoti Irakui JAV 
lėktuvų ir priešlėktuvinių gink
lų.

• Buv. dr. Karvelio ūkyje No
reikiškiuose Lietuvos Žemės 
Ūkio Akademija organizuoja 
„mokslinę bandymo stotį“. Šiuo 
metu stotyje pradeda statyti la
boratoriją. Naujosios bandymo 
stoties steigimas, kaip bolševikai 
garsinasi, „padės Akademijos

• Mokslų Akademijos Lietu
vių Kalbos ir Literatūros insti
tutas suruošė iš eilės trečią eks
pediciją į Širvintų ir Vilniaus ra
jonus. Vilniaus un-tas ir Peda-

Britanijos generolas Hugh Stock-
well su grupe vyrų planavo invaziją 
į Suezą rugpjūčio 10 d., po dviejų 
savaičių, kai Egipto prezidentas 
Nasseris suvalstybino kanalą. (INS)

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Sovietai vakar praleido Vakarų sąjungininkų karinius trau

kinius Berlyne.
— JAV 6-to laivyno jėgos, aplankiusios Siciliją, vakar išvyko. 
— Šen. Martin (R. Pa.) vakar pareiškė: federalinė viešųjų 

kelių programa (kai ji bus pradėta vykdyti) duos beveik vieną me
lioną naujų darbų.

, , , . ... . • i — Jugoslavijos diktatorius Tito nori palaikyti santykius su
o e yvui i spręsi ^ies u 10 Maskva ir Vakarais. Tito nenori susipykti su Kremliaus valdovais. kulurų derlingumo pakėhmo klau _ Turkija atjaM gmmjų

8imU- sntykių su arabų valstybėmis.• Airija gazolino racionavimą 
įveda 1957 metų sausio 1 d.

• Anna Kethly, buvusi Veng
rijos vyriausybės ministerė, nu
vyko į Belgiją iš New Yorko.

• Suezo kanalo uždarymas pa 
šauliui mėnesyje kainuoja 250 
mil. dolerių, pareiškė Australi
jos užsienio reikalų ministeris 
Richard Casey.

• Dviejose Maskvos dirbtuvė
se neseniai darbininkai sustrei
kavo, pranešė Paryžiaus laikraš
tis, gavęs žinių iš švedų diplo
matinių šaltinių.

• Britų iždas neteks mėnesyje 
apie 16 mil. ir 800 tūkst. dolerių, 
kai įsigalios gazolino ir alejaus 
racionavimas Anglijoje. Ten ra- 
cionavimas prasidės gruodžio 17

m.jero^^reb I ^rivat^8 motoristai mėnesyje
<INS) galės padaryti tik 200 mylių.

Jungtinių Tautų generalinė asamblėja paskyrė 10 mil. do
lerių Jungtinių Tautų policijos jėgoms Egipte, priešinantis sovietų 
blokui.

— Vengrijos vyriausybės premjeras Janos Kadar, Maskvos 
iškeltas į vyriausybės viršūnes, visai nesiskaito su darbininkų rei
kalavimais ir pradėjo areštuoti vengrus patriotus, kurie reikalauja 
pasitraukti sovietų kariuomenę iš Vengrijos.

— Budapešto radijas, kontroliuojamas sovietų, pradėjo nie
kinti buv. Vengrijos premjerą Imre Nagy.

— Vengrijos darbininkai tebetęsia pasyvų pasipriešinimą 
prieš Janos Kadar režimą.

— Raudonosios Kinijos premjeras Chou En -lai, nuvykęs į 
Kambodiją, vakar pakvietė nacionalistinės Kinijos vadą Chiang 
Kai • shek grįžti į Peipingą ir užimti augštą vyriausybės postą. Ži
noma, Chiang Kai - shek vieton vyriausybės kėdės gautų komunis
tinį kalėjimą.

— Du sprausminiai lėktuvai vakar susidūrė 22,000 pėdų aukš
tumoje apie 15 mylių šiaurėje nuo Raymond Dvillc, Tcx. Mano
ma, kad abiejų lėktuvų pilotai žuvo. Lėktuvai nukrito žemėn ir 
sudužo.

— Vcnezuelos keleivinis lėktuvas, išskridęs iš New Yorko, 
vakar nukrito ir sudegė mažiau negu dvi mylios nuo Caracas aero
dromo. Dvidešimt penki asmenys, skridę lėktuvu, žuvo.
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Redaguoja psktn. BRONIUS JUODELIS 

Adresas: 4200 So. Rockuell Avė., Chicago 32, III. Tel. FR. 6*0253.

MAŽO VIENETO DIDELI iškilminga sueiga. Rikiuotėje 
DARBAI | per 6C skautų-čių ir pilna salė

Kanadoje, Delhi-Tillsonburg. svečių — skautų tėvų, rėmėjų 
Ont., apylinkėje sktn. Zigmo ir bičiulių — daugiausia senes- 
Paulionio pastangomis šiemet nės kartos ateivių, kurie buvo
įsikūrė skautų skiltis. Ją suda
ro 8 skautai kandidatai, kuriuos 
tėvai suvežą iš artimiausių ir 
tolimesnių ūkių į sueigas.

Tai yra mažiausias mūsų 
skautų vienetas Kanadoje, bet 
stipriausiai remiamas. Dideli 
skautų bičiuliai ir lietuvių vei
kėjai, ankstyvesnės kartos atei
viai p. V. V. Treigiai padova
nojo skautams puikią stovykla 
vietę. Sktn. Z. Paulionis, talki

sužavėti skautiška sueiga ir ten 
pat sumetė $65.00 skautų rei
kalams. Šventės proga kalbėjo 
LSB Vyriausiasis Skautininkas, 
abu kanadiečiai skautininkai, 
kun. J. Riekus, KLB Krašto 
V-bos pirm. B. Sakalauskas ir 
apylinkės lietuvių skautų rė
mėjų v-bos pirm. A. Stankus. 
Po sueigos vykusiai pasirody
mų pynei vadovavo sktn. Z. 
Paulionis. Jai pasibaigus, skau

Kanadietė MacDonald, disko metėja, treniruojasi Melbourno olimpiadoj.

i
Stp. Dariaus jūrų skautai ta- kusijose. Suvažiavimui pirmi

ninkavo tėvų atst. J. Audėnas, 
o sekretoriavo vietos sk. vy
čiai.

ria broliška dėkui už aukas 
savo rėmėjams: ps. V.- Jokū
baičiui už $25 auką, Ad. Ke- 
žienei už $10, S. ir B. Jurguta- 
vičiams — $10, ps. V. Bacevi
čiui — $10, J. Švarcui — $5 ir
kitiems aukojusiems po ma- 

namas savo jaunųjų ir ten įsi-1 tai-tės rėmėjų buvo pavaišinti žiau. —sks—
kūrusio skautų rėmėjų būrelio J kava ir sumuštiniais.
per vasarą puikiai sutvarkė šią JCRŲ SKAVrv DŽIAUGSMAS 

stovyklavietę. Pastatyta nuola-!
tinė gera virtuvė, išvietės, išly-1 Clevelantlas. Jau praėjo nede
ginta vėliavų aikštė, išvalytas los vasaros gerieji vėjai ir ar
ijiškas, gręžiamas šulinys. Iki tėja žiemos darganos, tačiau 
ateinančios vasaros numatyta Clevelando Pilėnų turto jūrų 
galutinai įrengti stovyklavietę, i skautų širdys pilnos džiaugs- 
pastatant Tėvynės prisiminimui mo ir veidus puošia šypsenos, 
aukurą ir akmeninį paminklą, O to viso priežastis — dar vie-

SKAUTŲ-ČIŲ TfiVŲ 

SUVAŽIAVIMAS

vartus, kryžių ir kt.
Viešumoje šis naujas viene

Spalio 27-28 d. vVorcestery- 
je, Mass., buvo skautų-čių tė
vų atstovų suvažiavimas, ku
riame dalyvavo tėvai iš New 
Yorko, Bostono, Waterburio, 
Hartfordo ir Worcesterio. Taip 
pat atvyko Liet. Skautų S-gosnas plaukiojimo pastatas. Stp., Pirmijos pirm v s dr v Ce.

. į Dariaus jūrų skautų laivas šio- pas, Seserijos vadeivė v. s. E.
tas pasirodė spalio 21 d., sktn. mis dienomis įsigijo regatinį Brolijos vadeiva
z Paulionis sukvietė Toronto, 
Hamiltono ir Londono skautus- 
tes i Vėliavos pašventinimo iš-

18 pėdų pastatą. Tas pastatas 
įgalins jūrų skautus įsigyti 
daugiau buriavimo praktikos.

kilmes Courtland, Ont., vengrųi Prie jo turima specialiai prie- 
bažnyčioje. Iškilmėse dalyvavo ! kaba, kuria reikalui esant ir 
LSB Vyriausiasis Skautininkas sausuma galima greitai perga- 
prof. v. s. Stp. Kairys, Ontario! benti laivj* i bet kuriuos van- 
sk. vyčių vadovas Mr. Taylor ir1 denis.
Delni-Tillsonburgo distrikto va-; Vieni jūrų skautai nebūtų 
das Mr. G. McClatchie. Vėliavą pajėgę įsigyti šio pastato. Čia 
pašventino kun. J. Riekus. Po Į jįems daug padėjo jų bičiuliai.

Nepaprasta padėka tenkanti 
ypatingiesiems geradariams — 
dr. M. Vaitėnui, H. Macijaus
kui ir ps. VI. Bacevičiui, kurie 
sudarė sąlygas šiam pastatui 
nupirkti.

pamaldų bažnyčios salėje buvo

ras
DRAPERIJA...
NEMOKAMAI ĮRENGIAME.

Pagaminami pagal užsakymą 
mūsų nuosavioje dirbtuvėje.
KILIMAI...

PAGARSĖJUSIŲ FIRMŲ

Kainos pagal susitarimą. Ne
mokamai apkainuojame jūsų 
najuuose. 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
• f

(Lietuvių Krautuvė)

“Kur klientas atsiunčia savo 
draugą”.

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

Savininkas Stanley C. Tranas

ATDARA SEKMAD. NUO 12 

IKI 4 V AL. IKI KALĖDŲ

Kitom dienom 9:30—5:30. Pirmai!, 
ir ketvirt. 9:30—9:30 v. v. 

Pcuktud. 9:30—41 v. v.
00BTKI

s.

A. Matonis ir rajono vadas s. 
V. Nenortas. Skautų vadovai 
davė pranešimus suvažiavi
mui ir aktyviai dalyvavo dis-

Nauja maldaknygė
“Viešpatie, Išklausyk 

Manęs”
— Suredagavo

Kun. K. Matulaitis, M.I.C.
išleido

Lietuvių Kataliku Spaudos Draugija

640 puslapių; 3/, colio storumo

Kaina............................. ...........$3.00
Paauksuota............................... $3.50

Tai viena iš pilniausių maldakny
gių, spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos: 11 novenų; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmės; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadieniu evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams ir 
aboliueijai; maldos apaštalystės mal
dos: ftv. Valandos maldos; 33 giesni.; 
Velykų ir Vėlinių apeigos; Kryžiaus 
kiliai; Sopulingosios Motinos stotys 
ir 1.1.

1 Maldaknygė ''Viešpatie. Išklausyk !
| Manęs" yra kiliai gražiai išleista; at- 
, spiiusdinta ant. balčiausio ir gerlau- 
j šio popierlo: tvirtai įrišta su paauk- ■ 

savimu ar be; nemažos raidės; daug’ 
ryškių iliustracijų.

ši maldaknygė yra geriausias pir
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo
jau. Graži dovana Kalėdoms.

Užsakymus su pinigais siųskite:

D R A U G h S 
2334 S. Oakley Avė.

Chicago 8. Illinois
w

CRA N ESĄ VINGS AND IX)AN 
ASS’N

2555 WE«T 47th STREET LAfayette 8-1083
B. R. Pletkiewlez, prez.; E. R. I’letklewlcz, sekr. ir advokatas 

Mokume augfttug dividendus. Rikiuojame čekius. Parduodame Ir 
įperkame valstybės bonus. Taupytojoms patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10.000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o fiežt. nuo 9 iki vidurdienio.

M O V 1 N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus Dei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075 arbs- 

Pltospect 8-9842

Suvaži avime be kita ko pri
imti pageidavimai skautiškai 
veiklai gerinti bei stiprinti: 1) 
pasirūpinti, kad skautiškųjų 
stovyklų dalyviai būtų apdrau
sti nuo nelaimingų atsitikimų; 
2) stengtis, kad stovyklų va
dovams būtų atlyginama, iš 
anksto su jais susitarus; 3) 
skirti nuo tėvų k-tų rengiamų 
parengimų gryno pelno po 5 
nuošimčius Seserijos ir Broli
jos vyriausioms vadovybėms; 
4) gerai pasiruošusius skautų- 
čių vienetus galima registruoti 
JAV skautų organizacijose, tik 
prieš tai gerai ištyrus visas są
lygas; 5) kasmet šaukti rajono 
skautų-čių tėvų atstovų suva
žiavimus. Jais rūpinasi rajono 

i (Nukelta j 4 psi.)

Ofiso telsf LAfayette 8-8310. Jei 
teatsiliepta, saukite KEdzie 3-ssk*

UA. EMJLY V. KRUKA5
VDYTOJA IR CH1KUH-

1146 8. Archer Avė
tvaBdieu po pi ei uut 
jlrtn tint r k*tv1ri

4-*. *6 M

Trečiadienis, lapkričio 28, 1956

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd Si 
Ofiso tel. ItKIlance 5-4410

Kezid telef. Gilovehlll 0-O017 
valandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m

Penktad. tik po pietų 
frečiad Ir šeštad pagal sutarti

Tel. ofiso HE 4-00»9, rez. PR 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
V AL: 1—4 Ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p 
išskyrus ketvirtad. ir sekmad.

Tel. OLympie 2-4270
* DR. ATKOČIŪNAS
DANTŲ GYDYTOJAS 

1446 So. 49th Ct, Cicero 50, I1L
Vai. antr. Ir ketvirt. 10 r. Iki 9 vak. 
Penkt. 7—9 vak. ir šešt. 10—12 v. d. 

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

Tel. CAlumct 5-0270
Vai.: pirmad., treč. ir šešt. nuo 3—8 
vai. vak. Penkt. nuo 10 v. ryto iki 
2 vai. p. p.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Westera Avenue
vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-1 vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Res telef. VV’Albrook 5-5O70

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Del valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. ir 
šeštad.

Res. tel. GRovehUl 0-5003

Nauji Lietuviški Rekordai]
PO S 1.50 VIEKAS

Tyliąją Naktį ir Sveikas Jėzau. Kalėdų giesmės. Solo Izabelė
Motei; aitienė

Gul šiandieną ir Liksmą Giesmę. Kalėdų Giesmės. Solo Izabelė 
Motekaitienė.

Palvas Arklys ir Kikilis, švedo Ansamblis.
Žemaitiška Liaudies daina ir Subatos Vakarėlį. Švedo Ansamblis 
Alutis ir Šauksmas. Budriūno Vyrų kvartetas.
Klumpės ir Vežė Mane iš Namų. Budriūno Vyrų Kvartetas, 
į Kovą ir Gyvenimo Aidų ir Subatcs Vakarėlį. Budriūno V. Kvart. 
Valsas ir Žvakė ir Plaštakė. Budriūno Vyrų Kvartetas.
Tėvynei ir Subatos Vakarėlį. Budriūno Vyrų Kvartetas.
Barkarolė ir Sutemo. Duetas, Motekaiticnė ir Kalvaitytė.

Žvaigždelės ir Temsta Dienelė. Duetai. Motekaitienė ir
Kalvaitytė.

Čigonės ir Nokturnas. Duetai. Motekaiticnė ir Kalvaitytė.
Aviža Prašė ir Nudavė Dukrelę. Solo Marijcšius.

PO 81.00 VIENAS:
Ramu Čia Gyventi ir šlama šilko Vėjas. Radio Moterų Kvar 

tetas “Rūta”.
Pakirsiu Berželį ir Žygis į Vilnių, Vyrų Oktetas “Aidai".
Kur Bėga Šešupė ir Draugai į Kovą. Choras.
Karvelėlis ir Jūra. Choras.
Liksmų Laikų Polka ir Koja, Koja. Orkestras.
Paskutinis Sekmadienis - Tango ir Vyrai Užkim - Fokstrotas.

S>lo Šabaniauskas.
Nutilk, širdie - Tango ir Kanarkų Fokstrotas. Solo Šabaniauskas. 
Visur Tyla ir Tykiai Nemunėlis Teka. Solo Babravičius. 
Našlaitės Kapas ir Griovėsių Gėlelė. Duetas: Pupų Dėdė ir

Dėdienė.
Tu, Lietuva ir Drulia. Ppuų Dėdė ir Dėdienė.
Kai Aš Turėjau ir Kam šeri Žirgelį? Duetas. Vanagaitis ir

Olšauskas.
Marcinkonių Polka ir Virginijos Polka. Orkestras.
Jonelio Polka ir Dariau Lyseles. Solo šaukevičius.
Vainikas I ir II dalis. Lietuviškų melodijų rinkinys.
Geismai ir Svajonės ir Oželis. Kvartetas su Orkestru.
Gyvenk, Juokis ir Mylėk ir Dzinguliukai. Duetas su Orkestru.

Rekordus siunčiame ir paštu į kitus Amerikos miestus ir į 
kitas pasaulio valstybes. Amerikoje pašto ir su pakavimo iš
laidoms siūskite ekstra $1.50, Kanadon $2.50. Į kitas pasaulio 
valstybes proporcingai daugiau. Siųsdami rekordų užsakymus, 
siųskite ir Money orderį kartu. COD rekordu nesiunčiame.

Naujos Lietuviškos Kalėdinės atvirutės po 10c. viena. 
$1.00 gausite 12 Kalėdinių atviručių su prisiuntimu.

Už

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INU.
3241 So. Halsted Str. Chicago 8, Illinois

——

ii TOLI IR ARTI 

NAUJI OIDtlI T*O KAI- NAUJAUSI MtAUSTr/AO (JMNK/JU 
imu Merų PAMtinAs-p/sus itf sąžiningas AAn»PNAWfAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St CHICAGO 36, ILU- Tel. WAIU>ek 3-9209

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue
(Kampas 47-tos ir Daman Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—S vai. vak 

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

Telef. ofiso LAfayette 3-0048 
Rez.: tVAlbrook 5-3048

IR IRENA KURA5
iGjdytoJa Ir Chlrurgfl) 
niRiv IR VAIKŲ

SPECIALI hTT 
M South Weatern Avei"
, MEDICAL BUILDING 

i tnad antrad ketv Ir panku
įuo 11 vai ryto — 1 v p. p Ir nu 

J v — 8 vai vakare Trečiad nu
11 vai. ryto — Iv p. p. fleitai'
■’Ri ryto Iki 8 vai. poi 'et

Ofloe tel RE. 7-il0»
'ei WAIbroob 5-X7«>

,ei. ofiso Iš 7-5657, rea RE. 7-400
OR. FRANK C. KWINN

(K VILČINSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ?

1651 Weat 476h Streot
LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 
zal iki 4 y. popiet. Nuo 7 v. iki 8:8

TeL ofiso PRospect 0-2240
Pltospect 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
6700 S. YVood Street

Priėmimo vai. pirmad ir penktad nuo 
2—4 ir 6—8; antrad., ketvirt., šešt. 
2—4; treč. ir sekmad. uždaryta.

DR. JULIJA M0NSTAV!6IU§
GYDYTOJA EB CHIRURGĄ 

Office: 10748 South Michig&n Avė. 
Buto: 1053 W. 103 St., Beverly milą 
Vai.: kasdien nuo 8 v. v. Iki 9 ▼. 
išskiriu trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet

Tel.: Ofiso — PUlbmas 5-6700 
Buto — BEverly 8-3940

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez. HEmL 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IB VIDAUS LIGOfl 

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

Priima pagal susitarimą

Tel. ofiso 1IE.4-5849. rez. HE.4-2824

DR. PETER T BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir : ešt. pagal sutarties

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Stmt
(Arti Archer Avė.) 

