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30.000 VENGRUOS MOTERŲ PROTESTAS!
Vengras ryžtasi laimėti, mirti, arba

pasitraukti iš savo krašto, sako inžinierius

V. LITERSKI8, Vokietija
Beveik 100,000 vengrų pabėgėlių pasiekė Austrijos žemę. Sro

vė dar nepasibaigė. Pabėgėlių potvynis vis kyla. Visi lageriai per
pildyti nelaimės ištiktais vengrais. Austrų vyriausybė kreipiasi į 
Vakarus ir prašo skubios pagalbos. Vargas ir skurdas pabėgėlių 
lageriuose eapsakomas. Trūksta drabužių, užsiklosimo ir maisto. 

Vokiečių laikraščio „Die Welt“
korespondentas Rudolf Scholz 
duoda trumpų Vengrijos pabėgė
lių padėties aprašymą, kuris 
mums lietuviams, pergyvenu
siems panašią padėtį, bus įdo
mus.

Nusikeikime mintimis į austrų 
sostinę Vieną. Dabar ten prasi
dėjusi žiema. Prie centrinės ge
ležinkelių stoties didelis vengrų 
pabėgėlių judėjimas: grupės ir

los, tvartai per kelias dienas pa
virto pabėgėlių lageriais. Yra 
tam tikras panašumas su pirmai
siais mūsų tremties metais: į la
gerius atvyksta žmonių pirkliai 
jieškoti sveikos darbo jėgos, spe
cialistų, kandidatų į svetimšalių 
legioną ir t.t.

maisto produktų, kiek tik reika- J 
linga. Kiaulės, galvijai, paukš
čiai pjaunami kiekvieną naktį ii' 
tie produktai tiekiami kovoto
jams veltui. laisvės kovotojai 
padeda vengrų pabėgėliams perei 
ti per sieną.

Vengrų kova siekia augšto 
tikslo. Kova vyksta dėl krašto Į 
išlaisvinimo. Vietomis pasirodė 
bado šmėkla. Bęt plėšimų beveik 
nėra. Sukilėliai bado verčiami 
kartais įsibrauna kur nors į mais 
to sandėlį ar krautuvę.

Pasiima maisto tik iš bado, pa
lieka atsiprašymo raštelį ir pini
gų. Kitokios žalos jie nepadaro.

Vienas bolševikinis komisaras
Nepažįstate vengrų

„__ o_ j____ j____ o--!-— - Traiskircheno lageryje vokie- . .
grupelės vengrų pabėgėlių plūsta čiu korespondentas kalbėjosi su! uvo Pa artas. Mėnesinis to o- 

' 'misaro atlyginimas buvo 18,000
florintų. Paprastas darbininkasį austrų sostinę. Vieni atvyko (vengrų elektros inžinieriumi, 

anksčiau, kiti tik dabar. Būriai 'prie kurio buvo 10 metų sūnus, 
vyrų, moterų ir vaikų žvalgosi į
Vienos krautuvių vitrinas ir ste
bi daiktus, kurių jie dabar labai 
reikalingi. Vaikai spaudžia šal
tas savo nosytes prie vitrinų sti'k 
lo.

Kelias per laukus ir pelkes
Vengrų pabėgėlius dabar sle

gia sunki nežinia. Iš austrų mi
nios pabėgėliai lengvai išsiskiria. 
Beveik visi vengrų pabėgėliai at
rodo nuskurę suglamžytais dra
bužiais, kaip ir kiekvienas dide
lės nelaimės ištiktas žmogus. 
Dažno vengrų pabėgėlio batai, 
kojinės, drabužiai apsivėlę gels
vu pelkių ir laukų moliu. Tas 
molis yra sunkaus kelio per lau
kus ir pelkes žymė.

Visdėlto šitie pabėgėliai yra 
labai įspūdingi žmonės: iš jų vei
dų spindi dvasinė didybė.

Rudolf Scholzui per paskuti
nes dvi savaites teko kalbėtis su 
daugeliu vengrų pabėgėlių. Ven
grų pasakojimas buvo beveik vi
sų vienodas. Kiekvienas dabar iš 
mūsų tą žino. Austrai vengrų pa
bėgėliams ligšiol parodė didelio 
respekto. Be jokio murmėjimo 
austrai priglaudė 88,000 vengrų 
pabėgėlių. Austrai suteikė pirmą

- Pirmiausia demonstravo! ”ėnesi '“dirba 500 ~ 
mokyklų vaikai. Mano sūnus ir. 600 f orintų. Žmot, ką žmones su 

tais komisaro pinigais padare?gi prisidėjo. Sovietai atidarė i _ „ .
vaikus ugnį. Po to prasidėjo su- Sukl8° tu°8 negyvam ko-
kilimas. Pirmiausia sukilo prieS nu3arul > burn*
sovietų kareivius mūsų kariuo
menė, kuri buvo ginkluota, pasa
kė inžinierius, pabėgęs į laisvę.

Korespondentas vėl paklausė:
— Kokiu būdu vengrai gali 

taip ilgai streikuoti?
— Nepažįstate vengrų. Ven

grai ryžtasi laimėti, mirti, arba 
pasitraukti iš savo krašto. Ven
gras nėra vergas, pabrėžė inži
nierius.

— Visos tautos streikas ir ko
va turi turėti stiprią atramą. Va
dinasi, turi būti milžiniška orga
nizacija, kuri šią kovą ir streiką 
įgalina, pastebėjo koresponden
tas.

Vengras praskleidė revoliuci
jos puslapius:

— Visa mūsų tauta yra viena 
organizacija. Kraštas aprūpina 
miestų darbininkus maistu, to
dėl šie gali streikuoti. Laisvės 
kovotojai iš ūkininkų gauna

Medžioklinės komandos
Didžiausia vengrų pabėgėlių 

pabaisa yra rusų medžioklinės 
komandos. Šitos komandos slan
ka austrų — vengrų pasieniu ir į 
pabėgėlius, nepaklausiusius pir
mo įspėjimo, tuoj atidaro ugnį. 
Sukilėliai turi ištisą eilę spaustu
vių. Kiekvieną naktį, nežiūrint 
uždraudimo išeiti iš namų, ant 
sienų ir stulpų priklijuojami su
kilėlių atsišaukimai.

Labai dažnai Vienos gatvėse 
pasirodo Tarptautinio Raudono
jo Kryžiaus automobiliai ir sunk 
vežimiai. Tremtiniai sutinkami 
uniformuotų Raudonojo Kry
žiaus pareigūnų, kurių čia su
plaukė iš daugelio tautų. Šitie 
pareigūnai dirba ligi išsisėmimo. 
Pasiuntinybės, atstovybės ir kon 
sulatai dirba karštligiška įtam
pa.

JAV įspėjimas Sirijai

DAMASKAS, Sirija, gruodž. 4. — Patikimi Sirijos šaltiniai 
pabėgėliams pagalbą. Vakarų §įan(jįen paskelbė: Jungtinės Amerikos Valstybės pareiškusios Si-
valstybės, paskendę kieto biuro
kratizmo ir įstatymų mariose, 
ligšiol priėmė tik 10,000 vengrų j^oose kalbėjosi su Sirijos prem-

rijai, kad jos daugiau netoleruos agresijos Vidurio Rytuose. 
JamesJAV ambasadorius

Brooklyno prieplaukoje Įvyko sprogimas. 9 asmenys žuvo ir 247 buvo 
sužeisti. (INS)

Vengrijos moterys pasipriešino 

sovietų tankam ir kulkosvydžiam

BUDAPEŠTAS, Vengrija, gruodž. 4. — Daugiau kaip 30,000 
verkiančių, šaukiančių Vengrijos moterų ir mergaičių šiandien pa
sipriešino sovietų tankams ir kulkosvydžiams ir padėjo gėles prie 
Vengrijos Nežinomojo kareivio kapo.

Mažiausia viena moteris buvo
JAV suspendavo 

kultūrinę pasikeitimo 

programą su sovietais

sužeista sovietų kulkos demons
tracijos metu.

Prieš mėnesį sovietų tankai 
triuškino Budapeštą, šiandien 
vengrės nepaisydamos sovietų 
tankų, drąsiai žengė prie Nežino
mojo kareivio kapo.

Prie paminklo
Moterys nepaisė sovietų karei-

WASHINGTONAS, gruodž. 4. 
— Jungtinės Amerikos Valsty
bės, protestuodamos prieš rau
donųjų ginkluotus veiksmus Ven 
grijoje, suspendavo naują kultū- 

( rinę pasikeitimo programą su
vių, kurie bandė jas sulaikyti, ir Į Sovietų Sąjunga.
padėjo raudonų, baltų ir žaliui Valstybės departamento parei- 
gėlių buketus prie didžiulio pa- gūnai pasakė, kad prezidentas 
m'.nklo, pastatyto garbei žuvu
siųjų vengrų I Pasauk karo me
tu.

Okupuotoj Lietuvoj dar ir dabar 

praktikuoja vad. 'charakteristikas'

Visiems, kurie stebėjo demons 
tracijas, buvo aišku, kad mote
rys pagerbė ne mirusius 1914 — 
1918 m., bet tūkstančius kritusių 
nuo sovietų kulkų spalio ir lap
kričio mėnesiais, ypač juodąjį 
sekmadienį, lapkričio 4 d.