Valandos: nuo 10 iki 12; 2—«: 7—9. 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfayette 3-4949 
Namu — CEdarcrest 3-7 780

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Western Avenue 
Chicago 20, 111

pasimatymai pagal sutarties
telefonas REpublic 7-1900

Rezidencia: GRovehUl 0-8161

Ofiso tel. GLlffStde 4-28Ve 
Rezidencijos: LAfayette 3-1 n

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURG*

1724 West 47th Street 
.Kumpiui 47tb Ir HrrmluųĮ. 

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 8 Iki 9 v va.
'eštad nuo 2 iki 6 vai Išnkyt

0R. FL fAIAAT-RELPsi
Ofisai: 20 North Waeker Drlve 

'Clvlo Opera House, kam b. 8581 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 0-2294 
5002 West 10tb Str., Cicero 

Vai. kasd. 6—8, šeštad. t—8 
Tel. TOuuliall 3-0959 

Kitu laiku ir trečiad. susitarus 
Rezld tel. HEmlock 4-7080

0R. VYT. TAURA*
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
BENDRA PRAKTIKA KB 

■PEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 51st St 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 0-5571 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antra. 

Trečiad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak. 18 
Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso Re. 4-2123, rez. PR. 0-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western Aveaafl
VA.lt. kasdien 2—4 p. p. ir T—9 vak, 

Trečiadieniais, šeštadieniais lx 
sekmadieniais uždaryta 

Tel. ofiso: DAnube 0-118*

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJA. 

8267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

l«L ofiso PKospeot 0-9400
Rezld. PRospeet 0-5404

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
( V aške vičlūtfi )

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 0-8 vai.
' vak. Šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniais 
j ir kitu laiku tik susitarus.

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory «-«T4>

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHLRURG4> 

802 West 31st Street
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvini 

r*rlflmimo valandos kasdien: 1-4 p.j 
r nuo 6-8 v.v. šeštad 1-4 va)

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

DR. J. J. PLIKAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6318 W. Irving Pk. Road
Pirmad., antrad., ketv., penkt.

P- P-
VAI,

r

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
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0030. 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8241

Tel. ofiso VI 7-O0OO, rez. RE 7-0807

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Avė. 

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

Ofiso telef. YArds 7—1100 
. Rezidencijos — STeuart 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
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. VVAlbrook 5-2070
Res. Hllltop 5-1500

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue

VAI,. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso I’It. 6-3838, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 We»t 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehUl 0-1696
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ 8PECIALIST1

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 

•ualtarlms išskyrus trečiadieniu*
2422 Ww»t Marqnette Rd

Tel. REliance 5-1811

OR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS OYUYTOJAS)
3925 Weat 59th Street 

VAL. 1—4 poplat. 6:80—8:89 vak
Trečiad. pagal sutarti

Tek ofiso Ir buto OLympie S-410«
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
4988 W. 15th SU Cicero 

Kasdien I—S v. Ir 6—8 v. vaksys. 
Išskyrus trečiadienius

Bntas 1520 Ko. 40th Avė. 
Bsštadtentais 18 Iki 4 puplsl

7-8:30. ši4t. 2-4

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

QVI)VT().IAI IR CHIRURGAI 
8259 South Halsted St. 

tšasdlen 8—7 vai. vak. fleftae «u< 
1—6 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarime
[ Jflso tel. VIctory 2-1484. Resld. 248' 
i iV 62nd St.. tel RepubUc 7-8818.

Tel. ofiso PR. 0-0440, rez. HE. 4-3151

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

2420 West Marąuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p p. 6 iki 8 vat 

Trečiad ir šeštad pagal sutarti

Ofiso telefonas — BIshop 7-9591

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

4342 Archer Avenue
‘.Kampas Kedzie Ir Archer> 
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečiad ir sekmad tik ausltarm

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telef. REpublie 7-2290
8PKCI. CHIHURGINRS IK 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

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

Or. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akla: pritaiko aklnloa 

keičia stiklių Ir rėmus.
4458 So. California Avė., Ohicag' 

Šaukite YArds 7-7381 
Priima: vakarais 6 Iki 9; šefltad 

10 <al ryto iki 4; trečiad. Ir ••kmad 
tik susitarus

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopcdas - I’rotezUtas 

Aparatal-Protezal, Msd. ban
dažai. Rpec. pagalba kojom

(Arcb Supports) Ir lt.
Vai.: 9-4 Ir 6-8. fleštadtentals D-l. 
iRTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB 

1850 W. 63rd Kt. Chicago 29, HL 
Tel. PRospect 0-5084.

V

fel. ofiso CA 0-0257, rea. PR 0-5Oa>

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

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-06»
Rezld. 6600 S. Artealan Avė 

VAL 11 v. r. Iki 8 p p. 6-0

DR. G. SERNLh
1ETLVI8 AKIU GYDYTOJAS 

Viri 95 metę patyrimo
Tel. YArds 7-1889 
Pritaiko akinta. 
Kreivas akla 

ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 VVrot 35th Street

Vai. nuo 10 Iki S, nuo S Iki >, 
čiad. nuo 10-12, penktadlenj 19-8 U 
lettadienlals 19-3 vai. popiet.

▼ m

Tel. ofiao YA 7-4787, rea. PR •-!•»

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1646 8. Ashland Avė. (kamh. UI)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8: trečiad., Seš 
tad. ir sekmad. tik pagal sutartį, 

(eigų neatsilieps vlršminfltl telefoną
Raukite W1ldwav 8-0001

$

<4V1MO4

Kristus yra visų pasisekimų 
ir tikrojo džiaugsmo nešėjas 
kiekvienam piliečiui ir kiekvie
nai tautai. Fulton Sheen

2354 H.

DRAUGAS
THE L1TUBAN1AN DAILY FRIEND 

Oakley Avė., Chicago 8, UI. TeL Virčiais 1-0041) 1-0008

Bntored 00 ■eoond-Class Matter March 81, 1916, st Cklesce. 
Under ths Aet of Msroh 8, 1870.

Member of the Catholtc Press Ass’n flUBBCRIPTlOk' RATEfl
PukUsSsd dally, ezept 8 indays. 88.00 per yesr outstde of Cklaagc

ky ths
Utkusnlss CsthoUo Prsas floelsty

19.00 psr yssr In Chloago 
18.00 per yssr In Csasds 
Forelgn 811.90 nėr vs<aa

A etas*

PRENUMERATA: Metams H metų 1 m0n. N mes.
ChlcagoJ Ir Cloerej 39.00 6.00 88.76 •L3t
Kitur JAV Ir KasadoR 18.90 14.69 13.69 11.90

61.61nestenyje 111.99 <6 54 68.99

Redakcija stralpsnlas taiso savo nuoiiOra. N šou naudotų straipsnių as- 
saugo, juos grųtlna Ilk U anksto susitarus. Redakolja u*

■keikimų kalios prlsUisAUmos įsma
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KOMUNISTAI - TAUTŽUDŽIAI
Žiaurus} Sovietų Sąjungos ginkluotųjų jėgų siautėjimas 

Vengrijoj, kaip jau ne vieną kartą esame minėję, daugeliui 
pravėrė akis. Dabar jau ir Jungtinėse Tautose, ir kitose tarp
tautiniuose forumuose, ir spaudoje girdime ir matome kalbant 
apie tautžudybę — genocidą. Pirmiau spauda, ypač amerikinė 
nedaug dėmesio į tai tekreipė. Kai lygiai toks pat genocidas, 
kaip šiandien Vengrijoj, vyko Lietuvoj, Latvijoj, Estijoj ir 
kaikuriuose kituose bolševikų okupuotose šalyse, lyg ir ne
manyta, kad ten vyko tautžudybė ir planingas žmonių žudy
mas. Amerikos Lietuvių Taryba ne vieną kartą, bet daug kar
tų ir labai dažnai primindavo JAV vyriausybės žmonėms ir 
spaudai, kad Sovietų Rusija yra užsimojusi išnaikinti lietu
vių ir kitas mažesnes tautas, ir prašė daryti žygius, kad būtų 
sulaikytas ten vedamas genocidas.

Kaip gerai žinome, Amerikos Lietuvių Tarybos vadovybė 
labai daug žygių darė, kad Jungtinių Valstybių Senatas rati
fikuotų Genocido Konvenciją, kurią užgyrė (ratifikavo) dau
giau kaip penkiasdešimt valstybių parlamentų. Bet ji ir dabar 
dar nėra ratifikuota.

Įdomu buvo užtikti “U. S. News & World Report” žurnale 
(š. m. lapkričio- 30 d. laidoje) skaitytojų paklausimą, kas yra 
genocidas? Mat, Jungtinėse Tautose Sovietų Rusija buvo ap
kaltinta laužanti Genocido Konvencijos nuostatus, skerdžiant 
Vengrijos žmones ir tremiant juos į Rusijos gilumą, kaip savo 
laiku buvo daroma su Lietuvos žmonėmis.

Šio plačiai skaitomo žurnalo redakcija, atsakydama į sa
vo skaitytojų paklausimą, rašo, kad genocidas yra — sistema- 
tingas naikinimas visos tautos ar žymios jos narių dalies ma
siniais žudymais ir deportacijomis.

Į klausimą, ar Rusija nusižengia Genocidui savo veiksmais 
Vengrijoje, žurnalas atsako neabejojąs, kad taip. Tai esą aiš
ku iš įvairių pranešimų, iš JAV ambasadoriaus Henry Cabot 
Lodge paduotų duomenų Jungtinių Tautų asemblėjai.

Į paklausimą, ar Rusija praktikavo genocidą praeityje, ir-, 
t gi teigiamai atsakoma. Minimi Sovietų žiaurumai Kaukazo 
kraštuose, totoriai, vokiečiai ir kiti. Pabrėžama, kad prade
dant 1940 metais, komunistai deportavo iš Lietuvos, Latvijos , 
ir Estijos 600,000 žmonių arba dešimt nuošimčių visų gyven
tojų Pabaltijo kraštuose.

Šio žurnalo redakcija primena dar ir tai, kad bolševikai ir 
rusų tautai nedaug išimčių tedaro. Ir rusų milionus jie yra 
išžudę. *

Ar Jungtinės Tautos draudžia genocidą?
Atsakoma, kad taip. Jungtinių Tautų asemblėjos priimta 

Genocido Konvenciją užgyrė per penkiasdešimt tautų. Kon
vencija aiškiai nustato, kad, pagal tarptautinę teisę, genocidas 
yra kriminalas, kurį konvenciją pasirašiusios tautos turi su
laikyti ir bausti tuos, kurie jai nusižengia.

Pastebima, kad JAV neratifikavo Genocido Konvencijos, 
turėdamos galvoje juridinį momentą. Bet tai yra klaida. Vi
suomenė turėtų padaryti spaudimą į vyriausybę, kad ji nekliu
dytų Senatui šią taip svarbią ir reikalingą konvenciją už
girio • J ’ r v '

LAIŠKAS BULOANINO ŽMONAI

L...., 7*
Mary Mercurio parašė laiškus visų didžiųjų asmenų žmonoms, kvies
dama taikai. ,li paraSė laiškų ir Bulganino bei Žukovo žmonoms, veng
rų bolševikinio premjero Kadarri, Izraelio niin. Guriu ir Nasserio 
žmonoms. Čia1 ji"su keturiais savo vaikais, kurių turi šešis. (INK)

' mūsų jieškojimas draugų pašau 
lio politikų tarpe, palaikymas ko 
glaudžiausių santykių su įvairiųI 
srovių tarptautinėmis ir tauti-l 
nėmis organizacijomis, informa-| 
ei ja ir kova už p?.šaulio opiniją 
mūsų reikalui — tai labai dideli 
ir be galo .ivarbūs politiniai už
daviniai. Jiems atlikti žmones 
turi paruošti mūs ųpolitinės gru 
pės. Todėl ir mums svarbu ne 
tik palaikyti savo politinį veik
lumą, bet j; dar ir stiprinti, auk
lėjant politiškai susipratusį ir 
politiškai pasiruošusį jaunimą, 
kuris papildys ir ateityje pa-j 
keis vyresniuosius.

Esame labai susirūpinę išlai- 
i kyti kiek galima didesnį kultū- 
Į rinį veiklumą ir kūrybingumą. 
Greta to pirmaeilio rūpesčio, ne 
turėtume apleisti ar silpninti ir 
savo politinio pajėgumo. Ne pa
slaptis, kad mūsų vyresniųjų 
politikų veiklumas silpnėja. Tai 
sudaro pavojų susilpnėti ir mū
sų politinei kovai tarptautinėje 
plotmėje. Kad to nebūtų, mū
sų politinės grupės turi paruoš
ti naujų politiškai subrendusių 
asmenybių, kurios palaikytų ir 
stiprintų mūsų politinį pajėgu
mą. Juk dar nežinome, kada

ir kokio politinio veiklumo pa
reikalaus ateitis. Tik svarbu, 
kad, tas mūsų politinis veiklu
mas reikštųsi pozityviai ir ap
sivalytų nuo demokratiškai ne
sveikų tendencijų.

Pilus XII apie 
laikraštininkus

Popiežių aplankė atstovai įvai 
rių žinių agentūrų ir laikrašti
ninkai. Pijus XII jiems priminė, 
kad laikraštininkas privalo bū
ti drąsiai objektyvus, nepraras
damas kontakto su žmonėmis. 
Paskutiniu laiku, — kalbėjo po
piežius, — du dalykai padidino 
viešosios nuomonės galią: 1. Pa 
didėjęs vyrų ir moterų dalyva
vimas viešajame gyvenime ir 2. 
Nuostabus patobulėjimas susi
žinojimo priemonių, kurių dėka 
daroma įtakos į viešąją nuomo
nę.

— Žinių agentūros ir žurnalis 
tai, — kalbėjo popiežius, — la
biausiai ir pasinaudoja tomis 
priemonėmis, formuojant viešą
ją nuomonę.... Jeigu tiesa, kad 
pavienis žurnalistas formuoja 
viešąją nuomonę ,tuo pačiu bū
damas ir jos veikiamas, tai tuo

labiau šis principas taikytinas 
žinių agentūroms.

. Savo atsakingas' pareigas 
laikraštininkas gerai atliks jom 
rūpestingai atsidėdamas ir į pro 
blemas žvelgdamas iš savo gilių 
įsitikinimų, paremtų visuotino
mis tiesomis, kurioj apima be
sąlygini pripažinimą — Dievo 
buvimo ir Jo sutvėrimo tvarkos.

Sukilėliai seselių nežudę
Baltosios Seserys Afrikoje 

paskelbė pranešimą, kuriuo pa- 
neig;>mi spaudoje pasirodę gan
dai būk Alžiro sukilėliai nužu
dę kelias seseles. Viena seselė 
grįžo į prancūzų valdomą sritį 
ir pranešė, kad sukilėliai su jo
mis elgėsi tinkamai ir kad antro 
ji seselė — Pierre Fourier — žu 
vo be sukilėlių kaltės, pripuo
lamai patekusi į kautynių ugnį.

Namai invalidams
Jonas N. Friedman, pagerb- 

1 damas atminimą savo mirusios 
11 metų amžiaus dukters, pa
dovanojo savo erdvius namus 
Tiffine, Chio, katalikų įstaigai, 
kuri rūpinasi invalidų apmoky
mu ir aprūpinimu darbu.

GENERAL ELECTRIC

POLITINES GRUPES IR JŲ PRASME
i. VARNAS

Šių laikų demokratinės vals
tybės organizacija remiasi poli
tiškai organizuota visuomene. 
Ta visuomenės organizacija pa
sireiškia politiškai aktyvios vi
suomenės dalies susigrupavimu 
į politinius junginius, vadina
mus partijomis. Taigi, partijos 
yra politinės grupės, siekiančios 
tvarkyti viešąjį gyvenimą' pagal 
vienokius ar kitokius principus. 
Nors partinė organizacija pap
rastai tiesioginiai apima tik ma
žą visuomenės dalį, tačiau de
mokratinėje santvarkoje ir visa 
visuomenė dalyvauja valstybės 
reikalų tvarkyme, pasisakyda
ma balsavimo keliu už tos ar ki
tos partijos atstovaujamus prin 
cipus ir išrinkdama tų ar kitų 
partijų veikėjus aniems reika
lams spręsti bei tvarkyti. Tuo 
pačiu visa visuomenė, nors ir 
netiesioginiai, įsijungia į politiš
kai partinę struktūrą.

Siekdamos įgyvend. savo prin' 
cipus bei įsivyrauti viešųjų rei
kalų tvarkyme, politinės grupės 
tarp savęs kovoja dėl įtakos 
visuomenėje. Dėl tos jų kovos 
neretai joms daroma priekaištų, 
kad jos perdaug tarp savęs pe
šasi ir kad dėl jų tarpusavio 
kovų nukenčia bendrieji reikalai. 
O tai duoda pro<rų pasireikšti 
ir kitiems nesveikiems reiški- 
niame

Kalb'i us priekaištus paašt
rindami ir iuos išnaudodami, ne
retai ambicingi, bet prie esamų 
polit. grupių neprisitaikę arba 
nuo jų atskilę asmens bando 
paveikti bei suburti esama poli
tine situacija - nepatenkintus as
menis ir sukurti politinį sąjūdį, 
kuris paprastai visuomenei re
prezentuoja si kaip kovojąs su 
esamų partijų blogybėmis ir ža
dą reformuoti politinį gyveni
mą. Reprezentuodamiesi kovo ją 
prieš esamas ar tariamas parti
jų blogybes, tokie nauji sąjū
džiai dažniausia jau nebepasiva-

sas gyvenimo sritis (jų tarpe 
ir politiką) nuo viso to, kas nei-i 
giama Tačiau piktos pastabos 
ar puolimai prieš pačią demo
kratinę santvarką yra lyg ir nu
sigręžimas nuo to, ką žmonija 
labai sunkiai iškovojo, o kitur 
dar tik stengiasi iškovoti.

Kai kas gal pasakys, kad ne-

tijos sistemą. O kas ji yra, mes 
puikiai žinome iš patyrimo. Kad 
kokias tokie sąjūdžiai beturėtų 
programas, jų kovos antiparti- 
nig atspalvis visada yra labai 
slidus ir pavojingas kelias: jis 
slepia savyje sociališkai pavo
jingos pradus. Todėl kiekviena 
politinė grupė, kuri nori švariai
išlikti demokratinėje plotmėje, lu“n‘; savos valst b5 mum3 ir 
tnn 1 s anksto apsivalyt, nuo | rejkalai n6aktua.
ant.part.nes kovos elemento pa- lfi>. kad dabartinįs lietu.
našiai, kaip prahcūzų Respub
likoniškas Liaudies Sąjūdig ap- 
sįyalė nuo De Gaulle ir jo šali
ninkų nedemokratiškų antiparti

viškos politikos veiklumas yra 
labai ribotas. Tačiau mūsų po
litinis veiklumas nėra praradęs

, , .. , , ... savo prasmę. Tikrai darytumenes demogogijos tendencijų .r dide,ę Waidą> savo politinį

ULTRA-VISION
TELEVIZIJA:

• Nepaprasto ryškumo paveikslas
• Naujas lengvas būdas stotims 

pasirinkti
• Valdymas iš tolo
• 90° aliuminlzuotas paveikslo 

vamzdis

GENERAL ELECTRIC

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

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

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

dina partijomis, o tiesiog tik 
sąjūdžiais, sąjungomis ar ku
riais kitais vardais: Respubli
koniškas Liaudies Sąjūdis ir Pu- 
žado Sąjūdis Prancūzijoje, nac. 
socialistinės krypties Tėvynės 
Frontas Austrijoje ir kt.

Tokie sąjūdžiai, paprastai pra 
dėję pulti partinės kovos blogy
bes. dažniausia pereina į kovą 
bendrai prieš partinę sistemą ir 
“partijos” jiems tampa paran
kiausiu demogoginiu keiksmažo
džiu.