Mažiausia du tuzinai sovietų 
tankų, ginkluotų automobilių ir 
būriai kareivių su kulkosvydžiais 
stovėjo aikštėje. Jų ginklai bu-Į Vakarų Vokietiją šiomis dienomis atvykusieji pasakoja apie 

okupuotą Lietuve, kad joje dar ir dabar labai plačiai praktikuoja- . . .
mos vad. „charakteristikos“. Jas išduoda pvz. rajono vykd. komi- jvo nu reiPtl J moteriS- 
tetas stojant kariuomenėn — aprašo, ar buvo komjaunuolis, ar
tėvai turėjo žemės.

Į mokyklą stojant, dažnai taip, 7
pat reikalinga „charakteristi-1 joninis laikraštis „Komunizmo

Pražygiavo pro sovietą 
ambasadą

pabėgėlių.
Bažnyčios, įvairios organizaci

jos ir paskiri austrai raginama 
aukoti. Austrai parodė vengrams 
didelio žmoniškumo, meilės ir už
uojautos.

Atsišaukimų, susirinkimų ir 
pamokslų tema: pagalba ven
grams.

Austrai vengrams nedarė to 
brutalaus rūšiavimo. Priima vi
sus be sveikatos tikrinimų. Bet 
Europa pasibaiga prie Atlanto.

Prie įmonių prikabinti plaka
tai, kurių daugumas šitaip skam
ba:

— Visi darbininkai ir tarnau
tojai skiria valandos uždarbį 
vengrų pabėgėliams. Pinigus 
siųskim į Raudonąjį Kryžių. Dar 
bininkai ir tarnautojai yra pra
šomi aukoti dar bent vienos va
landos uždarbį nelaimės ištiktie
siems vengrams.

Žmonių pirkliai
Austrų vaikai renka aukas ir 

patys aukoja. Menininkai ven
grų pagalbai už aukas duoda au
tografus, po visą Austriją pasi
pylė 'kalbėtojai ir pamokslinin
kai. Visur raginimai aukoti ir 
nurodymai, kur aukos eina.

Spauda ir radijo vengrų nau
dai varo didelę propagandą.

Dabar pilna Austrija pabėgė
lių lagerių. Ščkių salės, mokyk-

jeru Sabri Assali ir palietė agre
sijos klausimą prieš Siriją ir bet- 
kurią kitą valstybę Vidurio Ry
tų apylinkėje.

JAV ambasada nekomentuoja 
šio pranešimo.

Sirijos kareiviai saugo viešus 
pastatus, viešbučius ir kitus na
mus.

Alireza, Saudi Arabijos preky
bos ministeris, pareiškė laikraš
tininkams Šveicarijoje, kad tūle 
reikia pamatyti Vengrijos pabė
gėlius Austrijoje ir žinosi, ką 
reiškia sovietų įsikišimas (inter
vencija) .

Dabar laimėtų
WASHINGTONAS, gruodž. 4. 

— Gen. Curtis E. Lemay, strate
ginės oro komandos vadas, va
kar pareiškė: Jungtinės Ameri
kos Valstybės dabar laimėtų ka
rą prieš sovietus, bet JAV turė-

ka“; joje reikalaujama suteikti 
žinių, ar nebuvo išvežti giminės, 
ar bausti, ar turi giminių Ameri
koje ir kitur užsienyje ir t.t.

Prievarta bruka
Bolševikai skelbia, kad gyven

tojai labai mėgstą komunistinę 
spaudą. Bet visai ką kitą teigia 
atvykusieji iš pavergtosios Lie
tuvos į Vakarus. Jie pažymi, kad 
bolševikinius laikraščius tenka 
gyventojams prievarta brukti. 
Ypač maža kas užsisako „Vals
tiečių laikraštį“, „Švyturį“, „Li
teratūrą ir Meną“, net ir „Jauni
mo Gretas“. Laikraščių kur ne
būtų apie politiką rašoma ar ne
brukama sovietinė „koncepcija“, 
nėra.

Bolševikinę agitaciją ir propa
gandą turi varyti net rajoniniai 
ar specialieji, dalykiniai laikraš
čiai. Pvz. Telšiuose leidžiamas ra

aušra“. 1953 - 54 m. ėjo ir „Kolū
kinė aušra“, bet vėliau buvo su
stabdyta. Ji prenumeratos tegau
davo iki 200 rublių, o laikraščio 
išleidimas kainavo 6,000 rublių.

Butų stoka
Dėl nepaprastai didelės butų 

stokos visoje Sov. Sąjungoje ir 
okup. Lietuvoje latjpi dideli po
nai yra namų valdytojai, kurie 
dažniausiai ima kyšius. Jie val
do nacionalizuotus namus, sure
gistruoja savo rajone šau'ktinus 
kariuomenėn etc. Krašte kalba
ma, kad namų valdytoju geriau 
būti negu gydytoju... Sudarytus 
šaukiamųjų sąrašus pristato į 
„vojerikomatą“, laikomą kaip 
anksčiau komendantūra. Prieš 
tai civiliai gydytojai patikrina 
sveikatą, o „vojenkomatas“ pas
kiau praneša apie tinkamumą ir 
kariuomenėn stojimo datą.

Moterys pražygiavo pro Sovie
tų Sąjungos ambasadą buv. Sta
lino gatvėje, stipriai saugomą 
tankų ir kareivių.

Sovietų kareiviai bandė išsklai 
dyti moteris Nežinomojo karei
vio aikštėje, bet moterys nepasi
davė, šaukdamos: „Mes neišeisi
me iš čia“.

Eisenhoweris asmeniškai patvir
tino šį žygį.

Valstybės departamentas pa
sakė, kad kelios pasikeitimo pro
gramos su sovietų satelitais bus 
tęsiamos. Daugiausia į tą progra 
mą įeina naujos Lenkijos vyriau 
sybės atstovų vizitai Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse.

Indijos Nehru kietai 

kritikavo Vengrijos ir

Rusijos valdovus
NEW DEHLI, Indija, gruodž. 

4. — Indijos ministeris pirminiu 
kas Nehru vakar kietai kritika
vo Vengrijos ir Sovietų Sąjungos 
vyriausybes, kad jos neįsileidžia 
Jungtinių Tautų generalinį sek
retorių Dag Hammarskjold į Bu
dapeštą.

Indijos vadas taip pat pasmer
kė, kad buv. Vengrijos ministe
ris pirmininkas Imre Nagy buvo 
komunistų areštuotas išeinant iš 
Jugoslavijos ambasados Buda
pešte, Vengrijos sostinėje.

Izraelio premjeras Ben - Gu- 
rionas pareiškė: Sovietų Sąjun
ga gabena sprausminius kovos 
lėktuvus ir bombonešius į Siriją
ir Izraelio oro jėgos turi būti su-j tų „didelius nuostolius“, 
stiprintos.

TRUMPAI IŠ VISUR
Paleistieji į laisvę pasakoja, i

kad Sibire Bedeike suėję nemaža BritŲ laivai' ----- gaJ_i

Kalbėdamas Tel Avive, Ben - 
Gurion pasakė:

— Mes negalime pasitenkinti 
dabartine Izraelio oro jėga, kai 
mes girdime, kad sovietų lėktu
vai skrenda į Siriją.

Saudi Arabijos pareigūnas pa
sakė, kad jo valstybė ir kitos ara 
bų valstybės nenori sovietų įsiki
šimo į Vidurio Rytus.

Kalendorf s
Gruodžio 5 d.: šv. Sabas; lie 

tuviški: Kviesiis ir Daita.
Saulė teka 7:01, leidžiasi 4:21.

Oras
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje šiandien — ga
limas lietus, rytoj — dalinai ap
siniaukę.

Vengrijos sportininkai

“nenori grįžti namo”
MELBOURNE, Aust ralija, 

gruodž. 4. — Vengrijos sportinin 
kai, dalyvaujantieji olimpiados 
žaidynėse, nenori grįžti į Vengri
ją. Penkiolika vengrų atletų pra
šo azylio Australijoje. Apie 30 
kitų vengrų atletų pasiryžę vyk
ti į kitus kraštus, tik ne į sovie
tų nuterioą Vengriją.

Jei pultų
TOKIO, Japonija, gruodž. 4.— 

Rep. Keating (R., N. Y.) skel
bia, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės turėtų ateiti į pagalbą 
nacionalistinei Kinijai, jei komu
nistai bandytų pagrobti Quemoy 
salą.

pabaltiečių ir ukrainiečių 
čiai ten žiemą būdavo tokie stip
rūs, jog nušaldavo veidas ir są
nariai. Ella Neubacher, viena 
vienintelė iš vokiečių, turėjusi 
dirbti tarp pabaltiečių ir ukrai
niečių, mezgykloj per mėnesį už
dirbdavo 6 rb., siuvykloj — 10 
rb. ir skalbykloj — 25 rb. Už sa
vo mėnesinį uždarbį galėdavo iš
syk nusipirkti vieną, vėliau — 2, 
o paskum 4 sv. cukraus. Ten 
sviesto kg kainuoja 45 rubliai, 
lašiniai — 60 ir cukrus 12 — 20 
rublių, pieno litras — 2—4 rb.

Moterų stovykloje prie Spas- 
ko, mergaitės turi dirbti prie ak
menų skaldymo, namų statybos 
ir miškuose prie medžio kirtimo.

• Olandų katalikų laikraštis 
„Volkskrand“ rašo, kad iš Sibiro 
paleidžiama daug'au lietuvių ku
nigų. Bet paleistasis vyskupas 
Ramanauskas tebesąs policijos 
priežiūroje.

• Japonija. Japonai turi 300,- 
327 televizijos priimtuvus (apa
ratus).

vyksta į Egiptu
PORT SAID, Egiptas, gruodž. 

4. — Britanijos kariniai laivai 
šiandien išvyko į Egiptą pasiimti 
anglų — prancūzų kareivių.

Jungtinių Tautų policijos jėgų 
būriai įžengė į S'.nai dykumą ir 
Port Saido apylinkę.

Prieš sovietus
BELGRADAS, J u g oslavija, 

gruodž. 4. — Graikijos ministe
ris pirmininkas Konstantin Ka 
ramanlis šiandien atvyko į Bei 
gradą tartis su maršalu Tito, 
kad sustiprintų Balkanų sąjungą 
prieš naujus sovietų žingsnius.

Sprogimas prieplaukoj
NEW YORKAS, gruodž. 4. — 

Brooklyno prieplaukoje sprogi
mas atnešė didelių nuostolių. De
vyni asmenys žuvo, 247 buvo su
žeisti. Gaisrininkų pareigūnai 
pradėjo tyrinėj mus, kodėl ten 
įvyko didžiulis sprogimas.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Vengrijos sukilėliai kontroliuoja beveik visas ūkines apy

linkes, pasakė diplomatas, atvykęs iš Budapešto.
— Maskvos universiteto studentų grupė išėjo iš paskaitos, 

Ižai profesorius bandė ginti sovietų karinius žygius Vengrijoje.
— Ukrainos darbininkai viešai parodo nepasitenkinimą prieš 

sovietų režimą.
— Sovietų maršalas žukov gavo penkių žvaigždžių ordiną 

kaip „Sovietų Sąjungos herojus“. Ordinas maršalui Žukovui su
teiktas už žmonių skerdynes Budapešte.

— Rumunijoje ir Bulgarijoje gyventojai kaskart vis labiau 
parodo nepasitenkinimą prieš komunistinį režimą.

— Pietų Korėjos armija sekančią savaitę atliks karines pra
tybas.

— Egipto laikraštis „Rose ei Yussef“ paskelbė: dvi Vakarų 
Vokietijos firmos siūlosi pastatyti Asman užtvanką. Tų firmų var
dai: Krupp ir Demag.

— Rytų Vokietijos komunistinis režimas grasina ištremti stu
dentus, kurie vadovauja sovietinėje zonoje prieškomunistiniam są
jūdžiui.

— Bulgarijos komunistinis radijo patvirtino žinią, kad sovie
tai atsiuntė pirmus raudonosios armijos dalinius į Bulgariją, kur 
nuo 11 Pasaul. karo pabaigos nebuvo sovietų kariuomenės.

— Rumunijos pasienis, prieinantis prie Vengrijos, uždarytas.
— Čekoslovakijos komunistai giriasi areštavę taip vadinamų 

„šnipų“ skaičių; simpatizuojantieji Vengrijai ir Lenkijai buvo iš
mesti iš jų postų.

— Albanijoje komunistai vykdo masinius areštus; trys .^šni
pai“ pasmerkti mirti; didėja finansinės ir ekonominės sunkenybės.

— Douglas MacArthur 11, garsaus II Pasaul. karo vado Doug- 
las MacArthur artimas giminaitis ir Valstybės departamento kon
sulas, paskirtas JAV ambasadoriumi Japonijai. Naujas ambasado
rius Japonijai jau 21 metus dirba diplomatinėje tarnyboje.

— Sukilėlių jėgos vakar puolė Kubos armijos postus Guanite, 
Pinar dėl Rio provincijoje.

— Komunistinė Bulgarija valo savo kariuomenę. Bulgarijos 
komunistai bijo sukilimo, koks įvyko Vengrijoje. Du šimtai kari
ninkų paleista į atsargą ir dviejų generolų, Yonko Panov ir Boris 
Kopčev, laipsniai sumažinti, pranešama iš Jugoslavijos.
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Mfl&iil
SliAUTŲ SPAUDOS VAJUS veiklos kamieno ir prityrusių va CA salėje ir maudyklėje bus 

dovų vedami atidavė Lietuvos bendros draugovės sueigos su

Redaguoja psktn. BRONIUS JUODELIS 
Adresas: 4200 So. RockueU Avė., Chicago 32, III. Tel. FR. 6-0253.

Seserijos laimėjimas Chicagoje
Mūsų skautiškoje šeimoje vi- tams visą eilę paskaitėlių bei

"Skautų Aidas”, susitaręs su 
Seserijos ir Brolijos vadijomis, 
paskelbė 1957 m. prenumeratų 
platinimo vajų. Jame dalyvauti! Žalgirio vietininkijoa ribose 
kviečiami visi lietuviai skautai,-! veikia vilkiukų draugovė, vad. 
tės ir jų skiltys, būreliai ir vai-1 psktn. V. Tamulaičio, skautų 
tya. Taškais vertinamos meti | Dariaus ir Girėno draugovė, vad. 
nes prenumeratos, garbės pre- inž. A. Dundzilos .skautų vyčių 
numeratos ir garbės leidėjo pre- būrelis, vad. sk. vyčio Raulinai- 
numeratos. Tiek vienetams, tiek čio, jūros skautų valtis, vad.

skautybei viską, kas šiose gyve
nimo dienose buvo įmanoma.

sada buvo ir yra įprasta išsiau
ginti skaučių vadoves nuo paukš 
tyčių, “geltonšlipsių” skaučių ir 
todėl nebūna didelės staigme
nos, jei su keliomis penkmetinė- 
mis žvaigždutėmis kuri sesė duo 
da skautininkė3 įžodį ir pasiima 
nelengvą vadovės naštą. Dau
giau yra neįprasta, kai su didele 
skautiška patirtimi ir augštu 
laipsniu būrys sesių trenkia 
nebaigtą darbą žemėn ir jau
nesnes sesytes palieka “Dievo 
valiai”. Gi didžiausias džiaugs
mas sesių tarpe būna tada. kai 
jau žilo plauko visuomenininke, 
organizacijų garbės narė. mūsų 
lietuviškosios bendruomenės pa
sididžiavimas įeina į sesių tarpą 
ir, palikusi organizacijos nare 
nuoširdžiai dirba vadovės ir glo
bėjos darbą, lyg jį būtų pradėju
si dar gimnazijos suole.

vieną pobūvį.
Skautų registracijos reikalais 

bei Sąjungos teisiniu reikalu 
kalbėjo s. E. Korzonas, kurio 
straipsnis šiuo reikalu yra š. m. 
“Mūsų Vyčio” 6 numeryje.

Kondensuotą pranešimą iš pas 
Rūtinio LSS Pirmijos Tarybos 
posėdžio pateikė v. s. A. Aglins
kas. Pranešimo diskusijos dėl 
laiko stokos atidėtos sekančiai 
sueigai.

Seserijos laimėjimo prisimini
mui visa sueiga nusifotografa
vo su nauja skautininke J. Dauž- 
vardiene.

Sueigai pirmininkavo s. A. 
Plateris. sekretoriavo s. J. Kau
nas. SK

PAMINĖJOME LIETUVOS 
KARIUS

Chicagos skautų LituanicosTa džiaugsminga žinia paskli-,, ,, * . - , , ... tunto vadi jai surengus ir jurųdo sesių tarpe s. m. lapkričio,, J
11 d., kai Juzė Daužvardienė
Lietuvos konsulo Chicagoje žmoi 
na — davė skautininkės įžodį. '

Įžodį pravedė Chicagos skau- 
tininkių,-kų ramovės seniūnė v. 
s. Z. Juškevičienė, dalyvaujant 
vyriausiajai skautininkei v. s.
O. Zailskienei ir gražiam būriui 
“žaliašlipsių” sesių ir brolių.
Naujai “pakrikštytą” Seserijos

< skautų bei skaučių atstovams 
1 dalyvaujant, š. m. lapkričio 22 
d. buvo paminėta Lietuvos Ka
riuomenės šventė. Minėjimas 
buvo pradėtas oficialia dalimi ir 
baigtas menine dalimi bei šokių 
muzika.

Oficialioje dalyje s. V. Tallat - 
Kelpša pravedė skautininko įžo
dį, ir žalias kaklaraištis papuo-

vadovę J. Daužvardienę sveiki- j šė Lituanicos tunto spaudos sky 
no Vyriausioji Skautininke, v. s.' riaus vadovą psktn. Vyt. Šliūpą. 
J. Vaišnys.SJ, ir v. s. A. Aglins-' Tuntininkas s. P. Nedzinskas 
kas, džiaugdamiesi naujos skau trumpu žodžiu nušvietė kario 
tininkės dideliu atsidavimu skau reikšmę tautai ir valstybei'. Ta

paskiriems platintojams numa
tytos vertingos dovanos. Vaju
je dalyvaują vienetai registruo
jasi “S. A.” administracijoje iki 
1957 m. sausio 1 d. Vajaus tai 
syklės atspasudintos “Sk. Aido” 
10 numeryje.