Tačiau visų tokių sąjūdžių 
tragedija yra ta, kad jie, siek
dami pasiūlyti visuomenei ką 
nors pozityvaus, turi susidary
ti sau siekiamą realizuoti po
litinę programą, turi sukurti 
centralizuotą politinę organiza
ciją ir kovoti dėl įtakos visuome 
nėję ir dėl vietų valdžioje. Tuo 
būdu tokie sąjūdžiai savo poli
tinėje veikloje greitai nebesis
kiria nuo kitų partijų niekuo ki
tu, kaip tik vardu ir dar nebent 
tuo, kad jie yra partijos, kurios 
kovoja prieš partijas. Sąjūdžiu 
galime vadinti politinę grupę 
tik tam tikrą laiką, kol kuri 
nors visuomenės dalis, prieš ką 
nors reaguodama ar siekdama 
ko nors labai aktualaus, sponta 
niškai susiburia apie tam tikrus 
reikalavimus ir juos reprezentuo 
jančius vadus. Tačiau, kaip tik 
tas ar kitas sąjūdis nusistato 
sau politinę programą, sudaro 
iš savo šalininkų pastovią ir 
centralizuotą organizaciją ir įsi
jungia į partijų kovą, siekda
mas laimėjimų, jis tampa jau 
tik partija. Kaip jis pats save 
bevadintų ir kaip jis bepultų 
“partijas”, jis pats tuo atveju 
jau nėra niekas kitas kaip par- 

Į ti ja.
Antipartinė kova visada turi 

pavojingų tendencijų arba yra 
žaidimas su pavojingomis ten
dencijomis. Tos kovos siekimai, 
jei tik jie gali būti praktiškai 
realizuoti, reiškia jau vienos par

liko viena švariausių ir demo
kratiškai pajėgiausių Prancūzi
jos partijų.

Šie samprotavimai teturėtų 
vien teorinės prasmės, jei mes 
savo spaudoje nesutiktume daž 
nų pasisakymų prieš “partijas” 
ar jų sistemą. Deja, jų turime.
Turime jų nemaža išlikusių iš 
netolimos praeities, turime jų 
ir naujų. Tokie pasisakymai nė 1 Nauji įvykiai dabar kasdien. Įvai
ru sveikas arba kaiD kas vra rių ivYkili filmus ir net “gyvus” J- ra sveiKas arba, Kaip Kas yra vykius perduoda televizija. Pirkite 
pasakęs, simpatingas reiškinys.: Dumont, RCA, GE, Zenith ar k. 
Iš principo reikia sveikinti- kiek- aparatą pas specialistą Gradinską, 
vienų sveiką kritiką. Pozityvia
kritika reikia siekti apvalyti vi- Atidarą ir sekmad. nuo 11 iki 3.

veiklumą imtume abejingai silp
ninti. Tai rodytų, kad mes jau 
nebenumatome, kad mūsų politi 
nis veiklumas yra ar ateityje 
bus reikalingas Lietuvai. Mūsų 
politinis veiklumas turi dar la
bai didelius uždavinius. Mūsų 
kova dėl Lietuvos išlaisvinimo,

NEŠIOJAMI TV APARATAI:
• labai lengvo svorio
• nepaprasto patvarumo
• žema kaina

GE RADIJO APARATAI:
• Bet kuriam kambariui
• Nešiojami
• Su laikrodžiais
• Transistoriniai

G E EtdEKTR. LAIKRODŽIAI
• Virtuviniai
• Žadintuvai

OP' ELEKTR. NAMŲ 
APYVOKOS REIKMENYS:

• Dulkiasiurbliai
• EI. virduliai
• Mixmasteriai
• Iv. laidynės (prosai)
• Tosteriai ir kt.

— NUOLAIDOS — 
GARANTIJA — IŠSIMOKftJIMAI 

PARDUODAMA — TAISOMA

lAi-DAiimIPlTcmvision
tsales - Service)

Sav. Ini. A. SEMfiNAS 
S321 S. Halsted — CLiflaide 4-S86&
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PERKRAUSTYMAI — MOVINGI
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 8. LITU A NIC A AVĖ., CHICAGO, ILL, 

Telefonas — FBontler 8-1882

VAISTŲ PAKIETAI Į LIETUVĄ!
DRAUGO SKAITYTOJAI

Remkime Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sąuiare, W<xrcester_, Mase.

Per mūsų vaistinę galima siųsti vaistus su apmokėtu muitu į Lietu
vą ir į visus U.S.S.R. kraštus. Mes užlaikome visus vaistus, kurie 

yra reikalingi Lietuvoje, kaip Rimifon, streptomy- 
cin, validolo ir nuo reumatizmo antpuolių, vaistu 
dėl širdies ir augšto kraujo spaudimo. Per mūsų 
vaistinę vaistai pasiekia Lietuvą į 10 dienų, o į 
Sibirą ima 22 dienas oro paštu. Visi siuntėjai per 
mumis gauna garantiją iš rusų valdžios. Rašykite
mums dėl informacijos.

VYTAUTAS SKRINSKA
Ideal Pharmacy vaistinės savininkas ir Notary Public

M. KRUPAVIČIUS

1926 METŲ GRUODŽIO 17-TOJI
Liūdna 30 metų sukaktis

PO III SEIMO RINKIMŲ '
3 tęsinys

Toks buvo Čepinskas. Dėl to jo įvedimas į vyriau
sybę jokios reakcijos visuomenėje nesukėlė. Gaila, kad 
tą reakciją jis sukėlė pats beministeriaudamas. Ma
žumos Lietuvoje nebuvo varžomos. Jos buvo laikomos

ir lenkiškai katechizuotis — rengtis pirmajai išpažin
čiai ir Komunijai buvo tik' 6 vaikai, o sekančiais me
tais jau nebuvo nei vieno. Tiksliai neprisimenu ku
riais metais buvo atvykęs į nepriklausomą Lietuvą vie
no Vilniaus lenkų laikraščio redaktorius, Okuličius, 
kažkoks F. Bortkevičienės, žinomos liaudininkų veikė
jos, giminaitis. Jis čia išbuvo kelis mėnesius ir pagrin
dinai išstudijavo lenkų padėtį Lietuvoj. Su juo man 
teko kalbėtis kelis kartus. Jis konstatavo lenkystės ny
kimą, pabrėždamas mano nustebimui, kad tas atgalyn- 
eigos procesas vyksta be prievartos, kokia vartojama 
lenkų užimtoj Vilnijoj. “Ar ne laikas ir Tamstai iš 
klystkelių sugrįžt į tikrą lietuviškąjį kelią, kuriuo vaik

lygiateisėmis su lietuviais. Jos steigė savo pradžios;“^0 Tanl8t««'garbingi senoliai?" paklausiau. Paai 
6 1 kasęs vienu pirštu apyausj atsakė — “Žinau, kad esu

išlietuvis. Žinau savo kilmės istoriją ir išklydimo prie
žastis. Bet Tamsta žinai tradicijos galią. Iš jos ne 
lengva išsikrapštyti. Jei man tektų gyventi nepriklau
somoj Lietuvoj, kas žino, gal ir iš mano lenkystės bū
tų pasilikę tik skudurai, kas pasiliko iš daugelio bu
vusių stipriausių lenkystės stulpų Lietuvoje”.

Grįžęs atgal į Vilnių Okuličius patalpino savo laik
raštyj visą eilę straipsnių apie atsivežtus iš Lietuvos 
įspūdžius. Jie buvo gana objektyvūs. Daugiau iš sti
prių lenkiškų tradicijų žmogaus sunku buvo ir laukti. 
Neapsiėjo, suprantama, ir be gnybtelėjimų. Savo 
straipsniuose jis konstatavo, kad šiandien Lietuvoj 
lenkų kultūros ir papročių palaikytojai pasiliko tik 
šiaučiai, kriaučiai ir kiemsargiai. Lenkystės šulai titu
luoti ir netituluoti dvarininkai po žemės reformos 
pirmieji pasuko į lietuviškuosius kelius. Gimnazijos 
pradėjo tuštėti. Entuziazmo Lietuvos lenkų tarpe nė
ra. Tik iš seno įpratimo dar laikomasi senovės.

Jis pasakė čia tiesą. Kiek atsimenu tuojau po per
versmo Kauno lenkų gimnazijos direktorius man guo
dėsi, kad gimnazija atsidūrė labai sunkiose sąlygose. 
Kandidatų maža. Kaikurios klasės netrukus dėl moki-

ir augštesniąsias mokyklas, kūrė bankus, įvairias 
draugijas ir t.t. Buvo kovojama tik su jų pasitaikiu
siais antivalstybiniais veiksmais. Bet tai buvo taiko
ma ir lietuviams. Antra, būtų nusikaltimas tautai ir 
valstybei, jei būtų leidžiama toms mažumoms kenkti 
lietuvių tautai. Tad tos mažumų mokyklos galėjo pri
iminėti tik savo tautos vaikus. Lietuvių kilmės vaikai 
jų lankyti negalėjo. Tas suvaržymas tačiau lietė tik 
pradžios mokyklas. Gimnazijos ir kitos tos rūšies mo
kyklos buvo laisvos nuo tokio suvaržymo. Atsirasdavo 
tokių šiaudadūšių lietuvių, nekartą ir augštai stovin
čių visuomeninėj hierarchijoj, kurie savo vaikus leis
davo į tą ar kitą mažumos gimnaziją, nors lietuvių 
gimnazijos bendrai imant stovėjo augščiau mažumų 
gimnazijų.

Tautiniu atžvilgiu vienlyfškiausiai lietuviška bu
vo Suvalkija. Antroj vietoj stovėjo žemaičiai. Bet Augš- 
taitijoj istorijos bėgyje buvo susidarę ištisi “lenkiški” 
masyvai, kaip pav. garsioji “liauda”. Tie “lenkai” bu
vo ne kas kita, kaip sulenkinti lietuviai. Nepriklauso
mybės laikais tie paklydėliai gyvai pradėjo grįžti prie 
savo tėvų kalbos. Sąjūdis atgal į lietuvybę pirmiausia 
palietė jaunimą. Jis neaplenkė ir dvarų rūmų. Dalis 
grafų ir kitų garsios praeities didikų šeimų vaikai įsi
jungė j lietuvišką šeimą. Lenkiškoji l’ga pradėjo Lie
tuvoj sparčiai nykti. Kai buvau paskirtas į Kalvariją 
klebonu, mano pirmtakas kun. Povilaitis pasakojo, 
kad lenkiškajai katechizacijai jis turėdavęs 40 — 50 
vatkų. Man atvykus į Kalvariją lietuviškos kilmės vai
kams jau buvo uždrausta lankyti mažumų mokyklas,

gimnazija dar sunkesnius laikus gyveno. Pradžios mo
kyklos tuštėjo ir užsidarinėjo.

Štai šitokiose aplikybėse Čepinskas užėmė Švie
timo ministerio vietą. Jo ministeriavimas gal būtų 
praėjęs ramiai, kaip daugelio kitų švietimo ministe- 
rių. Vienas jo padarytas žygis tačiau iš kitų jį išsky
rė, bet išskyrė jo nenaudai. Čepinskas davė leidimą 
įsteigti 87 (skaičių imu iš atminties, bet jis yra apy
tikris) lenkų pradžios mokykloms, kurias galėjo lan
kyti ir lietuviškos kilmės vaikai. Vadinasi — nuėmė 
užtvarą lenkybei veržtis vėl į sielas to jaunimo, kuris 
jau buvo įsukęs į lietuviškuosius kelius. Mūsų gyveni
me tai buvo didelės neigiamos reikšmės vyriausybės 
padarytas aktas. Kokiais motyvais jis tai padarė, 
sunku įspėti. Pats Čepinskas nebuvo lenkomanas nei 
parsidavėlis, kaip po to įvykio pradėjo jį vadinti. Aš 
laikiau ir tebelaikau jį patriotu lietuviu ir švarios są
žinės žmogum. Tad kuo išaiškinti jo kalbamąjį žygį? 
Pateisinimo motyvų ir nejieškau, nes jis nepate'sina- 
mas. Demokratybė? Jei taip, tai ji būtų kreivai su
prasta demokratybė. Tikra demokratybė savo kraštui 
žalos nedaro. Tikra demokratybė dėl to ir palaikyti
na, kad ji geriausia už visas formas tarnauja ir savo 
tautai ir savo valstybei. Mažumų teisių gerbimu ir ap
sauga? Lietuvoj mažumos turėjo tokių teisių, kokių 
gal niekur kitur Europoje jos neturėjo. Tai mįslei iš
spręsti davė raktą pats K. Grinius (J. Kedainis). Už 
mažumų įtraukimą į koaliciją reikėjo joms iš karto 
apmokėti. To maža. “Mažumos kiekviena proga, dažnai 
net už kiekvieną pabalsavimą, reikalavo iš vyriausy
bės kompensacijų”, kurios žinoma buvo mokamos ne 
iš savų kišenių, bet iš Lietuvos. Mažumos “pajutusios 
savo svorį tuoj susiblokavo”, kad kiečiau ir tikriau 
galėtų terorizuot vyriausybę ir melžti respubliką, če- 
pinsko dovana lenkams 87 mokyklų pavidale taip pat 
buvo ne kas kita, kaip atsilyginimas už talką, už para- 

>mą koalicinei vyriausybei ir Seimo didžiumai. Tas mo-nių skaičiaus sumažėjimo turės užsidaryt. Labai sun-,. .. ... . . . ... .
ki ir finansinė padėtis. IS vietos lenkų po žemės refor.'kest'8Qp!g,ai vyr,*us<bc' "asts.ėjo Kilo stipri teška
mo, sukos labai sumažėjo. O visa kita - miestų pro- Ja r Sa'">e apaudoj ,r visuomenėj. Tokia prek,avimo
letariatas. IS jo nieko nesulauksi. Jis man nieko ne- e°Htlka ncbu™ P**"*"*’ 'r k« '* « ka';
parakė apie gaunamas subsidijas iŠ Lenkijos. O jas S™P'M- Taa Cepmsko žygis kuris rak,a manyt,
tikrai gaudavo. Matyt ir tos buvo toli gražu „epakan.lb"voPadarytasne'be vynausybės pr.Ur.mo, buvo

karnos. Jei reikalai nepasitaisys, reiks gimnaziją už- 
daryt. Vilčių sąlygoms pagerėti nėra. Panevėžio lenkų

stipri vandens srovė ant pervesmininkų malūno rato. 

(Bus daugiau)



X

Trečiadienis, lapkričio 28, 1956

SKAUTAI
(Atkelta iš <3 pusi.) 

vadas, susitaręs su atitinkamos 
vietovės sk. tėvų k-tu.

Sekmadienį buvo išklausytos 
šv. mišios, kurių metu Seseri
jos dvasios vadovas sktn, prof. 
S. Yla pasakė progai skirtą pa
mokslą. Suvažiavimas davė pro 
gos įvairių vietovių sk. tėvams 
išsiaiškinti jiems rūpimajs klau 
simais, suderinti nuomones bei 
užmegsti tarpusavio ryšius. Tas 
ateityje tik daugiau stiprins lie
tuviškąją skautybę Atlanto pa
kraštyje.

Suvažiavimą globojo Worces- 
terio skautų-čių k-tas, vado
vaujamas pirm. St. Prapuole
nio. —sks—•

SKAUTŲ VEIKLA 
ARGENTINOJE

Minėjome Tautos šventę
Buenos Aires šiemetinis Tau

tos šventės minėjimas buvęs 
nuotaikingesnis kaip kiti, nes 
vis daugiau deda ma vilčių nors 
kartą užbaigti tą sunkiųjį Tau
tos kryžiaus kelią.

Minėjimą organizavo vietos 
Lietuvai Išlaisvinti Centras. 
Šventės programoje dalyvavo 
mūsų skautai. Jaun. skautai 
įnešė minėjiman abi tautines i 
vėliavas, o tautiniais rūbais pa-j 
sipuošę skautukės jiems asis-, 
tavo.

Po choro sudainuotų dainų, 
skautai pasirodė nuotaikingo
mis deklamacijomis, kurias at
liko skautė Danguolė Valenti- 
naitė ir sk. vytis kand. Tadas 
Jackevičius. Jaunųjų instrumen 
talistų kvartetas atliko kelis 
liaudies kūrinėlius. Malonu, kad

Ii

pastaroje šventėje tvirtai pa
sirodė jaunosios jėgos.
Didelis vaidintojų pasisekimas

Rugsėjo viduryje Lietuvių 
skautų dr-vė Argentinoje su 
G. Veličkos “Šienatpjūtė” su
laukė nepaprasto pasisiekimo. 
Lietuvių salė buvusi netalpino , 
visų žiūrovu ir skautams teko j 
savaitę Vėliau kartoti šią j 
pjesę.

Svečių tarpe sėdėjo buv. Ar
gentinos konsulas Lietuvoje A. ■ 
Barsanti su žmona, argentinie- , 
čiai spaudos atstovai ir kt. sve
timtaučiai lietuvių bičiuliai.

Antrasis vaidinimas kartotas 
Argentinos Lietuvių Susivieni
jimo dr. V. Kudirkos vardo sa
lėje. Dėl nepaprasto šios pjesės ; 
pasisekimo ir gražių spaudos 
atsiliepimų Urugvajaus lietu
vių kolonija yra pakvietusi 
skautus į gastroles pas juos.

Pagerbėme augštą, svetį iš 
JAV

Pavergtųjų Tautų Seimo pir
mininkas dr. Vilis Masėm lan- ■ 
kydamas Pietų Amerikos kraš-| 
tus buvo sustojęs ir Argenti- ' 
nojė. Atlikęs oficialiuosius vi
zitus, dr. V. Mascns spalio 6 d. į 
Lietuvių salėje turėjo priėmi- į 
mą, kuriame dalyvavo lietuvis- , 
kųjų organizacijų -» atstovai. I 
Skautus atstovavo drauginin-

kas vyr. skltn. S. Babronis. Dr. 
V. Masens buvo lietuvių skau
tų dr-vės Argentinoje garbės 
svečias. Po vaišių ir praneši
mo jam buvo parodytos visos 
kultūrinės įstaigos: spaustuvė, 
iškilmių salė, lietuvių mokykla, 
vaikų darželis, sporto aikštė, 
sodelis su lietuvišku kryžiumi 
ir lietuvių tautinis muzėjus. Mu 
zėjuje svečias pasirašė skautų 
garbės knygoje linkėdamas lat
viškai — “Labanos sėkmės lie- 
tuvju skautu organizacjai”. Dr. 
V. Masens gena gerai kalba lie
tuviškai, o jo žmona Sandra 
Masens - Lukšytė yra lietuvė. 
Ta pat proga skautų garbės 
svečių knygoje pasirašė buv. 
Argentinos konsulas Lietuvoje 
A. Barsanti su žmona, estų ir 
latvių bendruomenių pirminin
kai.

Baigdamas savo vizitą Argen 
finoje dr. V. Masens pagerbė 
Argentinos laisvės kovotoją 
gen. Don Jose San Martin, 
prie kurio paminklo jo vardo 
aikštėje padėjo gyvų gėlių vai
niką. Iškilmėse pavergtųjų tau
tų atstovai dalyvavo su savo 
vėliavomis, apsirengę savo tau
tiniais rūbais. Lietuvių trispal
vę nešė tautiniais rūbais pa
sirėdę skautai ir skautės. Šias 
iškilmes filmavo NBC televizi- 
jęs reporteriai iš JAV. —sks—

PIRMOJI TALKA “SKAUTŲ ! 
AIDUI”

Ps. VI. Rusas iš Toronto at
siuntė 4 apmokėtas garbės pre 
numeratas ir 6 paprastas pre
numeratas. Darbą jau kuris 
laikas pradėjo ps. D. Kerševi- 
čienė, laimėjusi 1956 m. vajuje 
pirmą vietą pavienių platinto
jų tarpe.

“Pilėnų" tunto tuntininkas s. 
V. Kamantas pirmasis atsilie
pė į administracijos spalio 23 
d. raštą ir pranešė, kad Cleve- 
lande įpareigojo visus vienetus 
aktyviai vajuje dalyvauti, o vie 
netų vadovai prisiėmė sau už j 
tai atsakomybę. Vyriausiu va-Į 
jaus vykdytoju Clevelande ir 
administracijos įgaliotiniu ir 
toliau liko ps. VI. Bacevičius, 
jau du kartus iš eilės laimėjęs 
II vietą pavienių platintojų tar
pe. Jis jau turi garbės prenu
meratų ir kitų nuolatinių “SA”i 
skaitytojų.

Pavienių prenumeratorių tari 
pe pirmasis visiems 1957 me-l 
tams prenumeratą pratęsė mū
sų garbusis mintytojas kun. 
A. Sušinskas iš Pittsburgho., 
Mes kiekviename “SA” nume
ryje su pasigėrėjimu skaitome 
jo gilių - auksinių minčių straip 
snius.

Tad sesės ir broliai, paseki
me šiais gražiais pavyzdžiais: 
prenumeruokimės patys ir ak
tyviai dalyvaukime vajuje.

—Administratorius

SKAUTIŠKA PARODĖLĖ 
DETROITE

Lapkričio mėn. 11 d., sekma- i 
dienį. Tarptautinio Instituto i

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

ROŽIŲ KARALIENE

\ iena iš šii, gi-nžuoliu bus rožių karalienė taip vadin autose rožių futbolo žaidynėse Naujų Metų dieną, 
Pasadena, Calif. ... (INgj

Jų maldos geresnės už
raganių

Senas pagonis juodukas ne- 
taip seniai atėjo į Maryknoll mi 
siją rytų Afrikoje ir, duodamas , 
auką, prašė išmelsti mirties vie- ’ 
nai jų kaimo moteriai, kuri nu
nuodijusi jo brolį. Misionieriai 
išaiškino, kad jie meldžiasi ged- 
bėdami sielas, o ne jieškodami 
kam nors mirties. Jo paklausė,

kodėl jis atėjo su tokiu prašy
mu pas juos.

— Dėl to, — atsakė juodu
kas, — kad pas mus džiuglėse 
tikima, jog jūsų maldos yra 
veiksmingesnės, kaip mūsiškių 
raganių .

STATYBAI 
(R NAMŲ 
PATAISYMUI 
AKISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

BRUNO’S KEPYKLA
8389-41 S. Lituanica Ava. 

Tel. Oliffside 4-6376
Pristatome J visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat Iš
siunčia 1 visus artimuosius 

miestus.

Egipto belaisviai Izraelyje žiūri per žygiuotų vielų tvoras. (INb)

patalpose įvyko skautiškosios 
spaudos ir mortyrologijos pa
rodėlė, kurią suruošė BUS įga
liotinis ir ryšininkas ps. A. Ba
nionis. Parodėlę globojo Detroi
to Kultūros Klubas. Parodėlė
je buvo išstatyta daugiausia 
tremties ir emigracijos skautiš
koji spauda, leidiniai ir doku
mentai, kurie gana vaizdžiai 
parodo sunkų lietuviškos skau- 
tijos kelią. Martyrologijos ir 
skautų patirtų persekiojimų lai 
kotarpis — nuotraukos iš žudy
mų, kankinimų ir okupacijos 
meto, priminė visiems žiūro
vams skautų sudėtas aukas už į 
laisvę.

Parodėlę aplankė būrelis skau i 
tų bičiulių ir skautų. Ta pačia 
proga įvyko Kultūros Klubo 
narių susirinkimas. Parodėlės 
lankytojams, rėmėjams ir klu
bo nariams buvo parodyta fil
mą iš skautų gyvenimo. a.b.į

ATSISVEIKINIMAS SU 
TUNTININKU

Lapkričio 11 d. Chicagosj 
“Aušros Vartų” tunto vadija 
pagerbė buvusią tuntininkę 

sktn. O. Siliūnienę. Vadijos na
rės susirinko naujosios tunti-; 
ninkės sktn. A. Karnavičienės . 
namuose, dalyvaujant vyr. j 
skautininkės pavaduotojui pskn. 
F. Kurgonicnei ir tunto dvasios 
vadui vyr. sktn. kun. J. Vaiš- 
niui, J. S. Išreikšdamas savo 
padėką “Aušros Vaitų” tunto 1 
sesės įteikė sktn. Siliūnienei 
knygą ir rošių puokštę; išreik- 
šdamos savo linkėjimus sugie
dojo “Ilgiausių metų” Seseri
jos vardu kalbėjo psktn. F

Kurgonienė, dėkodama už ne
paprastai nuoširdų darbą ei
nant tuntininkės pareigas, au
kojant daug energijos ir laiko. 
Sktn. Siliūnienė atsakydama 
pareiškė, kad jai tas darbas 
buvo tikrai malonus, ir padėko
jo tunto vadijai už išleistuvių- 
arbatėlės surengimą. Besivai
šindamos sesės sudainavo py
nę dainų, ir skirstėsi su nuo
mone, kad ta graži ir nuoširdi 
nuotaika buvo geresnė padėka 
sktn. Siliūnienei, negu būtų bu
vę daugybė pasakytų žodžių.

—Tunto korespondentė

SKAUTININKIŲ ŽINIAI
Šiuo metu jau spausdinamas 

šių metų paskutinis Liet. Skau
čių Seserijos biuletenis, kuris 
bus išsiuntinėtas visoms skau- 
tininkėms pagal turimus jų ad
resus. Deja, paskutiniojo iš
leisto ir išsiuntinėfto biuletenio 
numerių dalis grįžo dėl adresų 
pasikeitimo. Todėl visos skauti
ninkės pakeitusios adresus pra
šomos pranešti naują adresą

Mirė diplomatų mokyklos 
steigėjas

Net prezidentas Eisenhoweris 
apgailėjo mirtį tėvo Edmund A. 
Walsh, jėzuito, kuris buvo Geor- 
getowno universiteto viceprezi
dentas ir kuris buvo įsteigėjas 
diplomatų mokyklos prie to uni
versiteto. Mirė sulaukęs 71 m. 
amžiaus, vienuolyne išbuvęs 54 
metus. Turėjo ne vieną valsty
binį uždavinį. Pvz. 1929 metais 
jis dalyvavo derybose užbai
giant religijos persekiojimus 
Meksikoje.

Pirmi trapistai Afrikoje
Trys trapistų kunigai ir du 

broliukai iš Olandijos išvyko į, 
Afrikos gilumą, į Kenya, kad Į 
tenai pradėtų pirmą trapistųj 
vienuolyną. Juos pakvietė vy% j 
kūpąs, manydamas, kad jų vie-! 
nuolynas bus graži parama mi-. 
sionierių darbams.

CARR MOODV 
LUMBER CO
STASYS LITVINAS, Pre®.

3039 So. Halsted St.
Tel. VIctory 2-1272

Apkainavimą ij Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai

Raštinė atida ra kasdien nno 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro b 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro

UllllllllllllllllllllllllllllllllllilUIIIHIMIII

SOPHIE BARDUS
RADIO PROGRAMA

Iš WGES stoties — Banga 1390 
PIKMADIENNIO vak. nuo 7—8 v 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD.

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAP. 8:30iki 9:30 ryte

SEKMAI). 8:30 --8:30 v. r. Iš stoties
\VOPA — 14BO kll.

7159 SO. MAPI„EWOOD AVĖ. 
Chicago 29, Iii. HEmlock 4-2413

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYTAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus Ir sąžininga 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
4646 S. Wood St., Chicago •.

Illinois, tel. VI 7-2972

Sr

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS
Lyginimas, dažymas, taisomi ir reguliuojami (tune up) 

motorai, stabdžiai, transmisijos ir t.t. Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus įdedu veltui.

Seserijos Vadijai 1934 So. 48 
Court, Cicero, III. iki gruo
džio 15 d. —LSS—

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo būtį.

GERIAUSIŲ FIRMŲ 
PEČIAI,

pradedant nuo $2S.0C 
pas

Roosevelt Furniture 
Company

(LIETUVIŲ KRAUTUM) 
2810 Wesf RooMvcIt Road 

Tel. SE.iev 3-4711
Melite Ib rliills ir Erllv ILaudonls. 

hh vtntnkai
Kraiilir'R atidaryta kasdien 4kl 6 
vul. vak l’lrinad. Ir Ketvirtai!. Iki 
9 vai. vak. ir Hckmnd. nuo 11 vai. 
ryto Iki 4'30 \nl. po piety.

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR IŠ TOLIAU

K. EIDUKONIS
Tunu naują dideli auna vežinų 

Ir apdraudaa
8318 W. SlBt St. Chicago, m. 

Tel. PRescott 9-2781

P&J.JOKUBKA
TV. DEIMANTAI III LAIKRODŽIAI 

Pardavimas ir Taisymus
4077 So. Archer Avė. 

Chicago 32. III. — Tel LA 8-861.

Vestuvių nuotraukos ir 
iHgštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė
“RFHN PHOTO STUDIO

(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 
<058 Archer Avenue

Telefonas VIrginia 7-248 i

įdomiausias romanas!

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ........................... $8.25 Murcerv 49-51 ................... $8.95
Chev. Ali 1937-53 .......... 8.25 Olds, 6 cyl. 41-50 ...... 8.20
Chevrolet 54-55 ................ 9.95 Plymouth 42-56 .,.............. 9.95
Chrysler 6. 42-52 ........... 9.91 Pontiac 37-54 ...................... 8.95
Dodge 6, 42-56 ................. 9.95Buick 37-52 .......................... 12.00

Ir taip pat čia neišvardintiems automobiliams. Išmeti
mo paipą irgi įdedama veltui, jeigu perkama kartu su duslintuvu.

Darbas atliekamas patyrusių mechanikų. Dirbtuvė atidary
ta: nuo 8 v. ryto iki 9 vai. vak. Sek. uždaryta,

M. ČESAS
1934 West 59th Street Tel. GR 6-9136

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO
R vtų LYGOS. KURTOSE

E lok v leno Santaupos Apdraustos Iki SlO.OOn or» 
I R

Paskolos Duodamos Namų įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVIHGS & LOAN ASSN.
8234 S. Westem Avė. Chicago 36, III

GRANE SAVIHGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, Ū1

OISTRICT SAVINGS t LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

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

UNIVERSAL SAVINGS » UMN ASSN.
1800 S Halsted St. Chicago 8, UI.

J.GLIAL/DA

OfiAPfiO
NOBIS

PREMIJL/OTAS 
ROM A Nl A S

Gyva Intriga ir šiurpūs 
įvykiai, išsamiai pavaizduo
tas bolševikinis gyvenimas 
Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno 
16 originalių iliustracijų.

Abi dalys vienoje knygoje 
448 psl. — tik $4.00

Užsakymus siųsti:

"DRAUGAS’1 
2334 So. Oakley Avenuo 

Chicago 8, Illinois
SS

JONAS GRflūINSKflS
BLAUPUNKT

Labai patobulintus trumpu bangų nustatymas; gerai girdėti Europa
J. G. TELEVISION OOMPANY

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

Pradėki! Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

ištaigoje — 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 California Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
P’rmad., antrad,, penktad. Ir Treėlad
tattad t vai. ryto Iki • p.p.

• ryto Iki 1» »»l
Ketvirtai!. 9 ral. Iki I ral. 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 elektriški, prietaisų taisymas.
Atdara: Kitądien 9—G. pirm. Ir kutvlrt 9—*. liekni, 9—2

Tel. PRospect 8-5374
Sav. B. & J. Brazdžionis

2646 West 7lst Street
Chicago 29, Illinois
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PASAULINĘ OLIMPIADĄ PRADĖJUS
P. OANVYTAS

Paskutiniai politiniai įvykiai, nų, tačiau visa Australija tiki- 
aptemdė ir olimpinių žaidimų pa si, kad jis pirmą kartą to kraš- 
kilią nuotaiką. Dar prieš žaidi-! to sportinėje istorijoje iškovos 
nų pradžią’6 valstybės (Šveica-' savo tėvynei aukso medalį leng- 
rija, Norvegija, Ispanija ir Olan vosios atletikos varžybose. To-

DEENRA8TTP DRAUGAS rrnCAGO. ILLINOIS

Okupuotoje Lietuvoje
— Apie ką Lietuvoje dainuo- nieko,

jama? Spalio 13 d. ‘'Literatūros

Dalyvaus Duranie teatro pastatyme per Mutual 
Netvvork radijo tinklą, kuris 
transliuos vaidinimą “First Law 
of the Jungle”.

Pirmoji parama vengrams
Pirmoji amerikiečių pagalba,1 Komediantas Jimmy Duranty 

kurios susilaukė užpuolėjų mas- lapkr 21 d dalyvaus 
kolių tenojami vengrai, buvo
sunkvežimis medikamentų, krau 
jo plazmos, antklodžių ir dra
bužių, kuriuos persiuntė NCWC 
katalikų, organizacija.
Nukentėjusiems Vengrijoje

Popiežiaus Šalpos komisija, 
paties Pijaus XII patvarkymu, 
pasiuntė nukentėjusiems dėl ko 
vų vengrams keturis geležinke- • 
lio vagonus maisto ir mediką-, 
mentų. Tas Vatikano siųstas gė 
rybe3 perteikė Austrijos katali
kų labdaros organizacija.

Naujos knygos. "Literatu 
ros ir Meno” 41 nr. skelbiama, 
kad prieš spalio revoliucijos mi 
nėjimą pasirodys visa eilė nau
jų knygų. Štai jos: Žemaitės 
raštų du pirmieji tomai, I Simo
naitytės romano “Vilius kara
lius” dvitomis, trys tomai S. 
Čiurlionienės raštų, E. Mieželai 
čio poezijos knyga. Išeis iš spau 
dos ir leidinys “Už Ispanijos 
laisvę”. Jame esą surinkti lie
tuvių, dalyvavusių kovose Is
panijoje, įspūdžiai ir prisimini
mai. Taip pat knygynus pasiekę 
ir I. Kostkevičiūtės knygos — 
"Kritinis realizmas lietuvių li
teratūroje”. Pasirodys ir versti
nės literatūros: M. Gorkio pen
kioliktas ir šešioliktai tomai, 
V. Lacio romanas “Žvejo sū-

ir Meno” savaitraštyje tūlas J. 
Starkus nusiskundžia, kad Lie
tuvoje daugiau dainuojama apie 
Leningradą ir Maskvą nei apie 
Vilnių. Paminėjęs Vilniaus ir 
apylinkių, grožį, rašo:

"Puikią .sostinę jūs turite,.— 
pasako svečias, apsilankęs Vil
niuje. — Padainuokite mums 
apie ją... Padainuoti apie Vii

kios garbės australai dar nėra 
turėję. Nemažiau dėmesio aust
ralai skiria ir savo plaukikams, 

sisakė dalyvauti šioje didingoje Architektūrine prasme ir grožio 
sporto manifestacijoje. Tarp- atžvilgiu sau 1 ygaus neturin- 
tautinio olimpinio komiteto pa- ! čiame olimpiniame baseine aust-
reigūnas O. Mayer gi negalėjo! ralų plaukikai turėtų išsikovoti nių?... Deja, kad ir kokie būtu- 
tokio solidarizuojančio žygio su- visą eilę laimėjimų. 400 metrų mėme muzikalūs, kad ir kaip 
prasti. Ir taip iškilo gana nesko- plaukime fantastinį pasaulio

dija protesto ženklan prieš ven 
grų naikinimą; Egiptas ir Ira
kas — dėl Art. Rytų įvykių) at-

ningas momentas olimpinių žai
dimų išvakarėse. Nejaugi spor
tininkui pagrindinės žmonišku
mo vertybės nėra būtinos? Ne-

rekordą pasiekusi jaunoji L. 
Crapp, D. Fraser ir F. Leech loei 
vyrai Heinrics, vegetaras M. Ro- 
ce ir kiti kiekvienam kontinen-

jaugi užjautimas ir tylos pro- į to gyventojui tegali sukelti pasi- 
testas prieš naikinamus sporti- gerėjimo jausmą. Žinoma, japo- 
ninkus bičiulius yra sportinin-į nai stengsis atkreipti dėmesį į 
kui neleistinas elgesys. Šį klau- save. Neatsiliks ir amerikiečiai, 
simą ne čia vieta svarstyti, bet bet jų viltys šiemet menkesnės, 
problema visu smarkumu iškilo j Tą pripažįsta ir garsiausi jų 
tų įvykių šviesoje. Į treneriai.

Rusai, kurie šiais metais ti

ilgai besiraustumėte savo at
mintyje, dainos apie Vilnių ne- 
surasite... Jūs nesunkiai prisi
minsite daugelį melodijų apie 
Leningradą ir Maskvą, Varšu
vą, apie Bakų ir Sevastopolį, 
apie Paryžių ir Neapolį. Bet apie 
Vilnių...”

Lietuviai
Olimpiniuose žaidimuose daly

vauja ir lietuvių. Bent keletas 
atstovaus rusus, žaisdami to 
krašto krepšinio rinktinėj. Daug 

ją politinę liniją. Sportininkai dėmesio bus skiriama ir boksi- 
visur mandagūs, maloniai rea-| ,ntokui Šocikui kuris pašau- 
guoja į užkalbinimus, patys jieš--hosP°rt‘n^ spaudoje dazmau-j P ® jaunimas?

“sS^So^k- vU kadmio fi dai-

priešžaidiminėg varžybas, rusai 
atsisakė juose dalyvauti, nenore

kisi dar geresnio pasirodymo už 
Suomijos sostinėje įvykusių žai
dynių laimėjimus, yra daliniai 
pakeitę savo taktiką pagal nau

nūs”, A. Granino “Ieškotojai”,
Pagaliau J. Starkus šitaip q Balzako “Kurtizanių spinde 

kreipiasi į kompozitorius: sys ir skurdas” ir...
“Draugai k o m p o z itoriai! Į Taigi, nieko naujo: vis senų 

Draugai poetai! Artėja sostinės laidų naujos laidos, neis, matyt, 
jaunimo festivalis. Ne už kalnų Lietuvoje šiandien sunku ką 
respublikinis, visasąjunginis iri nors naujo sukurti.
pasaulinis festivaliai. Visų šalių — Kostas Kubilinskas, jau-
jaunimas dainuos dainas apie 
tai, kas jiems brangu ir sava—

J mandą žais du neseniai į tą kraš ! nu°tų .

darni pademonstruoti savų suge-
tą atvykę lietuviai. Pagal dabar- j Apie Vilnių*sovietų okupuo- 
tinį susiskirstymą tos dvi rink-; toje Lietuvoje tikrai nieko ne-

nas poetas, bendradarbiavęs ne 
prikl. Lietuvos vaikų laikraš- 
tėliucse, paskelbė naują eilėraš 
čių rinkinį “Pumpurėliai”. Jis 
buvo nuvykęs į Plungę, kur su
sitiko su vidurinės mokyklos 
mokiniais. j. k.

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.

2646 W. 691h St. RE. 7-1941

DflNTŲ GYDYTOJA
DR. IRENE M. OZOLINS

Baigusi Odontologijos mokslus 
Rygoje, Labi joje ir Washing- 
ton, D. C.

Valandos pigai susitarimą. 
Ofiso tel. JA 5-1766 
Namų tel. JA 8-7689 
5200 Wilson Boulev ard

ARLINGTON 5, VIRG1NIA

aii

D. JURJONO BENDROVĖ
3251 So. 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. Šimtai vyrų yra mūsų patarnavimu patenkinti. 
Kalėdų Šventėms norintieji pasipuošti nauja eilute, paskubėkite 
užsisakyti jau dabar.

f
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Apsirūpinkite dabar Kalėdų šventėms!
SHERMflN'S turi didžiausią 
pasirinkimą vėliausios ma
dos 1956-1957 metų eilu
čių. . . Eilutė su 2 poroms 
kelnių $59-^0 ir aukš
čiau.

★

Rudeniniai ir žieminiai 
paltai 1957 metų mados 
didžiausiame pasirinkime.

★

Nepamirškite eidami ap
sipirkti ir savo jaunuolių.

★

SHERMflN'S aprengs jū
sų jaunuolius, nes turi vi
sa kas jiems reikalinga.

Dydžiai nuo 6 iki 20.
★

Viską galite pirkti kre
ditan ir nereikia už kredi7 
tą daugiau mokėti.

Ed.
aikštėje, tačiau, jeigu abi kvali- Mieželaičio “Mano lakštingala’ 
fikuotųsi baigminei stadijai, ar 
nebūtų tragiška, kad už tų dvie
jų kraštų garbę tarp savęs ko
votų jauni, gabūs lietuviai krep
šininkai? Ir iš viso to fone ne
jučiomis kyla vilties spindulėlis, 
kad gal 1960 metų žaidimuose 
Romoje jie galės atstovauti lais
vą savo tėvynę? Gal...?

bėjimų. Buvo numatę jie atsiųs-! tinė3.neturės Pro^os susitikti rašoma. Naujai išleistojeI n , 1 r: < i-r, 4- . -• « . -va . -L. 1 — — - A 1 Z 1 "K A” s z-vnr /si *-» 1 /"VI z-v * * Q W AA I O M C T 1 Yl
ti ir 67 turistus į šiuos žaidi 
mus, tačiau paskutiniu momen
tu šio malonumo atsisakyta. 
Sportiniu atžvilgiu rusai yra tik
rai gerai pasiruošę. Geri jie ne 
tilt gimnastikos pratybose, leng
voje ir sunkioje atletikoje, bet 
net ir tokiose srityse, kaip dvi
račių lenktynėse jie turi iškilių 
atstovų. Intriguojančio pobū
džio domėjimąsi sukuria rusų 
futbolo komanda, kuri dar nese
niai taip puikiai dominavo fut
bolo pasaulyje, bet paskutinių 
mėnesių bėgyje kiek sušlubavo. 
Nejaugi gerai paruošta jugosla
vų komanda jiems ir vėl pastos 
kelią į laimėjimą?