5 METAI LOS ANGELES 
SKAUTAMS

Tolima, Pacifiko vandenyno 
pakrašty prisiglaudusi, Los An
geles skautų Žalgirio vietininki- 
ja š. m. lapkričio mėh. šventė 5 
metų įkūrimo ir skautiškos veik 
los sukaktį. Paskiro žmogaus 
gyvenime penkeri metai rodos 
nesudaro didelės svarbos; bėgo, 
prabėgo lyg diena. Organizuo
tame darbe — organizacijoje, 
vienete — penkeri darbo metai 
yra ilgas laikas, pareikalavęs 
šimtų ir tūkstančių valandų iš 
visų dirbusių asmeninio prisiri
šimo savai, mielai skautiškai or
ganizacijai, vienetams, draugo
vėms bei skiltims. Šios sukak
ties proga, Žalgirio vietininkija, 
kaip vienetas, mūsų tremties 
skautavimo istorijoje pergyve
nęs sunkių, liūdnų ir linksmų va
landų, kaip retas kitas vienetas 
visoje Sąjungos apimtyje, ryž
tasi žengti į sekantį penkmetį su 
viltimi, kad jie vietininkijai bus 
kur kas sėkmingesni, negu a- 
nie, praėjusieji. Žvelgiant gi į 
praeitį, vietininkijos veikloje ne
galima būtų iškelti vien to. xą 
pavadintume negeru ar neigia
mu, nes, kaip kartą mūsų da
bartinis Sąjungos Tarybos Pir
mi jog pirmininkas v. s. dr. Vyt. 
Čepas yra pareiškęs, iš mūsų

psktn. Stepo Makarevičiaus, ku 
ris nuo 1953 m. vadovauja ir 
vietininkijai, adjut. sk. vytis R.

žaidimais ir plaukymu. Skilčių 
veiklai pagyvinti tarp vytautė- 
nų vedamos varžybos iki 1957 
m. balandžio 1 d. Jose kreipia
mas dėmesys į lietuvių kalbą bei 
skaitymą. Beje pastebima, kad 
iš 14 vytautėnų, lankančių dVgš 
tesn. mokyklas, vos 5 lanko li
tuanistinę mokyklą. Tėvai gal 
palankiai žiūri į skautų vado
vybės lietuviškumui skatinti pa
stangas, tačiau turėtų stengtis,

Ofiso tel M. I-Afnyettc .8-8210, Jei 
neatsiliepia, liaukite KEdzie 8-2881

OR. EMILT V. KRUKAS
1YDYTOJA IR CH1RURG* 

4146 S. Archer Avė.
VAI. Kasdien popiet nuo 12-2.8,

•* pirm., antr ketvtrt

, DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rtl St 
OfLso tol. Rlllnnce 5-4410

Kezid. tolef. Gltovelilll 6-0017 
valandos: 1—S p. m. 6—8 p. m.

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

Dabšys. Zalgirk, ' vietininkijos! ka$ jų vaikai lankytų ir litua
nistinę mokyklą. Dabarties jau
nimo dienos bėga anglų kalbos 
aplinkoje, kur tik akimirkomis 
įsiterpia gimtasis tėvų žodi3 na 
mie bei sueigose. Ar negeriau 
būtų jas padidinti dar lietuviš
komis pamokomis ?

Viena lietuviškumo palaiky
mo priemonių yra skaitymas. 
Skautų tėvąi kviečiami prenume 
ruoti savo vaikams “Skautų Ai-

ribose veikia gerai suorganizuo
ta skautininkų,-kių ramovė, ku
riai vadovauja psktn. V. Pažiū
ra. Iš tos pačios vietininkijos 
šaknų pernai suorganizuotas vy
resniųjų skautų,-čių židinys, ku 
riam šiuo metu vadovauja Luci- 
ja Zaikienė ir Pr. Pakalniškis. .

Žinant, kad pietinės Kalifor
nijos, Los Angeles miesto, lie
tuvių koloniją sudaro kur kas
mažesnis skaičius, negu kitas skatinti juos skaityti lie-
mūsų kolonijas, proporcingai ma; tuviškus raštus. Čia laukiama 

tėvų talkos. Taip pat kiekvie-tuojant mūsų skautiškąją veik 
lą, neabejodami .turėtume pri 
pažinti, kad Žalgirio vietininki-

nara skautui privaloma turėti pa 
grindinę skautybės knygą lietu-

ja, žygiuodama į sekantį penke- ka^a R. Baden - Powel- 
lio “Skautybė berniukams”. Širių metų veiklos barą, nesigir

dama užverčia buvusios veiklos 
lapus, kuriuose įrašyti nuo įkū
rimo iki dabar Lietuvių Skautų 
Sąjungos tremty ir emigracijoj . 
išsilaikymo ir būdingi gero vei- ^&ip buvo Lietuvoje, 
kimo momentai. Šios ištvermin
gos vietininkijos vadovamas.ir 
skautams linkėtina ir toliau žy
giuoti tikruoju skautišku keliu,

Senis Lapinas

SKAUTŲ LINKSMA VAKARIS
DLK Vytenio draugovės tė-j 

vų komitetas suruošė linksma-;

knyga buvo perspausdinta iš vie
nintelio egzemplioriaus laisvaja
me pasaulyje. Ji privalo pasiek
ti kiekvieno skauto kambarį,

OR IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

-CDIKIV IR VAIKŲ LIGI 
SPECIAfJ HTt 

166 South We*tern Avon*
(MEDICAL BUILDINO, 

umad. antrad. k et v Ir penkta
auo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nu 
5 v — 8 vai. vakare Trečiad. nu 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Seštad ’ 
vai ryto Iki 8 vai. poi :et

Ofloe tel RE. 7-il68 
«ea. lel WAlbrook 5-378*

lxl ofiso VA. 1-6661, ros. KK 7-49*
OR. FRANK C. KWINN

(KVIEC1NSKAS) 
•ŪDYTOJAS IR CHIRURGAf-

1661 W«rt 47th Store*
LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:8

diena ir 4est»d «i»
TcL ofiso PRospect 6-2240

PRospect 6-47S2
DR. A. MACIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEO. CHIRURGIJOS LIGOS 

5700 S. W(xkI Street
Priėmimo vai. pirmad ir penktad nuo 
2—4 ir 6—8; antrad., ketvirt., šešt. 
2—4; treč. ir sekmad. uždaryta.

OR. JULIJA MONSTAVičIUS
GYDYTOJA IR CHTRURG0 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverly Hllls 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v.. 
Išskiriu trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUllmas 5-«1M 
Buto — BEverly 8-38*6

Oflao tel. CLlffslde 4-289* 
Rezidencijos: LAfayette 3-117)

DR. P. STRIMAITIS
-YDYTOJAS IR CHIRURGĄ

1724 Mest 47th Streei 
(Kampas 47th Ir Hermitag*

Vai.: nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. va* 
<eštad nuo 2 iki 6 vai iftakyr

DR. FL TALLAT-KELPŠ*
Ofisai: 20 North Waclter Drive 

(Clvlc Opera House, kamb. 868) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 0-2204 
6002 West lOth Str., Cicero 

Vai. kasd. 6—8, šeštad. 1—8 
TeL TOvvnhaU 3-0050 

Kitu laiku Ir trečiad. susitariu 
Rezid tel. HEmlock 4-7086

DR. VYT. TAURAS
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
NPEC. MOTERŲ LIGOS

Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 51st St 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5571 

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antri* 
Trečiad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak. 1*

Šeštadieniais 2-4 vai popiet.

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 6-8484

OR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6266 South VVestern A venų

VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—• vak, 
Trečiadieniais, šeštadieniais ta 

sekmadieniais uždaryta

Vytautėnų veikloje pramaty
tas ir vienas kitas pasilinksmi
nimas. Lapkričio 30 d, jie buvo 
pakviesti Žvilės skaučių draugo 
vės šventėn — pobūvin. Kitrj 
metų pradžioje vytautėnai pa
tys žada panašų pobūvį suruoš
ti.

Ofiso HEmlock 4-5816 
Rez. HEml. 4-3751

DR, A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOM 

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

Priima pagal nusitarima

Tel. ofiso: D A nu be 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJ*. 