Amerikiečiai sportininkai

Amerikiečių sportininkų pa
jėgumas mums visiems gerai ži- i 
r omas. Ypač lengvosios atle-1 
tikos srityje turima tiek daug' 
talento, kad labai sunku praves-1 
ti kraštą atstovaujančių sporti-1 
ninku pasirinkimą, štai tik es- 1 
tafetėa bėgimui kavlifikavęsis 
King šiuo metu yra pasiekęs to
kią puikią formą, kad kelių die
nų bėgyje jis yra nubėgęs 100 
yardų ir 100 metrų per 9.3 ir 
10.1 sek. (šios pasekmės yra pa
sauliniai rekordai, iki šiol pasiek 
ti tik keleto žymiausių bėgikų). 
Puikioje formoje yra ir trumpų
jų distancijų kliūtinio bėgimo! 
specialistas Davis. Kiti sporti-! 
tininkai kiek skundžiasi dėl blo-į 
go oro, kuris trukdė jiems tin
kamai treniruotis ir priprasti: 
prie Australijos sąlygų, tačiau' 
bendrai paėmus amerikiečių pa-1 
sirodymas ir vėl turėtų būti 
triumfuojančio pobūdžio.

Nors oficialaus komandinio į- 
vertinimo ir nėra, tačiau neofi
cialiai kiekvieną kartą prave
damos tabuliacijos, ir Europos 
sporto žurnalistų nuomone, ko
mandiniu atžvilgiu Helsinkyje 
pasiektieji duomenys turėtų ne
pasikeisti. Kitaip sakant, ame
rikiečiams skiriama pirmoji vie
ta, rusai turėtų būti antri, gi 
vengrai — favoritai pasiekti 
trečią vietą. Paskutinių įvykių 
šviesoje vengrų spotininkų susi- 
sikaupimas tikrai sunkiai atsie
kiamas. Nejaugi nesijaudins 
jaunuolis, jei jis nežino, ar jo 
tėvai ir draugai dar gyvi. O gal 
jie jau pakeliui į Sibirą? Veng
rai yra tikrai puiki sportinė 
tauta, ir nėra abejonės, kad žiū
rovų simpatijos bus su jais. 

Australai
Prieš pačias žaidynes austra

lų sporto mėgėjai buv0 liūdnai 
nuteikti, nes jų sporto pažiba 
Landy pasirodė esąs be formos. 
Kaip jis pasirodys pačiuose žai
dimuose, sužinosime už kelių die-

360 psl. eilėraščių rinkinyje ran

Mes paimamo receptus ir pri
statomo. vaistus.
Turim*visokių reikmesi'į kūdikiain. 

Pirkite vaistus, siuntimui j užjū
rį. čia pristatome.

KSIAZEK’S PHARMACY 
2600 W. 47 St. LA 3-1118 

Edward A. Ksiazek, R. Ph.

L-U?
ALUMINUM

STORM WINDOW5 
$15.95

Combination Aluminum
STORM DOORS 

$39.95
Instalation Extra

NO MONEY DOWN
KRIDE COMPANY

2719 W. 71st St. HE 4-911 
OPEN SUNDAY

Lietuviai Savininkai
"slssts

NUO UŽSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -
Tie. kurie kenčia nuo SENŲ 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIDU 
nugali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti nes jų užsisenėjusios žaiždos 
niežėjimų ir1 skaudėjimų senų atvi
ru ir skaudžių žaiždų uždėkite 
I.EGUEO Ointment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins jusu skaudėji
mų ii- galėsite ramiai miegoti nak
tį ‘ Vartokite jų tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETK.S EOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšimų 
farppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios suskilsios pdos dedir- 
vinių, odos išbėrimų ir t t taipgi (

fcr tinkama vartoti vaikučiams. kada | 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo v y- Į 
styklų. Ji yra gera gyduolė nuo iš- | 

irsimų odos ligų. L«
-ulo Ointment jra 
parduodame po T 5 

51 25, Ir »» $0. 
kirkite ralstlnBseCM 
•agoį Ir apyllnkSee—
«tll wau ke«, Wlao., Ga 
cj.Ind.lrDetrolt, Ml- 
.talgan arba raiykl- 
.« Ir atsiųskite Mo
tėj order |

Studentai Romoje
Romoje veikia 29 kunigų se

minarijos, 17 katalikiškų kole
gijų, 52 vienuolių kolegijos ir 
eilė universitetų, kurių didžiau
sias jėzuitų Gregorianum su 3,
000 studentų. Iš viso Romos ka
talikų augštosiose mokyklose y- 
ra apie 10,000 studentų.

Didelė mokykla H
Gulkanos miestely, Aliaskoje, Į = 

jėzuitai pastatė mokyklą, kuri EE 
kainuoja $2,000.000. Statybos = 
planai buvo pradėti fonde te
turint $5.

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

JONO IR ANGEUN6S 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.

Šis sūris yra gaminamas pagal receptą, atsivežtą iš Lie
tuvos, ir bus gaminamas tik Andriulių ir jų šeimos. Tas jums 
užtikrina gerą kokybę ir jūsų mėgiamą skonį. Sis 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

Vytauto Augustino =
Lietuvos Vaizdų Albumas ==

LIETUVA I

yra geriausia dovana visokiomif 
progomis. Albumo vaizdai kalba api< 
Lietuvą visiems suprantama kalba 
todėl jis tinka visiems, kas kokis 
kalba bekalbėtų.

Albumas Lietuva 

yra gražiausia dovana 
Kiekvienam vorta šį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jį galima gauti 
Kaina 6 dol.

ATEITIES administracijoj 
916 WiUonghby Ava.
BROOKLYN 21, N, Y.

SHERMAN’S
Vyraujanti vyrų rūbų krautuvė Tovvn of Lake kolonijoje

4648-56 South Ashland Avė., Chicago 9, Illinois

šifluiitinmi

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

Mes Iš anksto kviečiamo visus atsilankyti į 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 
Opening, įvykstantį 1957 m. gausio mėnesi.

Saugiausia Ir pelningiausia vieta taupomiems 
pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben
drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 
pilnai1 apdrausti iki 610,000 Jungtinių Valstybių 
valdžios. Visos beedrovės, turinčios šitokios ap
draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios įstaigų prižiūrimos lr visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų gumų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir- ■■ 

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovė* yra patogesnės taupytojai, visada UhnokėK- it išmoka ankšteonius dividendui 
Ir telkia pelnlngesnius ir naudingesnius patarimus.

Chicago Savlngs nno pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 32 mėtos, visada Išmokėdavo taupytojams visas taupy
mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Ha* liečia pelningus patarnavimus — tai Cliieago Savlngs yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, IškUčiant čekius, apmokant Šeimų sąskaitas ir atliekant kito 
kias pinigines operacijas.

Chicago Savlngs b-vš, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusių liek tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu iki $18,<HJO,900. 

Kviečiame visas pse mus į mūsų pažangią, tvirtą finansine įstaiuą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite.

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

3UBKENTLY — A UOLIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT P.AJLI) IIP INV ĖST MUITŲ SKYRIAUS.

V
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J
ATDARA SEKMADIENI NUO 10 IKI 6. 

BUDRI KAS, 3241 So. Halsted Street 
PRIEŠ KALĖDINIS IŠPARDAVIMAS !

r * * A
____
ag^grTrrTTTws

Baldai, kilimai, gazo virt. pečiai, skalbiamos mašinos, dulkiasiurbliai, 
televizijos, nulio a]>aratai, šaldytuvai, Hi-Fi fonografai, brangeny
bės, deimantai, laikrodžiai, sidabriniai išdirbiniai, Kalėdinės prekės, 
žaislai, lėlės, lempos, antklodės, vatinės kaldros.

Sutaupysite nuo 25 iki 85%. 24 mėn. išmokėjimui.
SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI:

2 dalių (seetlonal) komplektas, buvo $129.00, dabar ...............$ 68.00
2 dalių (M-etional) komplektas, buvo <219.00, dabar ................$ 98.00
2 dalių Kroehler komplektas, buvo *299.00, dabar .....................<158.00
2 dalių Kroehler komplektas, buvo <159.00, dabar ................ < 88.00
2 dalių Pullmann komplektas, buvo <499.00, dabar ...................<298.00
Simmons, Rrc>ehler, Sealy, Sleeprite, mieg. sofos, <08.00 ir daugiau
Countour kėdės ....................................................................... <38.00 ir daugiau
Kadio kėdės ...r.......................................................... <19.00 ir daugiau
Matracai Sealy, Simmons .................................................. <24.00 ir daugiau

M3EGIAMOJO KAMBARIO HUDAI:
4 dailų Liudviko XVI stiliaus, buvo <1,200.00, dabar ............... <588.00
3 dalių šviesios mahog. ar riešuto medi., buvo *189.00, dabar <108.00
4 United Sllver Frost, buvo <399.00, dabar .................................. <208.00
4 dailų Mintine Riešuto medi., buvo <269.00, dabar ..................<168.00
4 dalių Basset 18 šimtmečio, buvo <429, dabar ...........................<228.00
3 dalių Basic-AVltz Modem Mahog., buvo <449.00, dabar .. . <248.00
4 dailų su Bookcase lova, buvo <229.00, dabar.............................<138.00
3 dalių Riešuto ai* šviesaus medžio, buvo<149.00, dabar ....< 98.00
4 dailų Mahog. 18 šimtmečio Bastasville, buvo *849.00, dabar <528.00
4 dalių Saddie Mist. Fin., buvo <439.00, dabar ...........................<288.00
4 dailų Fruitvvood Prov., buvo <499.00, dabar.............................<325.00
4 dalių Hazelvvood, United, buvo <499.00, dabar .........................<298.00
4 dalie Cordov. Mahog., buvo <369.00, dabar .............................. <248.00
4 dubų Pumice užbaig., buvo <399.00, dabar.................... i... . <274.00

KILIMAI ....
9x12 Vilnon. virš., buvo <32.00. dabar .............................................<18.00
6x9 Capri, buvo <24.00, dabar ............................................................ <12.00
9x12 Visas vilnonis, buvo <109.00, dabar ...................................... <88.00
27 colių, laiptų kilim., buvo <1.95 pėd., dabar................................ <1.00
2 dailų vonios kanib. Shag Rug, buvo <3.00, dabar .................<. 98c ■

DINETTES — VIRT. PEČIAI — UA2O
5 dalių Formica Cbrom. dinette (valg.), buvo *59.00, dabar .<32.00 
7 dalių Formica Cbrom. dinnette (valg.), buvo *99.00, dabar .68.00 
7 dalių Fancy Chrom. dinette (valg.), buvo *129.00, dabar <88.00 
7 dalių valgomojo kambario komplektas, buvo *199.00, dabar <118.00
Gazo virt. pečius — insulinotas, buvo <129.00, dabar .................<88.00
Gazo virt. pečius — Automatiškas, buvo <225.00, dabar ....<158.00 
Elektr. virt- pečius, buvo <222.00, dabar......................................<128.00

ŠALDYTUVAI
Admiral su automat. defrost,, buvo <359.00, dabar................... <208.00
Phllco 2 durų 11 cub. pėdų, buvo <479.95, dabar......................<358.00
G. E. 2-jų durų 12 cub. pėdų, buvo <499.95, dabar................... <348.00
G. E. ružavos spalv. 10 cub. pėdų, buvo <269.00, dabar ....<178.0')
G. E. Automatiškas geltonos spalv., buvo <398.00, dabar .. . <265.00
Frigidaire 10 cub. pėdų, buvo <299.00, dabar ............................. <195.00
I.eonard 12,5 cub. pėdų, buvo <429.95, dabar ............................. <268.00
Phllco automat. 11 cub. pėdų, buvo <389.00, dabar .................<268.00
Phllco Automat. 8 cub. pėdų, buvo <269.95, dabar................. <168.00
G. E. Air eondition. —.oro vėsintuvai, kaina suihaž. <359.00, d. 199.00
Phllco % .................................................................................. *349.00, d. <199.00

SKALBIAMOS MAŠINOS:
General Electric Automat., buvo <325.00, dabar ......................<188.00
Phllco automat., buvo <345.00, dabar ............................................ <225.00
Phileo su Gręžtuvu — VVringer'type, buvo <159.00, dabar ..< 98.00
Bendix automat., buvo <225.00, dabar .......................................... <125.00
Maytag su G rėžt. — AVringer tupe modem., buvo *169.00, d. < 98.00 
Hoover ir G. E. dulkiasiurbliai sumai kabi. nuo ,137.00 ir daugiau 

AMERIKOS GERIAUSI TELEVIZIJOS APARATAI 
21 colių Admiral T.V. ir Radlo komb., buvo <498.00, dabar .<298.00
21 coi. stakt mod. Sonora, buvo <498.00, dabar...................... <298.00
21 coL Sonora Console švies, medžio, buvo <199.00, dabar ...<138.00
21 col. Travier Console, buvo <199.00, dabar .............................<138.00
21 col. CBS Console švies. med. su durim, buvo *395.00, dabar <198.00
21 coL Admiral stalo modelis, buvo <189.00, dabar ................ <128.00
24 col. Console švies, med., buvo <395.00, dabar..................... <188.00
21 col. RCA Vietor stalo mod., buvo <199.00, dabar .................<155.00
21 col. Zenith Spacc Comand, Spec..................................................<222.00
21 col. Gen. Electric Console litrą vis. Spec- ..............................<222.00
21 col. Phllco Console, buvo <299.95, dabar ........................ <198.00
21 ooL Zenith console, buvo <349.95, dabar .................................<259.00
RCA portable — k lino jam., buvo <149.00, dabar ............. <112.00
Gerame stovyje vartoti televizijos aparatai nuo ..*24.00 ir daugiau
Tapė Reoorder, buvo <110.00, dabar ...............................................<69.00
Valkams elektr. fonografas, buvo <9.00, dabar .....................................<6
3 greičių fonografas, buvo <30.00, dabar ........................................<19.00
3 grelč. automat. plokšt. (rceord) keitėjas, buvo *59.00, dabar <39.00
HI-FI Pldlco automat., buvo <150, dabar ..................................... <98.00
HI-FI Coiumbia, deimanto adata, buvo <135.00, dabar ............<69.00
Hi-Fi Coiumbia Automat., deim. adata, buvo *188.00, badar <98.00
Phllco Laikrodis-BmIIo aparat., buvo <32.00, dabar .................<19.00
Phllco mažas Radlo aparat.,' buvo <24.00, dabar......................... <15.00
Zenith FM ir AM Hpecial ....'............................................................ g49 00

DEIMANTAI » LAIKRODŽIAI * PAPUOSAItAi 
Sutaupysite ne|>aprastai daug.

Deimanto žiedai 14 kar. aukso, 1/20 karat, buvo *50.00, dabar <24.00
Mot. delmant. vestu v. komplektas, buvo <100.00, dabar ............<88.00
Mot. demiant. vestuv. komplektas, buvo <300.00, dabar ...<198.00 
latikr. Vyr. 17 akmenų, apsaug.«nuo vandens (U'aterproof)

buvo <29.00, dabar ... z <14.50
Lalkr. Vyr. 17 akmenų 14 karat. aukso, buvo <59.00, dabar .. <24.00 
ItUkr. Vyr. 17 akmenų Helf Uindlng, buvo <79.00, dabar ...<37.00 
lalkr. Vyr. 17 akm. Alarm rankinis Lai k r., buvo 889.00, dabar <44.00 
Lalkr. Vyr. 21 akmenų paauksuotas, buvo <79.00, <labnr <38.00 
Lalkr. Vyr. 23 akmenų paauksuotas, buvo <89.00, dabar ....<47.00
Motor. 17 akmenų laikrod., buvo 29.00, dabar .............................<14.00
Motor. 17 akmenų deimanto laikrod., buvo <50.00, dabar ....<29.00 
Mot. 17 akmenų 6 dęmianto laikrod., buvo <125.00, dabar ..<82.00 
Ilaikrodžiai 17 ir 21 akmenų, Elgin, Gruen. Longine, Bulovą,

Benrus garantuojami, orlg. kaina <68.00, syecialial įkainuota <19.00. 
Papuošalai (Contume), auskarai, špilkos, apyrankės, Tollet

sėt., žiebtuvėliai, karoliai — įį kainos.
3-jų eilučių perlų karoliai, gražioje dėžutėje, vertės *10.00, dabar <5.00. 
Cultur. tikrų kerių buvo <27.00, dabar —• <12.00.
Gintaro karoliai, buvo <12.00, dabar — <6.00.
Automat. Toaster., Hpecial .............. .......................................................<12.00
Automat. kavos perkuliatorius paprastai <29.00, dabar ............<16.00
U'affle Irons, buvo <12.00, dabar ....................................................... < 7.00
General Electric šild. pati., buvo <9.00, dabar .................................<5.00
5,000 setų Importuotų Domėsite l»innerware, |torrrlan» Indai, nu

piginti urmo kaina .......................................................19c kiekvienas
32 dalių Nci-TmL plieno Ir sidab. pelių komp. buvo *18.00, dabar <8.00
Didelės antklodės Nylon A Vlln.. buvo <10.00, dabar......................<5.00
Didelės vatinės kaldros, buvo <14.00, dabar.......................................... <7.00
6,000 plokštelių (Reeorda): Coiumbia, Vietor, Dccca, 78 RPM,

paprastai po 89c, elosing out po ........................................................19c
Kalėdinės plokštelės 33 RPM buvo <2.00, dabar .............................. 89c

BUDRI KAS, 3241 So. Halsted Street
Krautuvė atdara ir sekmadlcnlatg nuo 10 iki 6 vii. Pirmadieniais ir 
ketvirtadieniais vakarais Iki 9:80 vai.
Budrlko radlo valanda iš stoties VV.H.V.C. 1450 ketvlrtadlenllals nuo 
6 Iki 7 vai. vak. su gyvais talentais ir nauju orkestru.

PADĖKA
\ Įsiems prigulėjusiems ir parg

inusiems auka, darbu ar savo atsi
lankymu j D. L. Kunigaikšt ienės 
Birutes D-jos Cliicagos skyriaus, 
labdarybės tikslu suruoštą Š. m.' 
lapkričio 10 d., kontfertų-halių, ren-1 
gėjos taria širdingą dėkui.

Ypatingą padėką reiškiame: Gerb. į 
Baliui Račkauskui, nemokamai pra- 
vedusiam mūsų balių; Gerb. solis
tui ( įtvarui; Gerb. prof. Jnkubėnui i 
ir visiems geni darbų rėmėjams,' 
gausiai parėmusiems aukomis ir 
talkinusiems mūsų darbe; p. Asukūi 
(vaistinė), p. Adomėnui, p. Algi-i 
uianavičiūtei, Poniai ir pulk. Babic-j 
kams, .los Biąlrik, Ine., P. Bende-1 
rienei (kirpykla), p. Bajoriūnui, p. 
Bertašienei, p. Burbai (kailių pre-! 
kybą), p. SI. Bajorūnui, p. Cirtau- 
tui, p. Dargiai (vaistinė), Daina (te-j 
levizijos prekyba), p. R. Dobilaitie-' 
nei (kirpykla), p. Eidimienei, p. N-i 
Freman, Frankies Tap, p. Frenkiui, 
p. p. Gradiriskams (televizijos pre
kyba), p. Grybienei, Poniai ir pulk. 
Geniams, p. Charz.auskienei, Cbapas 
krautuvei, p. Jonynienei, Jurjonas 
Co., Ine., p. Jucąiinienei, p. Jakštie
nei, p. Ivanauskui, p. J. Karveliui 
(knygynas), p. Kuraitis, p. Kaza- 
nauskienei, p. Krygerienei, p. Kar
danui, p. m. Karvelis, p. F. Kar
velis, p. p. Kulikauskams, p. J. Lie- 
ponui (Lietuvių Prekybos Namai), 
p. N. Lipčifitei, Morris B. Sachs 
Ine., Marginiai, Marųųette Bakery, 
Midvvest krautuvei, p. Mickevičie
nei, p. G. Musteikytei, Nėw Life 
krautuvei, p. D. Oželytei, p. K. 
Oželiui, Jr., Poniai ir pulkn. Oli- 
šauskams, p. Penčylai, p. p. Priš- 
mantams, (tautinių išdirbysčin 
krautuvė), p. Pnkys, Roekvvell Fur- 
niture Co., p. Ročkui, p. Rumšai, 1 

I p. Šukienei, p. Sliteriui, p. Šležui, ; 
p. Šimkūnui, p. M. Stonkus, Cbapas 

, (batų krautuvė), p. 0. Tallat-Kelp- 
' šienei, (krautuvė), p. Tverai, p. M. 
Tynilienei, p. Tallat-Kelpšienei, p. 
O. Toliušienei, p. Waitkus, p. Va- 
lantinienei, p. Vodopalienei, p. Vo- 
luekienei, p. Zeikus, p. Žilienei, p. 
E. ir Ž’. Žemguly tems, ir visiems 
b’-on^ems svečiams atsilankiusiems 
hį savo atsilankymu parėmusiems 
musu koncerto rengimo gražų tiks
lą, dėkojame.

Į Visoms mielosios D-jos narėms 

Birutininkėms, aukojusioms loteri
jai, bufetui ir nenuilstamai su dide
liu pasišventimu dirbusioms koneer- 
to-baliaus pasisekimo labui, didžiau
sia mūsų padėka.

Valdyba

Paulina Navagruckaitė, Radzkaus-
kienė, ii. Andriaus, gimusi Alytaus 
apskr., Merkinės vaisė., Riliškių 
bažnytkaimyje. .įieško sesers duktė 
— Ona Kučinskaite, Kapsuko g-vė 
Nr. 7. Kybartų miestas, Kybartų ra
jonai, Kauno sritis, Liiliuntiia.

Iš Sibiro Juozas Vekerotas, s. Vin
co, jieško Uršulės Vekerotaitės. 
iVašoma atsiliepti ar žinantieji 
apie ją pranešti. Pr. Račiūnas, 2229 
W. 67th St., Chicago 36, III.

Kazys Ramanauskas, s. Kazio, 
gyvenęs Plungės m.. Telšių g-vėje, 
prašomas atsiliepti šiuo adresu: E.
Alseikaitė, Platelių g-vė Nr. 16, Al
sėdžiai, Lithuania.

Vinslovienė (Dailiūnų kaimo) iš 
Sibiro, prašo atsiliepti jos seserį Že
maitienę Tranią ir Pankevičių Hen
riką. Jei kas žinote jieškomųjų ad
resus, arba juos pačius, prašau ra
šyti šiuo adYesu: P. Balčiūnas, 4101 
S. Maplęwood Avė., Chicago 32, I1L, 
arba skambinti, iki 3 vai. p. p.: 
Frontier 6-3395. Jieškomje.įi 
Amerikoje ar Kanadoje.

gyv.

J ieškomas Konstantinas šlapikas, 
anksčiau gyv. 3741 N. Schefield 
Avė., Chicago 13, 111. Kas žino toles
nį jo likimą arba adresą prašau pra
nešti. Ona šlapikaitė, Vytauto g-vė 
Nr. 20, Kazlų Rūda, Lithuania.

Jieškomas med. gydytojas Anta
nas Belickas, s. Juozo, motina Mag
dė Serbenčiūtė-Belickienė. Jieško 
sesuo Adelė Lenkutienė, Kapsukas, 
Mokolų kaimas, Lithuania.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE SEAL ESTATE HELP WANTED — VYRAI

Gerlauai prieš kulėillnial 
pasiūlynuii 

2 po 5 naujas
baigiamas (rengti su visais moder 
niAklausiuis patobulinimais ant pla- M

j taus kampinio sklypo, visus šviesių p 
1 fronto plytų, galinta ištiėk. pagal 
; pirk. pageidavimus.

<4,000 įmokėti
už medinį ii kainb. su 3 kamb. skie
pe, tutinu, su 2 auto garažu, kaina 
tik *11.650.

'I\K»j galinta užimti
ilūr. 2 po 5 centr. šild. garažas, 

Brighton Parke.
7 kamb. 4 mieg.

mūr., pusantro augšto ant plataus 
sklypo su garažu ir centr. šild. arti 
susisiekilo ir mokyklų.

Taverna ir 4 butui 
Brighton Parke Judrioje vietoje, ge
ri (rengimai, veras šildymas, gara
žas, pulki vieta lengvai uždirbti 

Baldų krautuvė ir 2 butai 
Juk gali būti didelio fubr. savinin

kas, bet pradėk nuo dirbtuvės. Kai
na *19.500.

Turime daug visokių _namų ir vi
sur, padedamo gauti paskolas, esamo 
centrinėje -lietuvių kolonijoje Brigh
ton tarke. ,

ŠIMAIČIAI
Realty, Bulldera. Lnsurano* 

2737 West 48 St 

CLlffslde 4-2390

Pirkdami sutaupysite 
ir parduodami uždirb
kite per šią įstaigą.

ĮUDBECKAS

ALTY 
4081 Archer Avė. (prie

Californijos g-vės)
LAfayette 3-3384

Šioje nejudomo turto pardavimo 
(stalgoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia, greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2609 W. 50th St. Tel. Prospect 8-5454

Nikodemas šalna, gyv. Šilutėje,
Lietuvoje, Partizanų g-vė 7—3, pa- _______
jieško: Petro (s. Nikodemo) šalnos šaulys, 
ir Leono (sūnaus Mykolo) Šalnos. 
Spėjama, kad jie abu gy vena Kana- 
^o.i- Be to pajieško Mykolo Slabšio.
\ isi trys y ra kilimo nuo Zgrazų.
Tie asmenys ar žinantieji jų adresus 

Strašinskas, prašomi rašyti Nikodemui šalnai,Pajieškomi: Vladas 
gimęs 1887 m., s. Juozo, jo žmona į L. Valiukas,"906 W. 34th St., Los’ 
Antanina, gim. 1882, d. Adolfo ir Angeles, California.
jų sūnūs — Romualdas, gim. 1919
m. ir Henrikas, gini. 1928 m. Atsi
liepti šiuo adresu: V. Kolis, 6736 S. 
Bishop St., Chicago 36, UI.

Jieškoma Prances Ronkauka - La
banauskienė ir jos šeima. Ji yra ki
lusi iš Panevėžio apekr., Naujamies
čio vai., Nauradų km. Prieš 15 m. 
gyveno Detroit, Michigan. Jai yra 
žinių iš brolio Kazio Labanausko. 
Ji pati ar apie ją žinantieji prašomi 
rašyti šiuo adresu: A. Pauls, 4512 
S. Mozart St., Chicago 32, III.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškomi: 1) Pranciškus Vite, 

gyvenęs Chicagoje 21 ar 26 gatvėj; 
kilęs iš Kretingos apskr., Andrija- 
vos miest. Jieško brolis Kazimieras 
Vite. 2) Bladislovas Berenis jieško 
dėdės Adam. Falin, s. Juozapo, gy
venusį Chicagoje, dirbusį McCormiek 
Co. Jie patys ar žinantieji apie juos 
prašomi atsiliepti: John Kass, 7500 
Oak Grove, |ufitice, I1L, P. 0. Oak 

“ * GlobėLawn. Tel 8-3040.

Jieškomas Jurgis Jakimauskas, s. 
Felikso, gimęs Rimšės parap., Dūkš
to valsč., Čiužiūnų k., ir jo sūnus 
Leonardas. Jieško Emilijos Jaki- 
mauskaitės-Rozalienės duktė. Kreip
tis šiuo adresu: Jadvyga Pakeltienė, 
4355 S. Campbell Avė., Chicago 32, 
Illinois.

Jieškomas Andrius Gižiūnas, gyv.
Clevelande. Kas žino apie jį, ar jį 
patį prašau atsiliepti šiuo adreteu: J.

į čekupas, 21 Hillside Avė., Glen
Coye, New York. Turiu svarbių ži
nių iš Lietuvos.

Jurgis Gediminas Stanionis pra
šomas tuojau atsiliepti. Turiu svar
bių žinių iš Lietuvos. Žibantieji apie 
jį prašomi pranešti Antanui Ustja- 
nauakui, 72 Mansfield St., Hartford, 
Conn.

Jieškoma sesuo Juzefą Skinderai- 
! tė Oinskienė, jos vyras Juozas Osin- 
į skis ir jų sūnus Vytautas Osinskis. 
1 Atsiliepti, arba apie juos pranešti 
šiuo adresu: Mykolas Skinderis, Lio
lių paštas, Kelmės rajonas, Lithua
nia.

Jieškomi: Mataušas Rntkanf’kas, 
Ona Rutkauskienė ir Adelė Rutkau
skaitė. Prašomi atsiliepti šiuo adre
su: Marijona Pocinvienė, Drebuly- 
nes kaimas, žindaičių paštas, Jur
barko rajonas, Lithuania.

Jieškoma Alina Skrupskelienė- 
Petrauskaitė, buvusi Kauno “Auš
ros Mergaičių Gimnazijos direktorė 
ir vaikai: Enata, Viktorija ir Kęstu 
tis. Jieško giminės iŠ Lietuvos. At
siliepti šiuo adresu: Ona Budnikas, 
133 Clark Place, Elizabeth, New 
Jersey.

Jieškoma Agota Stankevičiūtė, po 
vyru pavardė nežinoma. Kilusi iš 
Gudaičių km. Naujamiesčio pnrap. 
Jieško brolis Juozas Stankevifiius iš 
Raugalų km., Putinų apylinkės, 
Naujamiesčio r a j., Lithuania.

Jeiškomi — Mečislovas Bučinskas 
iš Kauno; ir Viktoras Andriušis, 
dailininkas, dekoratorius, gimęs 1908 
m., tėvo vardas Vincentas. Jieško 
Aleksas Pratkelis, S389 W. Street, 
Omaha, Nebraska. Yra svarbių žinių 
apie gimines Lietuvoje.

Modemiškas 5 kamb. mūro namas 
Marąuette Parke, Antras augštas, 
paruoštas įrengimui 4 kamb. buto. 
Aut. šildymas gazu. Kartu parduo
damas tuščias sklypas. A. Sirutis.

Oak l-a«n prie 95 gatvėm. 2 augš- 
tvj 4 butų namas. 3x4, 1x3 kamb.
Sklypas 100x125 pėdų. Pajamų *260 
J mėn. Kaina *22,500. A. Rėklaitis.

Originalus 4 butų mūras prie 59 
ir California Avė. Visi butai po 4 tį 
kamb. Aut. šildymas alyva. Plieno 
konstrukcija. Alium. langai. Tik 
*39,000. Savininkas finansuos 15 me
tų 4%%. {mokėti *15,000. Volodke- 
vičlus. ’

2 namai ir verslo įmonė. *16,000 
met. pajamų. įdėtas kapitalas grįžta 
per 3 metus. įmokėti *10,000. Savi
ninkas duoda morgičlų iš 4%. J.

DIE MAKERS
Severai lst Class

Die Makers Needed ! ! 

ALSO

JIG AND
FIXTURE MEN
Overtime & Top Pay 

to Qualified Men

R. KRASBERG & SONS 
MFG. COMPANY 

2501 W. Homer St.
Tel. DI 2-1100

SHIPPING CLERK
Mušt be experienced in 

plumbing supplies.
BRADLEY SUPPLY CO. 

2250 West 57th St.
Tel. HEmloek 4-7400

HELP WANTED — FEMALE

Naujas 5 kamb. jnūro namas arti 
Marųuette Parko. 2 dideli kambariai 
rūsyj. Kilimai nuo sienos iki sienos. 
Gazo šilima. 1 auto garažas. 
*21.900.

Geras mūrinis 10 metų bungalovv 
( Vakarus nuo Marąuette Parko. 
Rūsyj puikiai (rengti 2 kamb. su 
tualetu ir dušu. Gazo šilima. Rūsyj 
palieka geri baldai. Visa kaina tik 
*18,500. A. Linas.

Specialus pasiūlymas!' VisdSkai

STENO —
GENERAL OFFICE

2 giri Office near Union Station. 
Full company benefits. — $65 
to start.

ANdover 3-7216

Juozas čėsna, s.
Grisius, s. Domo; ir Juozas Viliūnas nauiaa mQr- namas rinktinėj Mar- 
—prašomi atsiliepti šiuo adresu:
Jadzė Damanskienė, Kooperacijos 
g-vė Nr. 43, Kelmė, Lithuania.

Prano; ir Juozas

Anastazija Danėnienė, Martyno 
duktė, iš Lietuvos išvykusi į Ameri
ką 1912 m. ir paskutiniu laiku gy
venusi Dayton mieste, yra jieškoma 
giminių. Atsiliepti: Lithuania, Kau
nas — Šančiai, Hipodromo g. Nr. 20, 
būt. 4, Stasys Sirutis, Petro.

kamb., rūsyj vieta bizniui. Kaina 
numažinta iki $42.500. Del palygini
mo atvykite bent pažiūrėti! K. Juk- 
nis.

P- LEONAS
REAL ESTATE

2733 West 71st Street 
Visi telefonai: WAlbrook 5-6015

REIKALINGA MOTERIS lengvam 
namų ruošos darbui. Gyventi vieto
je. Skambinti DRexel 3-8514 tarp 7 
ir 11 vaL ryto, klausti Mrs. Mary 
Barzda.

nauskienei, p. Kryzerienei, p. Kar- 
namas Brighton Parko apylinkėje. 
Kalbėti su sav. tel. Vlrgiuia 7-8413.

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

Universal Savlngs and Loan Assoclatlon užtikrina sangn- 
mą Ir gražų pelnų.

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

Parduodama
PUIKI TIKRŲ VILNŲ

IMPORTUOTA ANGLIŠKA IR VIETINE MEDŽIAGA 
VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

Reguliari $7.50 vertė vilnonė 
eilutėms medžiaga tik

S3.95 nž jardų

PUIKI RINKKINB IMPORTUO
TA VILNONE MEDŽIAGA 
EILUTĖMS$4 ,95 jardas

VILNONE PALTAMS 
MEDŽIAGA vertės nuo 
*7.95 iki *9.50, dabar

SUTAUPYSITE IKI 50% pirk

dami medžiagas užuolaidoms 

ir baldų apdengimui.

$4.95 oi jardų
VERTINGOS NEMOKAMOS 

DOVANOS UŽ KIEKVIENĄ 

PIRKINI.

MOŠŲ KLIENTAMS NEMOKAMAI AIKŠTELES AUTOMOBI
LIAMS PASTATYTI. KRAUTUVE PATOGI - Vėdinama ir erdvi

HELFAND’S TEXTILE 
FABRICS

1210 So. Union Avė. Telefonai: MOnroe 6-1210 
SEeley 3-8806

Krautuvė yra atidaryta kasdien, {skaitant ir sekmadienius, nuo 
9:30 ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais uždaryta

J

STICKKEY. 4 kamb. “shingle” 
bungalow. Pastogė ir rūsys. 40 pė
dų sklypas. Parduodamas dėl mir
ties šeimoje. $15,900; arba duokite 
pasiūlymą. SVOBODA, 6013 Cermak 
Rd. Bishop 2-2162.

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

VISŲ ROSIU APDRAUDIMAI 
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Real Fstate 
General Insurance, Kotary Public 

5916 8. Westem Avė.
REp. 7-6886 arba HEm. 4-7085

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

KUTRA-NORKUS REALU
REAL ESTATE-INSURANOE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 SL 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. Ir sefenud.)

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

E. KURŠIUS 

REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400

MISCELLANEOUS 

Įvairūs Dalykai

LIKT. APDRAUDĘ AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Antomotol 

flų finansavimas. Notariatas. VaJsty 
b6s patvirtintos kainos

Prie* darydami apdrandas kltm 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS. 
WAlbrook 5-5671

INTEROTATE INSURANCE AGENO1 
6108 8. Ashland Ava. Chicaao 88. BĮ

ŠILDYMAS
A. Stanėlauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur-

visus skardos darbus.
IMfi 8 *»tb <X>URT UIUER' 
Tel. OLymplc 6-0775 nuo 8 ▼*!

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

OLymplc 2-6752

PLUMBING
Licensed, bonded plumbers

šoks darbas nėra didelis sr mažas 
Raoklte dabar. Kalbame lietuviškai 

TeL REpnbUc 7-0844

Skelbtis “ DRAUGE" aoslmoga 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraštis, o skelbim 

kaina yra prieinama viaiencu.

Excellent Opportunity
Immediate Opening

BOOKKEEPING
MACHINE OPERATOR

— Expecienced — 
Interesting 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
Restoranui

JA. 5758 W. 
7-9675.

REIKALINGA VIRE- 
65th St. POrtsmouth

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS 

General Gontractorz
Stato rezidencinius ir komercinius 

namus: pasiūlo sklypus; rekomen
duoja pianus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-422* 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insuranos 

2737 West 43rd Street

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimiiiiiiiiinii
ANTANAS LUKAS IR SŪNUS
2717-19 Wesi 7lsi Street

BU1LDIN0 OONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmloek 4-6881 
lllllllllllllllllilIililIUUAIUlIlIUlUllllllllH

tfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimniiiiiiiiHiiinjji 
= LIETUVIU STATYBOS

BENDROVBMORAS
Builders, Gen. Oontractors
Atlieka planavimo ir staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir vleSųjų pastatų.

Namų įkainavimas ir (vairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis Šiuo adresu:

JONAS STANKAUS
Kasdien nuo 8 vai. ryto iki 

rt vai. p. p. Kitu laiku susitarus
Tel. PRosoect 8-2013

SO. CAMPBEIL AVĖ. 
Chlcajro 29. Iinnnl-

. ..................................... S

J- BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, III.

Statome naujus namas ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų {vairius remonto darbus, skubiai,
gerai ir pigiai.
Aauklte DAnubc 6-2793 nnn 9 vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLymplc 2-5121 nuo 6 vai. 

vakaro Iki II vai. vakaro.

AUTOMOBILE* — TRECKl 
Automobiliai — Hnnkveilmlal

VIKTORO KOŽICO9 
lletnvltk* psizoiino stoti* Ir auto

\tu«Kaml motoro remontai, lyginimo 
daSymo darbai ir keičiamos daly*

CALL-ME-MOTORS CO.
3759 «> HUMTIKV ĄVR PU S-9589

Skelbkitės "Drauge ”!

Z
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DIDŽIOJI AUKA - DEL LAISVES
Kariuomenes švente Chicagoje

Sekmadienį Chicagoje įvyko 
iškilmingas Kariuomenės šven
tės minėjimas. Iškilmės pradė
tos pamaldomis Šv. Jurgio pa-Į 
rapijoje. Savanoriai, kariai ir! 
šauliai dalyvavo su savo ir tau-' 
tinėmis vėliavomis.

Vyskupo pamokslas

Pamaldas laikė kun. Pr. Kelp
šas. Pamokslą pasakė J. E. 
vysk. V. Brizgys. Ekscelencija 
iškėlė vaidmenį tų, kurie budi 
laisvės sargyboje. Duoną, kul-į 
turą atskiras žmogus pasiekia 
savo paties pastangomis, tačiau 
paskiro pastangų neužtenka 
laisvei atsiekti, todėl ypatingo 
pripažinimo verti tie, kurie au
kojasi žmonėms ir tautoms lais
vę pasiekti ir išlaikyti. Kariuo
menės šventėje ir minime tą di-Į 
džiausią įvykį Lietuvos laisvės 
siekimuose.

Prisimindami Lietuvos laisvės 
kovą savanorius neturime gy
venti tik Vėlinių diena. Nepriva
lome gyventi nuotaika kario su 
sulaužytu kardu. Gyvenkime 
naujo ryžto dvasia, maldoje gi 
prisiminkime žuvusius brolius ir 
dabar kenčiančius.

Sumanus karys ir ginklo ne
tekęs randa bųdų veikti dėl lai3 
vės. Žmogus, kuris, stodamas 
į laisvės kovotojų eiles, buvo pa
siryžęs ir savo gyvybę dėl lais
vės skirti, toks žmogus brangus, 
ir jo likusioji gyvenimo dalis 
perdaug brangi, kad būtų gali
ma praleisti netarnaujant kam 
nors labai didingam.