S267 South Halsted Street 
Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Vasario mėn. bus skautų dar- 
vakarį, kuris įvyko lapkričio 10 bų parodėlė. Norima, kad visi 
d. Šv. Jurgio parapijos salėje. | skautai dalyvautų su savo dar- 
Susirinko skautai, tėvai, daly va, heliais. Būtų labai malonu, kad 
vo ir sesės skautės iš Bridge-| tėvai irgi skatintų savo berniu- 
porto, tik gaila, kad kitos kolo- kus tuos darbus paruošti bei

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
4263 S. Whipple Str4»8

(Arti Archer Avė.)
Valandos: nuo 10 iki 12; 2—4; 7—9. 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfayette 3-1849 
Namu — CEdarcrest 3-7 786

VeL ofiso PRospect 6-9400
Kezid. PRospect 6-9401

DR. ONA VAŠKEVI6IUS
(VaškevlčlntO)

GYDYTOJA IR CHIRURG1 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-8 p.p. ir nuo 6-8 vaL 
vak. Seštad. 1-4 p. p. TreČladl.alala 
Ir kitu laiku tik susitariu.

nijos su savo skautais nepasiro
dė. Psktn. R. Račiūnas parodė 
filmą iš praėjusių dviejų vasarų

duotų patarimų. SKS

tijos reikalams ligšiol ir linkė- pačia proga minint ir Lietuvos, skautiškosios istorijos lapų ne- st0Vvklu. Susirinkusiems labai 
darni daug sveikatos iš ištver- skautijos 38 metus, ps. A. Kar-, gaiįme išbraukti to, ką mes skau i DaHko skautai ir skaute ko
mės, vežant labai perkrautą vi- navičius skaitė paskaifęlę “Skau tybei gero padarome, nors ir!let„ vaiandu linksmai pažaidė ir 
suomemninkės vežimą. I tybė Lietuvoje kūrimosi dieno- Į sunkiu keliu žygiuodami, nors įr į ų fromiteL nalv

“Nors ir iki šiol kiek galėjau mis ir dabar išeivijoje”. j suklupdami, bet ir vėl atsikel- P ' - 1 P gY
dirbau su skautėmis, tačiau pil-, Meninėje dalyje 3Cenojs pasi.! darni. Šis sunkių organizacinių
na i nesijaučiau tos seimos nare. rocĮ. K tučio ir Mindaugo drau) sąlygų darbas yra charakterin-
Dabar, mielos seses, jaučiuosi orQ gRautai °dainavo ga? nc vien tik skautų organi-
jusų visiška sese ir tikiuosi, kad; ° ... , . . . .tradicinę dainą, o daugiausia debendrai dirbant galėsime pada
ryti daug gero Lietuvai. Sunku 
man išreikšti žodžiais, ką šir
dy šią valandą pergyvenu”, bai
gė sesė Daužvardienė savo pa-Į 
dėkos žodį, betaisydama žalią 
kaklaraištį, kuris gražiai riko j 
prie žilų garbanų.

Ta pačia proga įvyfčo ir skau-į 
tininkų,-kių ramovės sueiga, ku-' 
rioje seniūnė pateikė metinę' 
darbų apyskaitą. Praėjusiais 
metais skautininkų,-kų ramovė 
rūpinosi skautų,-čių lituanistine
pažanga, “Baltijos Jūros” jūrų' "“‘‘į. ‘"".T, . ' . . . . , : i dantį pajėga smuikoskautų tuntui parūpindama kny-1 1 J °
gų. Ramovės narių pastango- .. . ... ... , , . ..... . . . , . .®._ ciokaite, tik gaila, kad mineji-mis buvo gauta stovyklavietei i i, . . „ - , * 1 rn0 dalyviai nebuvo pakankamaiskautams,-ems. Buvo susauktasi. , . ramus ir tylus tokios rusies pa-įr nevienas vienetų vadovų,-vių 
pasitarimas. Ramovė visada rū 3ir° yma,ns-

mesio susilaukė trys maži smui
kininkai, žinomo smuikininko J. 
Matiuko paruošti duetams, trio 
ir solo melodijoms. Tai buvo 
skautai N. Paulionis, P. Mariu
kas ir A. Svaras, akompanuo
jant jaunai pianistei G. Trečio
kaitei. Solo pasirodė A. Svaras 
su “Oi. kas sodai”, P. Mariukas 
su “Barcarole” ir N. Paulionis 
su ištrauka iš “Trubadūrų” bei 
solo partijomis trio melodijose. 
Jaunutis N. Paulionis pasirodė 
kaip rimta, darbšti ir daug ža- 

mene. Ge
rai pasirodė ir pianistė G. Trc-

nmas uz gražios pramogos su
rengimą. J. K,

PLANINGA DRAUGOVES 
VEIKLA

Clevclando Pilėnų tunto DLK 
.. Vytenio dr-vės skautų tėvai 

čių, organizacijų tarpe, pabrez- draugininko išsiuntinėtu raštu 
tini toki vienetai, kurie nuo sun SUpažindinti su vytautėnų žie- 
kių darboi sąlygų nepalūžo ir ne- mos veiklos planu. Draugovėje 
išsisklaidė, ąeišsimėtė ir ncissi- gjUQ mctu veikia keturios skil- 
bėgiojo. Tai ypač galėtume pa- tyg _ BricdžiU) vad g Lazdi.

nio, Panterų, vad. P. X. Žygo, 
ir

Lapinų, vad. K. Gaidžiūno. Kar 
tu pranešamas skilčių sueigų 
laikas ir vietos. »

zacijos apimty, jį kasdien mes 
matoihe ir kitų senų, amžiumi 
mus kur kas toliau pralenkian-

brėžti Los Angeles skautų Žal
girio vietininkijai. kurios vado- Sakalų? vad?’Alį? Garfausko 
vai ir skautai šiandien mini sa
vo veiklos penkmetį pamiršę 
kas kas preity buvo negera, ir 
smeigia naujas gaires būsimai 
veiklai, kartu ir bendrai S-gos 
gerovei pakelti.

Los Angeles skautų Žalgirio 
vietininkija įsteigta psktn. VI.
Pažiūros pastangomis 1951 m. 
lapkričio mėn. Pirmasis viene- , 
tas apėmė visus — skautus ir Į

Kartą per mėnesį vietos YM-

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South VVestem Avenue
Chicago 28, III 

pasimatymai pagal sutarties
telefonas IlEpnblic 7-4900 

Rezidcncia: GlloichUl 0-8161

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

DR. J. J. PLIKAITIS
; GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

I 2-5 ir 7-8:30. šešt. 2-4 p. p.

Tel. ofiso VIctorj 2-1681
Rez. VIctorj I-9149

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJUS IR CHIRURGĄ. 

802 We8t 31st Street
Kamp. Halsted Ir Sl-moa gatvini 

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti
OfLso tol. Virgin La 7-003(1. 

Rezidencijos tel. BEvcrly 8-8244

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DF, VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8258 South Halsted St. 

Kasdien S—7 vai. vak. Seštad auo
1—5 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tol. Vlctory 2-1484. P.eald. 2487 
9V. 62nd St., tel. Republlc 7-8818.

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-315('

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso VT 7-0600, rez. ltE 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Avė. 

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

Ofiso xtelefonas —■ BIsliop 7-9696

DR. AL RAČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAf 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie Ir Archer; 
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. 

Trečiad ir sekmad. tik susitaru>

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-M»<

DR. P. Z. ZALAT0RI8
1821 So. Halsted Street 

TeL ofiso CA 6-0257, rez. PR o-«oa
Rezid. 6000 S. Arteaian 

KAL 11 V. r. Iki 8 p p. 6- e

' skautes — po jungtiniu Žalgirio i 
Padėkos šventės proga tunti tunto vardu, vadovaujant psktn 

mu bei jo redagavimu “Drau- ninkas tarė padėkos žodį visiems yj Pažiūrai, adjut. VI. Much- 
ge” ir numatyta 1957 m. suruoš tunte dirbantiems be raginimų,! Q vAijau stp. Makarevičiui 
ti visos Chicagos skautų-čių N.į pristatė naujai apdovanotuosius; gjJutėms vadovavo E. Truš-, 
Metų sutikimą. Ramovė taip- skautų ordinais bei žymenimis| kaugkaitė Q vėliau iš Bostono 

ir ypatingą padėką pareiškė tun I atvykugi ’ D pulinuninkaitė. I
to parengimų vadovui ps. R. Ra-; jggg m rudenį skaučių vadovei, 

aoc. liūnui už nuoširdų darbą.

pinosi “Skautybė3 Kelio” leidi-'

gi pravedė skautų,-čių viene-

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

Tel. BIsliop 7-7075 arb» 
PRospect 8-9842

ELSEKtS SSS triSa.' 6
ALUMINUM

STORM WINDOW5 
$15.95

Gombination Aluminum
STORM DOORS 

$39.95
Instalation Extra

NO MONEY DO1VN

KRIDE COMPANY
2719 W. 71st St., HE 4-9114

OPEN 8UNDAY 
Lietuviai Savininkai

Tel. ofLso H E 1 -6699, rez. r lt 6-733S

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Arštad^nult. nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
l«n|<vr,iH ’ietvirtad. Ir aekraad

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Western Avenue
vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai., pareiškus nepasitenkinimą bend; vak. gcšta.iicniais m-i vai .Trečia- 

... . * • i - • i dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarusMinėjimui labai sumaniai va-j ra veikla, skautes atsiskyrė n
dovavo tunto tautinio lavinimo-! sudarė atskirą vietininkiją. Bro- 
si vadovas ps. VI. Vijeikis. R. liai likosi ir toliau prie senojo

Ofiso trlcfonaa: PR 8-3229 
lies telef. VVAlhrook 5-5076

1

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 5lst Street
Priima ligonis pagal susitarlma. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospoct 6-1795 į.’m 2 Iki 9 vai. 
p. p. kasdian išakytus trečiad. Ir 
šeštad.

Ih-s. tel. Gltovelilll 6-56O3

Ofiso telef. YArds 7—1166 
. Rezidencijos — STewart 3-4511.

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street
(kampas Halsted ir .\£-ta gatvS) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. VV’Albrook 5-2670
Rcs. Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—-9 v. vak. 
Trečiad. ir ž'štad. pagal sutarti

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

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

VAL kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
Iki 9 vai. Trečia,!, ir šešt. uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublIe 7-2290 
<IPECr. CHTRTRGINfiS 1P 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

▼AL.: Pirm., antr.. Ketv., penkt 
nuo 9 Iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:0u — 4:03. Trečiad Ir 
kitu laiku susitarus telefonu

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

keičia Ntlkliu ta rėmuo.
4488 So. Oalifornia Avė., Ohleagt 

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

10 vai. ryto iki 4; trečiad. Ir sekmad
tik susitarus

OR. C. SERHEh
El'LYlS AKIŲ GYDYTOJ. 

Viri 16 metq patyrimą
Tel. YArds 7-1899 
Pritaiko aklais.
Kreivas aki* 

Ištaisė
Ofisas Ir akiotę dlrhtuvf 
756 West 88th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo • Iki S, tte- 
čiud. nuo 10-12. penstHdt-nl is-> a 
4eš+adienlals 19-2 vai. popiet.

.0\)R Wz>^
TeL ofleo Y A 7-4787, rea PK C-ie*.

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4648 S. Ashland Avė. (kamb. 811,
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8; trečiad., Sež | 
tad. Ir sekmad. tik pagal sutartį 

Jeigu neatsilieps vlršmtnRtl telefunr
Saukite Mldwav 3-0001

AND IA)AN
ASS*N

2555 MEST 47th STREET LAfayette 6-1088
B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Fietkietvicz, sekr. ir advokatas 

Mokame augštuH dh id“Hilus. KetUuojame čekius. Parduodame ir 
iSperkame valstybės bonus. Taupytojoms patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN.—Apdrausta Iki 810,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

CRANE SAVINGS

DR. VL BLAŽYS
PLAUCTŲ IR VIDAUS LIČOS 

4701 South Damen Avenue
(Kampas 47-tos ir Daman Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 

šeštad. 2—4 vai. vak.
Trečiad. ir kitu laiku pūgai sutarti. 

Telef. ofiso LAfayette 3-6018 
Re/..: WAIbrook 5-3048

Telefonas ORovehlll 8-1695
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LJGŲ SPECIALIST1

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—12 Ir 7—» v. v. pagal 

susitarlma Išskyrus trečiadienius
8422 Wart Marqnett* Rd

Tel. REli&nce 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
S925 Weat 59th Street 

VAI* 1—4 popiet. 4:80—8:89 vak
Trsčiad pagal sutarti

Tel. ofiso HE.4-5849. rez. 11 E.4-2324

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 Mest 71 s t Street
Vai. Piltu., ketvlr.. penkt. 1-4 Ir 7-9 

>Autr. 1-6, treč.ir iešt. pagal Nutarties

Tel. ofiso Ir buto <>i,ymplc 9-41M
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS TR CHIRURGAI* 
♦938 W. 15th St.. Cicero 

Kasdien 1—R v. Ir 6—N v. vakare. 
Išskyrus trečiadieniu.

Botas 1596 So. 49th Are. 
leitadleulals 12 Iki 4 popiet

P. ŠILEIKIS, 0. P.
OrthopcdJis - Protezlstaa 

Aparatal-Protezal, Med. han 
dažai. Spec. pagalba kojon,

(Arch Supports) tr t.L 
Vai.: 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
IRTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB

1850 W. 63rd St. Chicago 99, UL 
Tel. PKoapoct 6-5084.

44V1M6*V

Kcmkitc dien. Draugą!

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAJLLYVRIEND

2331 S. Oakli-y Ate., Chicago 8, III. Tol. VlrgliuLu 7-6641; 7-66 12

Enlercd as Sceond-l'luss Malti-r Mareli 31, 1916, at Chicago, Illinois 
l rulcr tlic Act of Mareli 3, 1879.

Menibor of tlio Catholic I’rcss Ass'n 
l’ubllshed daily, cxcpt Sundays, 

by tbo
J.lthuanian Catholic 
l’P.ENUMEKATA:
Chlcagoj Ir ClceroJ 
Kitur JAV' ir Kana 
Užsienyje

SUBSCRIPTION' KATES 
$8.00 per year outside of Chicago 
$9.00 per year in Chicago & Cicero

r, css Soelcty $8.00 per year in Canada
Foroign $11.00 per year.M' tams V4 metų 3 mėn. 1 mėn.

$9.00 6.00 $2.76 $1.26
oj $8.00 $4.60 $2.60 $1.00

$11.00 $5.60 $3.00 $1.36

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Ncsunaiidotij straipsni,) no- 
I raugu, Juos grgžina tik iš anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašjnaų.
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VENGRAMS TEBEKOVOJANT

Vėliausiomis žiniomis, ir patys didžiausi Vengrijos žmonių 
kankinimai, persekiojimai ir trėmimai jų valios nepalaužė. Ten 
kova tebevedama. Daug provincijos vietovių tebėra sukilėlių 
rankose. Todėl galima suprasti, kodėl Kremliaus pastatytas re
žimas Vengrijoje nesutinka įsileisti Jungtinių delegacijų padė
čiai ištirti.

Vengrų tauta nepasiduoda, nes ji yra vieninga ir ryžtinga. 
Jos didvyriškas laisvės siekimas tebeskandinamas darbininkų, 
jaunimo, net moterų ir vaikų kraujuje. Nepaisant to, kad prieš 
Vengrijos sukilėlius kovoti yra atsiųsta iš Rusijos šimtai tūks
tančių raudonosios armijos karių, keliolika šarvuočių divizijų, 
tūkstančiai tankų ir daugybė sunkiųjų patrankų, kova tebeina, 
nes. pagyvenus kelioliką metų bolševikų okupacijoje, įsitikinta, 
kad geriau yra mirti, negu toliau pasilikti toje nežmoniškoje 
komunistų vergijoje.

Vengrų tauta ryžtingai ir vieningai tebekovoja, nors lais
vasis pasaulis jos tragiškoje gyvenimo valandoje ir didelėje bei 
skaudžioje agonijoje jai tepasiūlo tik simpatijas, medikamentus 
sužeistiesiems ir globą pabėgėliams.

Pravartu pastebėti, kad tebetęsiamoji vengrų tautos kova 
dėl savo šventų teisių j laisvę labai daug gero padaro pasauliui 
vis plačiau ir plačiau praverdama daugelio akis ir parodydama, 
koks baisus ir žiaurus yra komunizmas.

Labai gaila, kad didžioji vengrų tragedija ir jų šauksmas 
juos gelbėti laisvąjį pasaulį užtiko susiskaldžiusį, nepasiren
gusį ir tik savo reikalais besirūpinantį. Tiesa, Jungtinės Tau
tos reikalavo, kad sovietiniai daliniai pasitrauktų iš Vengrijos, 
kad būtų įsileisti Jungtinių Tautų stebėtojai, kad vengrams bū
tų leista savo likimą apspręsti laisvais rinkimais, tačiau į tuos 
reikalavimus sovietai nekreipė nė mažiausio dėmesio. Kai Ang
lija, Prancūzija ir Izraelis paklausė Jungtinių Tautų reikalavi
mo ir sustabdė mūšius Suezo kanalo zonoje, sovietai tik pasi
tyčiojo iš jų, nes jie nepripažįsta jokios teisės, jokio teisingu
mo, jokios moralės.

Kam šiandien nežinoma tautų naikinimo ir deportacijų is
torija? Ji yra taip sena, kaip senas yra pats sovietinis komuniz
mas. Laisvoji spauda, rašydama apie Vengrijos tragediją, pri
mena sovietines deportacijas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. 
Ir pasauliui šiandien jau labai turi būti aišku, kad tautų kan
kinimas ir masinės deportacijos komunistams yra tiktai techni
kinė, o ne moralinė problema. Taip yra dėl to, kad komunisti
nėje santvarkoje žmogus tėra tik įrankis, tik priemonė siekti 
partijos ir komunistinės valstybės tikslams.