Didesnio dalyko nėra, kaip ko 
va už laisvę. Laisvėje žmogui 
yra lengviau išganyti sielą, ne
gu vergui. Dėl to — kova už 
laisvę yra vienas svarbiausių ar
timo meilės darbų.

Daugeliui mūsų buvusių karių 
amžius ir aplinkybės neleis im
tis ginklo. Bet galima stoti j 
dvasinę kovą už laisvę, kad mes 
suburtume visas tautas į pro

testą prieš vergiją, į visuotinį su 
kilimą dėl laisvės. Jei širdys už
sidegs, valios pasiryš — galėsi
me daug pasiekti. Laisvės ko
va tegul eina iš žmogaus mei
lės, kuri yra viena didžiųjų do
rybių, ir ji praktikuotina ne tik 
buvusių karių, bet ir visų trem
ties ir vietinių lietuvių.
• Laisvė yra iš Dievo, ir tai yra 
didžiausia Jo dovana.

Pagerbti žuvusieji

Iškilmingas posėdis įvyko Lie 
tuvių auditorijoje, kuri, nežiū
rint nepalankaus oro, gražiai pri 
sipildė. Posėdį pradėjo ir jam 
sumaniai vadovavo L. V. S. Ra
movės Chicagos skyriaus pirm. 
Povilas Dirkis. Garbės prezi
diumas sudalytas iš konsulo, 
Alto pirmininko ir po atstovą iš 
Ramovės, šaulių, Chicagos LB 
apygardos, skautų, birutininkių, 
Policijos Klubo Krivūlės, karo 
kapeliono, karo invalidų, ateiti- 
tininkų, santariečių ir Lietuvių 
Studentų Sąjungos. Buvo įneš
tos organizacijų vėliavos, vado
vaujant Kęstučiui Dirkiui. JAV 
ir Lietuvos himnai sugiedoti va
dovaujant solistei Mačytei. Mu
zikui Br. Jonušui trimituojant, 
pagerbti žuvusieji ir mirusieji.

Kai Algirdas kardu daužė

Maskvos vartus
Teisininkas B. Kviklys buvo 

pagrindinis paskaitininkas, nu
pasakojęs kario vardą istorijos 
eigoje. Priminė, kad Algirdas 
kardu daužė Maskvos vartus ir 
Vytautas girdė žirgą Juodosio
se Jūrose. Nupasakojo pirmųjų 
Lietuvos savanorių ryžtą ir pri- 

I minė bolševikų likviduotus lie- 
į tuvių batalionus Rusijoje. Pri

minė ryžtingą 1941 m. lietutių 
j sukilimą. “Šiandien, — kalbėjo 
paskaitininkas, — lapkričio 23 
d. šventė nėra džiaugsmo, o 
skausmo diena. Tačiau lietuvis 
nėra palaužtas. Ateis atsikūri

mo valanda ir kariai tar8 savo 
žodį”. Juk ir šv. Raštas sako — 
palaiminti tie, kurie guldo gal
vas už savo prietelius. Paskai
tininkas išryškino ryšį tarp vi
suomenės ir kariuomenės ir 
skatino, kad šalia lietuvybės iš
laikymo mūsų dėmesys būtų at
kreiptas į kariško pasirengimo 
dalykus.

Sveikindamas Lietuvos ka
rius konsulas dr. P. Daužvardis 
pagyrė, kad ir dabartinėse ap
linkybėse nenuleidžia rankų. Pa 
sisakė, kad- sieloje ir jisai jau
čiasi karys ir šiandieną kariau
jančių dėl tautų laisvės vaid
muo yra didelis.

Dūlėja YVashingtono stalčiuose

Savo karštoje kalboje Alto 
pirm. red. L. šimutis metė 
žvilgsnį į Lietuvos likimą da
barties pasaulio sūkuriuose. Jis 
priminė, kad Kersteno komi
teto tardymo daviniai pasilieka 
įšaldyt. Jie nėra reikiamai iš
kelti į tarptautinį forumą, jie 
dūlėja Washingtono departa
mentų stalčiuose. Tas pats įvy
ko ir su šen. Douglas’o “Laisvės 
Administracijos” planu bei sa
vo laiku Kersteno pravesta At
stovų Rūmuose rezoliucija skir
ti pavergtųjų laisvinimui $100,- 
000,000. Daromos pastangos tą 
reikalą išjudinti. Lietuvos by
lą iškelti Jungtinėse Tautose. 
Šiame reikale budi Altas, Vil
kas ir kiti Lietuvos vadavimo 
veiksniai. Mums tik reikia uo
liai dirbti, laikantis vienybės, 
išsklaidant nesusipratimus. Ji

sai priminė ir Alto suvažiavi-i 
mo nutarimą surinkti milloną
parašu po peticija reikalaujant 
grąžinti Lietuvai laisvę. Šis su- 

Į manymas rado entuziastišką pri Į 
įtarimą. n

| Savanorių vardu kalbėdamas' 
j dr. K; Sruoga ryškiai nušvietė' 
tarptautinę padėtį, pabrėžda- j 
mas sunkumus ir žadindamas!

' viltis. Sveikino taipgi įvairių or 
ganizacijų atstovai.

Meninė dalis
Turtinga buvo meninė dalis.! 

Moksleivių Tautinio ansamblio 
jaunieji kanklininkai, vadovau
jami p-lės Kirvaitytės, buvo pui 
kūs. Lituanikos tunto šokėjų i 
grupė Grandis, vadovaujama 
Šilingienės, žavėjo vikrumu ir 
naujumais. Savo lietuviškomis 
dainomis giliai visus nuteikė 
trio, sudarytas iš solisčių: Bo- 
binienės, Peškienės ir Mačytės, 
pianu palydint Motiekaičiui.

Minėjimas išėjo turiningas. 
Jo rengėjai — L. V. S. Ramo
vė — pelno pagarbos. Gaila tik, 
kad programa ilgokai nusitęsė, 
ir prie vėliavų stovinčių mūsų 
jauniausių tarpe netgi pasitai
kė nualpimas. —Pr.

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

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO.

BENDROVĖ

4038 Archer Aveaue Tel. LA3-471P 
AUGUSI SAIDOKAS Prezidento*

y

Yra kalbama mieste, kad STEIN TEXTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagos. Taip pat ir paltams medžiagų vy

rams ir moterims.
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STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainų:
Geriausios ANGLIŠKOS bei “worsted MEDŽIAGOS kos

tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik ..$4.50

Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkai 
ir plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiąue taffeta”, pa
prastai $1.98, dabar tiktai ............................................. 98c.

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

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
$2.98, tiktai .............................................,........................ $1.39

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidomn tik .$1.09

Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Sn kick- 
vieru pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
.»“laces", satiną, taffetą, “brocadei”, Shantung, ir t. t. Taip 

pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blokas į rytus nuo Halsted St., 1% bloko į pietus nuo 

Kooeevflt Rtl. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 

Tel. MOnroe 6-8152.

ANTANAS GIRSKIS
Gyv. 4622 S. Mar.shfield.
Mirė lapkr. 26, 1956 m., 

sulaukęs pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoj. Kilo iš Tau

ragės apskr., Žagarės parap., 
Prišmantų kaimo. Amerikoje 
išgyveno 50 metų.

Pasiliko dideliame nuliū
dime pusseserė Staniflava 
Makaras, jos vyras Antanas 
ir jų šeima, kiti giminės bei 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio kopi., 4605 S. Her
mitage Avė. Laidotuvės j- 
vyks lapkr. 29 d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atly
dėtas į Šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas j Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame gimi
nes, draugus, pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: giminės.
Laid. direkt. John F. Eu- 

deikis, tel. YArds 7-1741.

K J*
GUŽAUSKŲ

BEVERLY H1LJS GF.LINYCU 
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke 
tų, laidotuvių ir kitų pacuoilmų.

244S WKST «8RD STREET
feJ. PKospcct H-tIHSS ir PR S-OSSc U

t
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POVILAS RAUSKIN
Gyv. 6616 S. Rockvvell St.

Mirė lapkr. 25, 1956 m.,| 
9:45 v. v., sulaukęs pusės amž.

Gimė Lietuvoje, Joniškio 
valse. Amerikoje išgyveno 50 
metų.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me žmona Uršula (Tama
šauskaite, pagal pirmą vyrą 
Kelpšienė), podukrai Nancy 
Kroli, žentas Cssimir, anūkė 
Joyce, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami. Lietuvoje liko 
sesuo Ona Metrikienė su šei
ma, brolių ir seserų vaikai.

Priklausė Šv. Vardo D-jai.
Kūnas pašarvotas Petkaus 

kopi., 6812 S. We.-,tem Avc. 
Laidotuvės įvyks lapkr. 29 
d. Iš koplyčios £:30 v. ryto 
bus atlydėtas į Švč. Piarn. Gi
mimo par. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pam-aldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Švento Kązimie- 
ro kapines.

Pagal velionies pageidavi
mą, gėlių prašome nesiųsti.

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

Nuliūdę: žmona, podukra, 
žentas ir anūkė.

Laid. direkt. A. Petkus, te
lefonas GRovehill 6-2345.

t
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SOPHIE ARDZECK
Gyveno 0124 Uurnsidu Avc,

Mirė lapkr. 25 d., 1966,
vak., sutuokus 36 m. amžiaus.

Gimė Chlcago, 111.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

motina Matilda. Uarniikicne 
(Krtiiučiūnuttė, po l-mu vyru 
Ardzeck), patėvis Hob BurniS- 
kis, sesuo Matilda, Spogeris Al- 
bin Hkukus su Selinu, 2 broliai: 
Pcliit Ardzi ek, broliene Elatno 
ir jos šeima; Ir James Ardzeck, 
brolienė Annc ir Jų Seimu, 2 
pusseserės: Eleanor Dombe, Jos 
vyras Andy ir Fruncea 
tning, Jos vyras VVulter Ir 
šeimos, 2 dėdės: Jonas Krau 
liūnas, Jo žmona Karolina Ir 
Vilimas Kraučlūnus, Jo žmona 
Magdalena ir jų šeimos gyv. 
VVindsor, Conn., kiti giminės, 
draugai ir pužjstumi. Lietuvoj 
liko teta Marcelė Zinzis.

Kūnas pavarvotus Mažeikos- 
E\uns koplyčioje, 6845 S. Wes- 
tern Avo.

Isildotuvės jvyks kct., lapkr. 
2!i d., iš koplyčios 8:3o vul. ry
to bus atlydėta Į Visų šventų 
parapijos bažnyčių, kurioje 
(vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtu J fiv, Kazimiero ku
pinės.

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

Nuliūdę: Motinu, patėvis, se
suo, broliui ir kiti gimines.

Laidotuvių dlrektorus Mažei
ka - Evans. Tel. ItEpublic 
7-8600.

Flc-

Tragiškai žuvus

A. j- A.
Studentui RYMANTUI PETRIKUI, 

reiškia gilią užuojautą Dr. J. Petrikui ir jo 

šeimai

Vinco Abramiko šeima

PADĖKA
Prisimindamos visus dalyvavusius a. a. Seselės M. Benediktus 

laidotuvėse ir patyrusios visų mūsų prietelių gilią užuojautą, 
reiškiame nuoširdų dėkingumą.

Už išreikštą didelę pagarbą ir užuojautos dvasią dalyvau
jant šermenyse ir laidotuvių apeigose esame giliai dėkingos Jo 
Ekscelencijai Vyskupui V. Brizgiui; gerb. kapelionams kun. 
R. Caleg, kun. S. Malin, kun. S. Stankevičiui, kun. A. Zaka
rauskui; gerb. Tėvams Jėzuitams: kun. B. Kristanavičiui, kun. 
K. Raudeliūnui; gerbs Tėvams Marijonams: kun. P. Cinikui ir 
Marijonų Broliukams: gerb. kunigams: J. Kužinskui, V. Miko- 
laičiui,, J. Puišiui, C.S.V., ir kun. V. Urbai.

Už paskutini suteiktą velionei patarnavimą dėkojame grab- 
nešiams: Pranui Bočanskui, Zenonui Giržaičiui, Aleksandrui 
Kreričiui, Kazimierui Krenčiui, Antanui Puišiui, Edvardui Pui
šiui, Jonui Puišiui ir Juozapui Puišiui. z

Taip pat dėkojame už nuoširdų patarnavimą laidotuvių di
rektoriui gerb. p. Lackavičiui.

Visiems už šventų Mišių aukas, maldas, už dalyvavimą lai
dotuvėse ir užuojautą pareiškusiems mums liūdesio valandoje, 
prašome priimti mūsų gilų ir nuoširdų ačiū. Visų mūsų prie- 
telių geraširdingumą atsiminsime prie gailestingojo Viešpaties.

ŠV. KAZIMIERO SESERYS

i•v
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KNYGA, >
Kokios pasirodo tik retais laikotar " 
piais. _______ i FI - i

PREMIJUOTASIS DRAUGO . 
ROMANAS

Didelė Lietuviškos buities knyga, 
išrinkta iš daugelio kūrinių Jurv 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

Aplankas dail. J. Paukštienės 
Lietuviškos Knygos Klubo leidinys 
434 psl. Kaina $4.00.

Užsakymus ir pinigus siųskite 
DRAUGAS 

2834 So. Oakley Avė., 

Cbicago 8, UL
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ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

T0wnhall 3-2109

SŪNUS PALAIDŪNAS

JOHN F. ElIDEIRIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605 07 South Hermitage Avenut
Tel. Yfl 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTį

Studija Apie Vakarų Civilizacijos Krize

Vietoj

1,000,000
DOLERIŲ

tik

2 DOLERIAI

Šios knygos autorius vysku
pas F. J. Sheen priei Uel 
laiko pradėjo savo Televirf- 
jos programą per “Du Mont” 
stoti. Televizijos aparatų fir
ma "Admiral" šiai programai 
finansuoti paskyrė vieną mi
lijoną doleri*

Lietuviikos knygos Klubas 
džiaugiasi galėdamas savo 
skaitytojam pateikti šio {žy
maus kalbėtojo mintis už du 
doleriu.

1 1 D R A U a A 6
2334 So. Oakley Ava. Chlcago 8, III.

SS

TELEVIZIJA* RADIJAS

HI -n FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI
DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 So. Halstad St. CAIumet 5-7252

•KKAN TIEJI VRA NARIAI CHICAGOS LIETU VII 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

mbulansų pataraa ^ur^me koplyčia*
maa dieną Ir nak visose Cbicago*

Reikale kaukite Roselando dalyse b

m™- ųojau patarnaujame i

PETRAS BIELIŪNAS"-
<348 8. CALIFORNIA A\L leL LAfayette 3-857

ANTANAS M. PHILLIPS
1307 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-34«

PETRAS P. GURSKIS
459 Weat 18th STREET Tel. SEelcy 8-571

ALFREDAS VANCE
•77 WOODSIDE Rd., Riverside, UL TeL OLympic 2-524

POVILAS J. RIDIKAS
«54 S. HALSTED STREET Tel. VArds 7-19)

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICIUGAN AVĖ. TeL COmmodore 4-222

LIŪDESIO valandoj

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Hestern Avė. Air Condltioned koplyčia 
BEpubUc 7-8600 — 7-8601 Automobiliam* vieta 

Tiem., kuri* gyvena kito** miesto dalys*; gausim* 
koplyčių arčiau Jūsų namų.

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-LL88-ll»

VASAITIS — BUTKUS
1440 S. 50tb AVĖ., CICERO, DL Tel. OLympic 2-100;

ŽFgMUND (ŽUDYK) ZUDYGKI
LO4O W. 4«th STREET lArdb 7-078'

STEPONAS 0. LACKAWIC2 
•424 W. OOta STREET 
•Z14 W W»w» PI,AITE

l’asinaudukilc "Draugo" Classificd skyriumi.
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X Izabelė Motekaitienė, Lie
tuvos operos solistė, įdainavo 
dvi naujas lietuviškų kalėdinių 
giesmių plokšteles, is J. Nau
jalio pai-ašytų kalėdinių gies-l

/mu

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE
Albina

I

X Gražios dovanos buvo iš
dalintos. Lapkričio 25 įvyko 
Tėvų marijonų seminarijoj do
vanų dalinimas. Gražus būre
lis žmonių pripildė seminarijos 
didžiąją salę. Parengimo tiks
lą paaiškino pats namo virši
ninkas tėvas S. Saplis, MIC. 
Tai dėl žmonių ir broliukų pa
statytos kuklios koplyčios sko
loms mokėti.

Marijos augštesniosios mo
kyklos choras, vedamas Alice 
Stephen3, išpildė labai vykusią 
programą. Dalyvavo J. Obler, 
C. Obler, R. Connely, L. Wenc- 
lovas, N. Linkevičius ir R 
Phillips. Žiūrovai nesigailėjo 
plojimų.

Gražią kalbą apie beatifika
cijos bylas pasakė kun. dr. K. 
Matulaitis, MIC.

Dovanas burtų keliu laimėjo 
TV aparatą E. Birmanatas, 
Chicago, šaldytuvą laimėjo

mių: Tyliąją naktį, Linksmą veikli Philadelphijos lietuvė 
Pagerbdamas jos 50 m. amžiaus 
sukaktį K. Vidikauskas jos gar
bei išspausdino eilėraštį laik
raštyje “Jednosc”.

— Rimtautas Petraitis iš 
Warm Springs, baigęs Gonzaga 
universitetą, kaip skelbia vietos 
laikraštis, yra laimėjęs medalį 
sporto srityje.

KANADOJ
— Senatvės pensijos pagal 

veikiantį įstatymą mokamos ir 
imigrantams, bet tik išgyvenu
siems Kanadoje 20 metų. Onta- 
rio vyriausybė pasiūlė federali- 
nei vyriausybei minėtąjį laiki
nio periodą sutrumpinti pusiau, 
t. y. senatvės pensiją mokėti 
imigrantams išgyvenusiems Ka
nadoje 10 metų.

— Kanados vyriausybė svar
sto projektą steigti Kultūros 
tarybą. Vyriausybė svarsto pro-

giesmę, Sveikas Jėzau gimusis 
ir Gul šiandieną. Giesmėms 
akompanavo solistės sūnus Ma- 
nigirdas Motiekaitis, American 
Musicians federacijos narys. 
Minėtos plokštelės techniškai 
pavykusios gerai, skamba Hi- 
Fi. Tai gražus kultūrinis įna
šas į mūsų kuklų kultūrinį 
kraitį, o prieš svetimuosius 
graži reprezentacija mūsų ne
gausių tradicinių giesmių, ku
rios Kalėdų švenčių metu 
skambėdavo kiekvienoje lietu
viškoje gryčioje. Pažymėtina, 
kad Motekaitienė numatydama 
lietuviškų kalėdinių plokštelių 
trukumą, minėtas naujas plokš
teles išleido sava lėšomis. Jos 
gaunamos Budriko prekybos 
namuose.

X Teodoras Roikevičius, gy
venęs Klaipėdoje ir Kaune, il

1 d. Pagal juos, darbdaviai ga-
. , . lės kviesti ateivius, nors ir ne- įCebatonrnė yra „ , . . , , IJ . pažįstamus, jei laiduos darbą

bent vieneriems metams ir tai i 
daibo srityse, kur darbo įstai
gos negali parūpinti atitinkamų 
darbininkų. Anksčiau ateivius 
galėjo kivesti artimi giminės ir 
darbdaviai, pažįstą kviečiamuo
sius. šios rūšies ateiviams imi
gracijos ministerija duc3 be- 
procentines paskolas kelionės iš 
laidoms apmokėti. Šią žiemą vy 
riausybės pareigūnai lankysis 
pabėgėlių stovyklose Europoje 
rinkdami ateivius. Bus žiūrima, 
kad Kanadon nepatektų komu
nistai, pr isidengę pabėgėlių var 
du. Du imigracijos ministerijos 
pareigūnai aplankys New Yor- 
ką ir Chicagą, tirdami galimy- Į gesnį laiką, 
bes naujų imigrantų iš šių sri-1 =————_ 
čių ir apskritai iš JAV. Per-

Kan. dr. J. Končius Ralfo vnka 
re, gruodžio 2 d. Lietuviu auditori
joj, pasakys kalbą apie lietuvių gy
venimą Europoj ir kituose kraštuo
se, kur kan. dr. Končius išbuvo il-

1956 m. dešimtį mėn. Kanadon i Chester, 
atvyko 110,000 ateivių.