Tebevykstant kovoms dėl laisvės Vengrijoje, vis dažniau 
girdimi balsai, smerkią laisvųjų Vakarų valstybių susiskaldymą 
ir neveiklumą. Tačiau laisvojo pasaulio sąžinė vis tik yra su
krėsta ir nenurims. Pasinaudodami VR komunikatu, paduodame 
Šv. Tėvo nurodymą, kaip iš dabartinės padėties būtų galima iš
eiti:

“Ko greičiausiai turi būti stiprinamos eilės ir patvaria vie
ša sutartimi apjungiamos tos valstybės ir tautos, kurios nori, 
kad pasaulis eitų garbingu, Dievo vaikų kilnumą atitinkančiu,

MIETINIAMS SUSIRINKIMAMS 

ARTĖJANT
V. flZAlISKAS. IMrait. Mii-ll.

mums nepatinka — tuoj pat Į rėme savo senąsias, o kur vo organizacijoms 
pareiškiame, bet jekiu būdu! dar tos siaurais lokalinio po tiems metams.
paty3 nesiūlome kcns*rukty-į būdžio pagrindėliau (kilimu ________
vių planų tam ar kitam rei-jiš to pat Lietuvos kampelio,
kalui geriau’pravesti; palau- praleistomis bendrai tame

n ... . ... , .. . galvojam sau, gal ims pat lageryje dienomis) su-
Gruodžio - sausio menesiai naują; kitaip sakant, kodėl se-;valdyfca if suklys 0 tada ... kurtos Kartais dėl to susi- 

organizacijų gyvenime yra la-! noji valdyba po vienerių metų pažiūrėsime, kaip išsiteisins., daro net pavojus pamesti ke-
Ne vienas susirinkime esą- dėHakelio, ką jau turime, 

me linkę ynač daug kalbėti Jdahnai kaiP >vykusj fakt*’ 
o darbą atlikti visada palie
kame kitiems. Blogiausia pa-

bai svarbūs, šiuo metu yra ren darbo jaučiasi taip pavargusi.
karnos naujos valdybos, nuo ku 
rių sumanumo ir energingumo 
priklausys sekančių metų veik
la. Visi norėtume, kad į organi-

kad nė galvoti nenori apie ant
rąją kadenciją, o pasiūlytieji 
kandidatai nujaučia, kokios sun 
kios dienos jų laukia, jei bus

politinės veikios srityje.

sekan-

Rekolekcijų namas
Seattle, Wash., pradėta sta

tyti naujas rekolekcijų namas 
moterims. Pastatymas kainuos 
apie $458,000. Tiems namams 
vadovaus vizitietės seselės.

zacijų vadovybes patektų patys išrinkti, per sekančius dvyliką 
geriausi žmonės. Tačiau nepas-'mėnesių, 
laptis, kad dažnai pačiu sunkiau 
siu senajai valdybai .metinio su
sirinkimo darbų punktu kaip 
tik ir būna pravedimas šių rin
kimų. Vietoje to, kad išrinktu
me pačius geriausius, visų mū
sų veidai dangiškai nušvinta ir 
lengviau atsikvepiame, kada po
ilgo tampymosi vienas ar kitas,•
jau vien iš pasigailėjimo, sutin
ka įeiti į valdybą; girdi, visvien 
reikia gi kam nors tą pareigų 
vežimėlį vilkti. Ir tie, visus iš 

keblios padėties išgelbėjusieji, 
dažnai nėra už kitus nei visuo- 
meniškesni, nei tinkamesni, ką 
ir jie patys žino.

Kai kas gal mano, kad kol 
dar nesimato aiškesnių Lietu
vos laisvės ryto prošvaisčių, tai 
ne tik galima, bet dargi ir rei
kia pasyviai laikytis kaupt jė
gas tam momentui, kada laikai 
bus dėkingesni ir įvertinimas už 
organizacinę veiklą konkretes
nis. Dalis gi žmonių galvas lau
žo norėdami išgalvoti pačią rim 
čiausią priežastį, kuri leistų gar 
bingai (atseit, mažiau teraudo- 
nuojant) pasiteisinti prieš susi
rinkimo dalyvius, prašant jų

Šaltis ir badas yra geriau- 
dėtis susidaro tuo atveju, kai, si tuberkuliozės ir kitų ligų 

sąjungininkai, negailestingai 
dieną ir naktį atakuoją mū
sų nelaimingus brolius trem-

Muzikos Meqeiams 
KOKS MALONUMAS 

GfiRfiTIS MUZIKOS PERDAVIMU 
PER GERĄ AUOSTOS 

KVALIFIKACIJOS

- Hi Fi -
FONOGRAFA ar RADIJO 

APARATĄ
Vietinii, ir Importuotų 

Aparatų Didelis Pasirinkimas

lAiDflinfl-

OTCLEvision
(sales- serviče)

• Sav. Inž. A. SEMRNAS 
3321 S. Halsted — CLIffside 4-5«<15

narys nepagrįstai jaučiasi 
geriau išmanąs apie viską ne 
gu bet kuris kitas, jei kiti su
jo nuomone nesutinka — va- tyje. Gi tų vaikų, kurie pra- 
dinasi, jie klysta, šios rii- dėjo kalbėti savo tėvų kalba 
šies “enciklopedistai” ypač

Bendradarbiavimo stoka

Manytume, kad trūkumas 
nuoširdaus bendradarbiavimo 
tarp valdybos ir organizacijos 
narių yra svarbiausia kliū
timi. Metų bėgyje nariai pras
tai lanko susirinkimus, o jei ir 
atvyksta, tai pavėluotai; negau 
sūs susirinkimai būna neįdo
mūs ir vargina punktualiuo
sius. Iš patyrimo valdybos ži
no, kad, esant blogam orui ru
denį ar žiemą, daug veidų susi
rinkime nepasirodys; gi jeigu 
oras gražus pavasarį ar vasarą, 
tai tegu pirmininkas ir džiau
giasi, jei kuris narys, iš kur 
nors vėlai grįžęs, telefonu jo 
neišbars už tokios dienos pa
rinkimą susirinkimui. Atro
dytų, lyg valdyba, skelbda
ma susirinkimą prieš savai
tę ar dvi, turėtų būti geresnė 
oro spėjikė už visus meteo
rologinius biurus, kurių net 
ir apmokami tarnautojai 
kartais dar ir kąip žiauriai 
prašauna spėdami orj tik 
rytojaus dienai.

Dažnai mes reikalaujame, 
kad mums būtų siuntinėjami 

šau- 
bet

pavardes išbraukti iš kandida- raštu pranešimai apie
tų sąrašo. Be abejonės, jeigu 
jie nors truputį pagalvotų prie
šinga kryptimi ir paanalizlotų 
tas sąlygas, kurios dar netruk
do jiems užimti vieną ar kitą 
postą valdyboje, jie jų rastų tik 

keliu; sutartimi, kuri būtų pajėgi veikliai ginti nuo kiekvieno rai nemažiau kaip ir pirmųjų, 
neteisingo pasikėsinimo į jų teises ir nepriklausomybę... Taiką Kiti dar “gudriau” elgiasi: kad 
ir laisvę mylinčių tautų nesuardomas vieningumas gal privers nereikėtų aiškintis, kodėl neno 
pagalvoti ir tuos, kurie šiandien po kojojnis yra pamynę pa
grindinius žmoniškumo dėsnius ir dėl to nebeturi teisės kal
bėti žmoniškumo, teisingumo bei taikos vardu. Jų pavergtos 
tautos gi visuomet jaus reikalą sugrįžti atgal į žmonijos šeimą, 
kaip garbingi nariai, kad galėtų. naudotis jos garbe ir teikia
momis vertybėmis”.

už Lietuvos sienų, jų nutau
tėjimas žengia žymiai spar
čiau, negu mes kartais, tė
viškos savimeilės pilni, ma
nome.

Sukoncentruokime savo 
dėmesį į Lietuvos laisvini
mo reikalą, nelaimingų savo 
brolių, pasilikusių be vilties 
Europoje, efektingą šelpimą 
ir lietuvybės išlaikymą pri
augančioje kartoje per vie
nos ar kitos rūšies lietuviš
kas mokyklas, teatrus, orga
nizacijas — ir būsime atlie
ką daugiau nei patenkinamai 
šio momento mums uždėtas 
pagrindines ir šventas parei
gas. Suglauskime savo gre
tas ir bendromis jėgomis 
spręskime svarbiuosius už
davinius. Nuoširdus visų 

ju visuomeninio gyvenimo I nusiteikimas pozityviam dar- 
deimančiuku. Įbui tikrai palengvins parei-

, gas tiems, kuriuos greitu lai- 
Nusiteikimas pozityviam jku išrinksime vadovauti sa- 

darbui

Baigiant norėtume stab
telti dėl mūsų 
skaičiaus. Iš tiesų, jų turime

trukdo veiklą jungtinėse or
ganizacijose.

šios gal ir būtų pagrindi
nės priežastys, kurios nuvar
gina valdybas, o kartu pasun 
kiną ir jų įpėdinių suradimą. 
Esamoji padėtis lengvai gali 
būti pataisoma, jei tik mes 
savo negatyvią laikysena or
ganizacinėje veikloje pakei
sime pozityviu darbu, kuris 
ir yra ne kas kitas, kaip nuo
širdi abipusė kooperacija 
tarp valdybos ir narių.