PRANCŪZIJOJE

hampširų, kiniškų 
tamwoth ir kitokiausių veis
lių — juodos, rudos ir gražiai 
baltos. Įdomu, kad šalia pri- 

— Pasaulinė Krikščionių De- vačių farmerių, parodoje gau-
mokratų konferencija. Lapkri- šiai atstovaujami universitetaigus metus dirbęs Geležinkelių jektą steigti Kultūros tarybą, 

Valdyboje kaip mechanikas kurią sudarytų 15 narių. Ji bū- čio mėn. 8—9 d. d. Paryžiuje
specialistas-technikas, šiuo me
tu serga ir guli Mount Sinai li
goninėje, kambarys 418. Ligo-

bostonietis, skalbimo mašiną niui būtinai reikalingas krau- 
— Marija Petula, dujinį pečių i jas. Kas galite jo paaukoti, 
J. Bunic, Kenosha, Wiec., mai-: prašome skambinti Ludlow 5-
šytoją P. Smith, Chicago, 50 
dolerių B. Sajauskas, 2435 W. 
Walton St., kalakutą A. Alri- 
kas, Kenosha, Wisc., paršiuką 
J. Lebezinskas, Chicago, vištą 
P. Smith ir antį M. Petula, Chi
cago. Liko gražaus pelno nau
jos koplyčios pastatytos ūkyje

0655. Teodoro Rolkevičiaus sū
nus Zigfridas, šiuo metu gyve
nąs netoli Bostono, yra plačiai 
žinomas sporto pasaulyje. Jis 
buvo Lietuvos krepšinio ko
mandos narys. Duktė Irena 
Rolkevičiūtė-Stankūi^ienė daiili- 
ninkė-mokytoja, ilgą laiką mo-

išlaidas mažinti. Yra dar likę Į kytojavo Veiveriuose ir Vokie- 
įtaisymų ir kas nori ką nors Į tijoje — Kasselyje. 
įtaisyti tesikreipia į namo vir
š:ninką tėvą S. Saplį, MIC.

Laimėtojai gali skambinti 
Fa 3-1441, Hinsdale, III. ,

X Lietuvių Prekybos namai
— Furniture Center, Ine., 3224 
S. Halsted st., valdyba pasky
rė Kalėdų švenčių proga su
šelpti lietuvių moksleivius, ku
rie randasi užsienyje, jiems pa
skiriant po $25 CARE pakie

X ALT Chicagos skyriaus
suruoštą masinį susirinkimą 
aprašė Chicago American ant
rašte: Genocide by Kuss Told ... „
ai Kaily Here. Aprašyme buvo sari° 16 g™na*ųai Vargo mo-

tų išimta iš palitinių įtakų. Jai i ivy110 pasaulinė krikščionių de- 
vadovautų galbūt dabartinis 
imigr. ministeris Pickersgill. K. 
tarybai būtų pavestas $50-100 
mil. fondas, skirtas remti kraš
to kultūrininkams bei teikti sti
pendijų studentams, kurių nu
matyta 10,000.

Min pirm. L. St. Laurent, kal
bėdamas universitetų sąjungos 
suvažiavime, pareiškė, kad Kul
tūros tarybos projektas būsiąs 
pateiktas svarstyti parlamentui 
ateinančioj sesijoj. Ta pačia pro 
ga jis paminėjo savo projektą 
padvigubinti feder. vyriąusybės 
pašalpą universitetams ir tą 
sumą — $16 mil. — pavesti uni
versitetų sąjungai, kuri ją pa
skirstytų. Quebeco prov. univer
sitetai irgi tam pritaria, bet 
prov. min. pirm. Duplessis prie
šinasi.

— Nauji imigracijos potvar-
tėliams užpirkti. Paskirta Va- kiai įgalios nuo 1957 m. sausio

ir mokyklos.
Mergaitė ir akiniuočiai

Nemažai įdomybių ir šaluti
niuose skyriuose. Įėjusiam aki
niuočių! mergaitė čia su spe

mokratų konferencija. Konfe 
renciją organizavo Nouvelles 
Eąuipes Internationales, Vidu
rio Europos Krikščionių Demo
kratų Sąjunga ir Pietų Ameri- j cialiu tepalu ~nuvalostiklus ir 
kos Krikščionių Demokratų or
ganizacija. Lietuvius krikščio-
nius demokratus atstovavo: 
prof. K. Pakštas (JAV), dr. V. 
Viliamas (JAV) ir E. Turaus
kas (Prancūzija).

— Pasaulinė Katalikių Mote
rų Organizacijų Unija buvo pa
skelbusi lapkričio 19-tą (Veng
rijos Šv. Elzbietos dieną) viso 
pasaulio katalikių moterų mal
dos diena už vtengrų tautą—ko
vojančią dėl savo laisvės ir tikė
jimo. Drauge buvo meldžiama
si už kitas pavergtas tautas ir 
už rusų tautos moralinį ir reli

išaiškina, kad už dolerį duos 
bonką tepalo, kurio užteks 
tūkstančiui kartų ir kuriuo pa
tepus akiniai neaprasos. Kito
je vietoje prie ausies priglaudi 
telefono triubelę ir tau viską 
pasako, ką gero yra padariusi 
Armour bendrovė. Ana vėl — 
metalinis indas, gero kibiro di
dumo, visur uždaras, tik su 
daugybe guminių čiulptukų 
maitinti paršiukams, kurie čia, 
nepaisydami žmonių minios, 
miega pjuvenose. Daug kur 
nuolat eina filmai, demonstruo-

ginį išlaisvinimą. Ši maldos die-1 darni įvairių firmų veiklą. Čia 
na paskelbta Olandijos Katali-1 patraukia dėmesį mediniai
kių Moterų Sąjūdžio iniciatyva.

ratus, kryžius, masines figū
ras, su dideliu tikslumu, be jo
kių surikimų. Jeigu kitos pa
rodos dalys bus įdomios mėgs
tantiems gyvulius ar jų visai 
nemačiusiems, ta.i Kanados po
licijos raiteliai paliks neuž
mirštamą įspūdį kiekvienam, 
kuris tik juos kartą pamatys.

Pr.

Moterų ir mergaičių 
rankdarbiai

Chicagos Parkų distriktas 
net 57 parkuose suorganizavo 
rankdarbių kursus mergaitėms 
ir moterims. Jos daro Kalėdų 
dovanas, papuošalus, koteles, 
dovanas, papuošalus, korteles, 
mėgsti, daryti žaislus, užuolai
das, siūtis drabužius, emaliuo
ti, lakuoti nagus, daryti lem
pų abažūras, dirbti rankdar
bius iš odes, metalo, daryti gė
les, lėles, austi kilimus, siūti 
kostiumus, išdrožinėti įvai
rius dalykus iš arbūzo kiauto 
(pumpkin). Apie tai galima 
smulkiau sužinoti artimiausio 
parko įstaigoje.

Vysk. Sheil grįžo į Chicagą
Po kelionės į Europą vysk. 

Bernard Sheil sugrįžo į Chica
gą. Ekscelencija buvo priimtas 
Šv. Tėvo ir kalbėjosi su Vati
kano Valstybės sekretoriumi. 
Briuselio aerodrome grįžtantį 
vyskupą Sheil lapkr. 13 d. pa
sveikino Belgijos Užsienio Rei
kalų ministerijos atstovas, 
JAV ambasados kultūros at- 
tache, generalinis Krikščionių 
Darbininkų unijos sekretorius 
ir eilė kitų. Aerodromo rūmuo
se buvo sumestas priėmimas 
vyskupui. Savo kalboje vysku
pas reiškė viltis, kad neužilgo 
suląuksime taikos, paremtos 
tiesa ir teisingumu.

Vysk. Sheil aplankė svarbią
sias Belgijos įstaigas, ypač šil
tai buvo sutiktas darbininkų 
unijos.

Baigėsi filmai muzėjuje
Gamtos Istorijos muzėjuje 

lapkričio 24 d. buvo parodyti 
margaspalviai paukščiai, gėlės 
ir gyvūnai Wakullos upėje, 
tropikinėje Floridoje. Tuo bai
gėsi rudeninis ciklas filmų apie 
įvairiausius pasaulio kraštus. 
Kitų filmų serija muzėjuje bus 
rodoma pavasarį.

MALDOS KVLTCRA — SIELOS 
KVLTCRA!

Šią tiesą gyvenimiškai, trumpai ir 
išsamiai nušviečia vienintelė šios rū
šies mūsą kalboje studija —

TOMO ZI f H AIČIO, O.P.,

Nevystančios Rožes
šv. Rožančius ir Gyvenimas.

U laida

"Sąmoninga, kultūringa malda yra 
galingi kiekvienos asmenybės dvasios 
sparnai j žydriąsias gyvenimo viršū
nes" (Autorius).

"Tenka tik palinkėti, kad tautie
čiai katalikai taip vertingą leidinį 
įsigytų ir uoliai perskaitytų" (Kun., 
Jonas Gnsiūnas).

Tėvų Domininkonų leidinys, 87 
pusi., kaina tik 50 centų. Užsakymus 
lir pinigus siųskite —

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS’’
2334 So. Oakley Avenue

Chicago, Illinois

Naujasis Testamentas- 
Šventas Raštas

Vertė liet zlų kalboi. JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivya 
kūpąs Metropolitas. IV laida. IA 
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

1 1 D R A D G E ’ ’ 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, Illinois

cituoti Lietuvos konsulo P. 
Daužvardžio. pareiškimai apie 
sovietų vykdomą genocidą Ven
grijoje ir Lietuvoje ir apie rei
kalavimą, kad okupantai išsi
kraustytų iš okupuotųjų kraš
tų. Be kito ko, buvo parašyta, 
kad Dąužvardis sakęs, jog pu
sė Lietuvos gyventojų sovietai 
išžudė ir išdeportavo.

kykloms ir saleziečių mokslei
viams Italijoje, viso $75. Pa
ketėliai kainuoja po 1 dolerį.

X Dr. P. Jonikas, kun. dr. 
J. Prunskis, Studentų sąjungos 
pirm. Karklys ir stud. PaJubins-

CHICAGOS ŽINIOS
10,000 galvijų ir žiūrovų

Chicagoje iki šio šeštadienio vos paeina į šalis svyruodami 
trumpomis kojomis. Čia švel- 
niaodės Santa Gertrudis kar
vės, čia palšos Indijos Brah
mos veislės karvės, čia trum-

Konsulas to,, aišku, nesakė.
Ir kad tą perdėjimą atitaisyti, bus įšspręsti tą dalyką liečian- 
ji.3 parašė American laišką, ku- tįejį klausimai, 
rį American atspausdino lap
kričio mėn. 26 d. Laiškas ati- x aPie Sandūnus, apie
taiso klaidas ir pabrėžia, kad savo P’n^n? ’r aPĮe P° dmius

kas lankėsi De Paul universite- imtinai vyksta tarptautinė gy
te ir su Kalbų departamento vulių paroda, į kurią sugaben- 
dekanu prof. R. Sherlack apta- ta 10,050 galvijų, arklių, avių 
rė lietuvių kalbos kurso įvedimą ir kiaulių iš 39 šio krašto val- 
į tą universitetą. Artimiausia- stybių ir iš Kanados. Per dieną) paragial shorthoms galvijai ir
me senato posėdyje galutinai čia pereina apie 40,000 žmonių.

Čia galima mątyti nusipenėju
sius -Aberdeen Angus jaučius, 
kurie, kaip nutukusi kiaulė

kviečiami susirinkime dalyvauti ir 
pasiklausyti žodžio iš Vakarų Vo
kietijos atvykusių bičiulių apie- gy
venimą ir nuotaikas Europoje.

Lietuva, dėl sovietų agresijos lietuviškojo gyvenimo įvykius 
ir okupacijos, yra netekusi pu- ^girsite šio šeštadienio vaka- 
sės miliono gyventojų, kad de- re’ gruodžio 1 d. va. va 
portacijos tebesitęsia, kad šiais Lietuvių auditorijos sa eje, u 
metais yra išdeportuota iš Lie- rioje įvyksta Vyrų c oro ren 
tuvos per 2,000 jaunuolių. , giamas priešadventmis vaka- 

: ras.
X Tėvų Marijonų rėmėjų 35 i

skyrius rengia kauliukų žaidi-' X ^an‘ ^T’ f’ ° . . 5

mo vakarą gruodžio 2 d. 2 vai. (^° Į Chicagą ir apsis ojo v. — ---  — ,.......~   ~
n n Lietuvon Vvčiu <vdėie Jurgio klebonijoje. Sekmadienį vg Komitetas duos pranešimą apie 
&43W 47 st Rengtao * "iU Balfo darbuotojai pa^au,, ,7 .1,

garsieji herefods.
Gracingi arabų žirgai 

Arklių atgabenta 778. Ypač 
puikūs arabų veislės, su gra
cingai išriestais kaklais, mik
liomis laibomis kojomis, leng
vai nešą jojiką. Avių gaurai 
neišpasakytai stori. Specialis
tai kirpėjai čia jas karpo vi
sokiausiomis formomis. Visų

— Krakiškių draugiško klubo 
priešmetinis posėdis įvyksta gruo
džio 2 d. 2-rą vai. p. p. Vainuto , 
svetainėje, 4256 S. Maplewood. šis ir nesumatysi, nes avys marš- 
posėdis bus svarbus, kadangi rink-
sime valdybą 1957 metams. Visų na
rių jmreiga dalyvauti posėdyje, kad 

.išrinktume tinkamą valdybą, nes 
nuo valdybos priklauso klubo gero-

kiniais apvilktos, kad į jų kai
linius šiaudų neprilįstų, tik ži
ba akys ir kruta jų ausys.

laikrodžiai su senobiško
mis švytuoklėmis. Ten vėl — 
stalas, nukrautas nuostabiai 
spalvingai iliustruotomis šven
to Rašto knygomis.
Arkliukai su dažytais nagais

Kitur vėl didžiulė reklaminė 
knyga, kurios puslapiai auto
matiškai verčiasi. Antrame 
augšte kambariukai mažiesiems 
arkliukams poni. Juos čia my
li. Net jų nagus dažo baltai, 
su spindinčiomis aukso žvaigž 
du temis.

Mėsų skyriuje galima ste
bėti sūrį iš kepenų, ir matyti 
iš taukų lipintas paršiukų sta
tulas. Pro akis pravažiuoja vi
sokiausi mėsos produktai ir už
tikrinimas, kad per visas 365 
dienas metuose galima vis kas
dien duoti kitokį mėsos patie
kalą, nepasikartojant.

Jaunos jojikės

Parodoje 2 vai. p. p. ir 8 v. 
vak. yra programa. Ji prade-

Klebonijoje reikalinga 
SEIMININKE

Sąlygos geros. Kreiptis: Ad. 
Nr. 7674 “Draugas”, 2334 So 
Oakley Avė., Chicago 8, III.

MALDAKNYGfi

• JAUNUOLIU MALDOS'
Kurią paruott 

Kun. P. Klrvelaitis 

Kaina: $1.50 ir $2.50

Vfcakymna adreeuoklt*
DRAUGAS

2334 South Oakley Avenue 

CHICAGO 8, ILL.

LIETUVIŠKU KORTELIŲ
KALĖDŲ SVEIKINIMAMS

GALIMA GAUTI “DRAUGE'
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 jas pirkite 
DRAUGE.

Užsakj-mus su pinigais siųskite 
šiuo adresu: t

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

Klabės, ir parodoje labai ne- dama skotų orkestro muz,ka

teto pirmininkė yra Elena Šir- 
vinskienė, o nariai — Garala- 
vičienė, Pakeltienė, Strumskie- 
nė, Vienzindienė ir Kuličienė. 
Parengime bus galima laimėti 
daug grybų, pririnktų p. Ga- 
ralavičių.

X Drabužių rinkliava Cicero 
mieste. Balfo 14 Cicero skyr. 
drabužius, jų reikalingiems, 
renka nuo 1956 mt. gruodžio 
mėn. 3 d. iki 8 d. Drabužiai 
bus priimami Cicero parapijos 
salėje kiekvieną dieną nuo 6 v. 
iki 9 v. v. ir šeštadienį nuo 9 
ryto iki 5 v. p. p. Drabužių per
siuntimo išlaidoms padengti, 
kas gali, labai maloniai prašo
me prisidėti.

bus pagerbti specialiame ban
kete Lietuvių auditorijoje.

kričio.
mandagiai klykia. Jų čia yra 
berkširų, jorkširų, baltųję

Ona Barauskienė, d. Antano, 
ir Danutė Barauskaitė, d. Juo
zo, prašomos pranešti DRAU
GUI (Adv. nr 7768) savo ad
resus. Jieško seserėnas ir pus
brolis Vytautas J-as.

KAS KĄ IR KUR
— Marąuette Parko Lietuvių na

mų savininkų organizacijos susirin
kimas įvyksta ketvirtadienį, lapkri
čio 29 d. 8 vai. v. Lietuvių parap. 
salėj, 6820 S. \Vashtenaw avė. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti, nes yra 
svarbių reikalų, be to išgirsite va
karo komisijos rajiortą.

Rašt. Ona ftvirmickas
— Chicagos Jaunimo Literatūros

būrelio susirinkimas įvyks gruodžio 
2 d. 6:30 vai. vakaro Tėvų Jėzuitų 
namuose, 5541 S. Paulina st. Pov. 
Žiinibakis ir It. Rudys skaitys savo 
kūr\ bns.

— Šv. Jurgio parapijoj, šv. Var
do draugijos vyrai daro susirinki
mą po pamaldų, kurios įvyks 9 vai. 
Bus bendri pusryčiai.

— Chicagos Lietuvių Fronto Bi
čiulių susirinkimas įvyksta šį penk
tadieni, lapkričio 30 <|. 7 vai. 30 
min. Hollyvrood svetainėje. Kalbės 
tik ką iš Europos atvykę frontinin
kai inž. P. Narutis ir dr. K. Pem- 
kus. Visi frontininkai ir jų svečiai

— Korespondentas

KALĖDŲ ŽENKLIUKŲ PARDAVIMAS

Prez. Eisenbower perka pirmuosius Kalėdų ženklus, už kuriuos gautas 
pelnai skiriamas kovai su polio liga. (IN6)

Čia galima matyti jaunas, 10 
metų ir jaunesnes mergaites 
jojikes, kurios įgudusiai valdo 
žirgus. Visų pirma, žinoma, 
perveda premijuotuosius gyvu
lius, mašinomis sugerbenėtais 
plaukais, kuriuos minia palydi 
plojimais. Mikliai važinėja ark
liai, įkinkyti į dviejų ratų ve
žimus. Angliškomis jojikų uni
formomis apsirengę vyrai ir 
moterys išjoja šokti per kliū
tis. Jų čia daug, visokiausių ir 
labai arti kita kitos sustatytų. 
Arklių karčiai dailiai supinti 
ar nukirpti.

Kanados raiteliai

Tačiau didžiausią įspūdį da
ro Karališkoji Kanados Raitoji 
policija. Net 36 raudonais 
švarkais raiteliai, juodais kaip 
anglis žirgais, su plačiabrilė-1 
mis skrybėlėmis, su pikom ir' 
vėliavėlėmis. Jie raiti rystele* 
aliuokdaui ar šuoliais lėkdami 
ar lengva žingsnele sudarinėja 
malūno sparnus, besisukančius

KAS BUS NAUJAS “DRAUGO” 
ROMANO KONKURSO 

LAUREATAS?!
Šeštadienį 12 d., sausio mčn., 1957 m.,

7:30 valandą vakare,
SOKOL SALEJE 

2345 South Kedzle Avenue,
Chicago, Illinois '

naujas Laureatas bus supažindintas su 
Amerikos visuomene.

Lietuvių visuomenei tai yra svarbi diena. Šiais metais 
7 rašytojai parašė kūrinius laimėti $1,000.00, kurį kiek
vienais metais parūpina Dienraščio Draugo Bendradar
bių klubas.

Paskelbus laureatą, įvyksta koncertinė dalis prog
ramos. Dainuoja ALDONA STEMPUZJENfi, garsi 
Clevelando dainininkė.

Rezervuokite tą dieną DRAUGO konkurso užbaig- 
tuvėms. Kiekvienais metais konkursas iškelia naujas 
ir įdomias asmenybes. Tikimės, kad ir šiais metais bus 
didelis surpryzas Amerikos visuomenei, kai bus paskelb
ta laureato pavardė.
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