Dar vienas pasiteisinimas, 
neleidžiąs žmogui įeiti į val
dybą, tai neturėjimas paty
rimo. Daugeliu atvejų tai nė
ra rimta priežastimi. Nere
tai pirmą kartą įėjęs valdy- 
bon žmogus pasirodo tikruo-

Organizacijų Lietuvių tautos tauriausios asmeny.
bes Arklvysk. Jurgio Mntulalčlo- 

Matnlevičlaus

MONOGRAFIJOS IŠ
KULCROS ISTORIJOS

Naujai iš spaudos pasirodžiu
siame žurnalo “Lux Chirsti” nu
meryje M. Krupavičius apgailes
tauja, kad nėra reikiamai išryš
kinta kaikurių mūsų kultūrinių 
bendruomenių veikla. Prisimi
nęs stambius jėzuitų ir pijorų 
darbus Lietuvoje, autorius to
liau kelia šią mintį:

— Jėzuitai ir pranciškonai 
švenčia savo garbingas sukak
tis. Manau jos pažadina tuos 
ordinus pažvelgti giliau į savo 
pirmtakų darbu3 ir išvilkti juos 
iš praeities storo sluogsnio dul
kių į dabart'nę šviesą. Pranciš
konai kiek daugiau atkreipė į 
tai dėmesio. Gaila — tik darbo 
pradžia. Jėzuitai, nors turi už
nugaryje žymiai platesnius išar
tus plotus, pasitenkino tik ke
liais platesniais apžvalginiais 
straipsniais. Pradžia darbą gai
šina. Tikiuosi, kad įsibėgės ir 
pateiks mums išsamių veikalų. 
Kiti už juos to darbo neat
liks. —

Mes džiaugiamės, kad visa ei
lė parapijų, švenčiančių savo 
auksines sukaktis, davė puikių 
monografijų, kurios turės didelę 
reikšmę lietuvių kultūros istori
jai. Panašiai būtų svarbu susi
laukti ir monografijų iš taip į- 
takingų mūsų vienuolijų veiklos 
Lietuvoje.

ri eiti valdybon, jie visai neina 
į metinius susirinkimus. Čia tai 
jau tikra Štrauso politika.

Šia proga dera pasvarstyti 
klausimą, kodėl senoji valdyba 
nesutinka būti perenkama ir 
kodėl mums taip sunku išrinkti
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P 0 P U L A R 
UTHUANIAN RECIPES

Surinko JUZE DAUŽVARDTENS

kiamus susirinkimus,
gavę juos nekreipiame jokio aiškiai perdaug. Radome ne- 
dėmesio į tai. Bet jei kuriam maža jų čionai atvykę, atkū- 
sekretorius per klaidą nepa- Seną Televizij, mes paimsim,
3iuncia, tai šokame piestu jei pirksit naują. Už seną Tamsta 
ir įrodinėjame, kad vien dėl gausi tikrą kainą, už naują mokė- 
nežinojimo neatvykome; bet; Slt ~ neišpustą kainą. Atvykit
juk apie tai dar būna skel-,ka j G Television Co., 2512 w. 
biama spaudoje, per radiją 47th St., FR 6-1998. Atidarą ir 
ar bažnyčioje.

O ir atsilankę į susirinki
mus, mes jokiu būdu nesu
tinkame bet kokio darbo at
likti ; gal dėl to, kad kriti
kuoti visada yra lengviau.
Daugelio iš mūsų manymu, 
viską turinti atlikti valdy
ba, nes tam ji ir rinkta bu
vo, tačiau retas pritariame, 
ką valdyba daro. Susirinki
mo metu kartais susidaro įs
pūdis, kad laikytis elemen
taraus mandagumo — tai vai 
dybos pareiga, kuri jokiu at
veju nesaisto narių. Kas

sekmad. 11:00-3:00.

Trijose dalyse:

UŽRAŠAI
I. 1 įrašai: Mintys, pastabos, pasi

ryžimai. čia kaip ttk atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos įžvel
gimas bei visiškas pasiaukojima.“- 
tarnautl Dievui, Bažnyčiai ir sielų 
išganymui

II. Laiškai. Tat {vairiems asme
nims rašytu laiškų ištraukos, gyve 
nimiškos išminties perlai, Išreikš, 
patarimų, paraginimų Ir paaiškini
mų formoje.

III. VOnluJe. Žvilgsnis J Arkivys
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sostinėje, kur Jis stengdamasi? 
būti visiems vtsakuo, kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken
tėjęs.

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
ir {rišta J kietus viršelius. Kaina 
$2.50.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“D R A U G A S”
2334 So. Qakley Avė.,

CHICAGO 8, ILL.

Tai nepaprasta knyga. Virš 200 re
ceptų grynai lietuviškų valgių gami
nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar- 
dien6, kuri dažnai pasakodavo apie 
lietuviškus valgius per Chicagos ra- 

i dijo Ir televizijos stotis, surinko pa
čius {domiausius lietuviškų valgių 
receptus Ir DRACGAS Juos išleido 
laba) parankioje formoje. Pirmą kar
tą tokia knyga pasirodo knygų rin
koje.

Gera dovana kitataučiams ar ang
liškai skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avenue,

CHICAGO 8. ILL.
iimiiimiiniiiiiiiimimmiiiimimiiimi

Naujasis Testamentas- 

šventas Raštas
Vert? Het viij salBoii JUOZAPAI 
SKVIRECKAS — Kauno Arkiw 
kūnas Metropolitas. TV laida. Ii 
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

“MARGUTIS” PROPAGUOJA 
MASONUS

“Margutis” įsidėjo straipsnį 
be parašo, taigi redakcijos var
du, apie masonus, kur populari- 
nama ta katalikams priešinga or 
ganizacija. Dr. J. Daugi.

M. KRUPAVIČIUS

t « 9 9DRAUGE 
2334 So. Oakley Ava

Chicaao 8, Illinoiestraipsnį “Ar atsikratysime ka
da svetimybėmis savo bažnyti
nėje kalboje ?” Čia jis išvardina 
daugiau kaip 30 skolinių, kurie 
labai giliai įleidę šaknis, kaip 
bažnyčia, Kalėdos, altorius ir 
kt., kuriems mes visiškai netu
rime pakaitalų. Prelatas siūlo 
šventovės pastato pavadinimui 
palikti senąjį bažnyčios tremi- 
ną, o bažnyčiai — draugijos 
prasme — vartoti ekleziją. Nors 
tai. kiek ir palengvintų susivo
kimą, bet neatrodo, kad žmonė 
se
kiems pakeitimams, ypač kai į 
ilgu vartojimu pasisavintojo žo
džio vietą įvestume kitą, vistiek 
svetimos kilmės.

EILE ĮDOMIŲ STRAIPSNIŲ

Naujausiame “Lux Christi” 
numery J. Sakevičius, MIC, duo 
da studiją apie šv. Ignoto reko
lekcijas, K. K. Senkus ilgesnia
me straipsnyje ugdo meilę lie
tuviškai giesmei. Kun. P. Ur- 
baitis aprašo pasikalbėjimus su 
raudonaisiais tardytojais Kini
joje. Ilga eilė Pr. F. Bartkaus 
ir kun. J. Vaitkevičiaus, MIC, 
pamokslų. Gausi religinio gyve
nimo apžvalga visame pasauly
je. Matomas didelis darbštumas 
redaktoriaus vilniečio kun. dr. 
V. Rimšelio, MIC, kuris be to 
gausiai bendradarbiauja Lietu
vių Enciklopedijoje ir turi ne
mažai administracinių pareigų 
kaip tėvų marijonų viceprovin- 
ciolas ir Chicagos naujojo namo

siskaitė jokiu girtuokliu ir pulk. Tamašauskas. Atbu-i vinistus. Tuo vardu eserai vadino visus ne internacio- 
lai, jį galima būtų pavadinti tikru abstinentu, nes gir-J nališkai nusiteikusius lietuvius. Įerzinti studentai, bu-
to jo niekad niekas nematė... Kai dėl Grigaliūno Glo 
vackioĮ kurio vergija alkoholiui buvo visiems žinoma, 
tai jo atleidimo iš kariuomenė klausimas jau buvo ki
lęs kelis metus dar prieš mano paskyrimą štabo vir
šininku.” Raštikis gi taip apibūdino dabartinį gen. 
Grigaliūną Glovackį, kuris dabar be jokio darbo di
delį vargą vargsta tolimoj Kolumbijoj ir kaip pats 

_ x . rašo einąs pas savo sūnų virėjo pareigas: — “per ka-
................... . ?ct l*"’““"“ .•>«« .‘f *»<«>»« priežasčių ar rą Lletuvoa nepriklanSimybę ypa4 pasižymėjo sa-

būtų didelio entuziazmo to- Prledab£M perversmui pateisinti. Raštikis nurodo dar varankiškoje kovoje su bolševikais." Gen. Grigaliūnų

1926 METŲ GRUODŽIO 17-TOJI 

Liūdna 30 metų sukaktis

9 tęsinys

vę Lietuvos nepriklausomybės dalyviai, savo kolegai 
Karosai atsakė surengta “pirtimi” didžioje universi
teto salėje (Mickevičiaus gatvėje), materiale to žo
džio prasme, išmetė jį iš universiteto. Žinoma, eserų 
minties režisorių tai neatgrasė nuo jų darbo. Jie ir 
toliau stengėsi išprovokuoti kiekvieną Lietuvos pilie
čių, ypač studentų, sambūrį. Triukšmu baigdavosi 
darbininkų susirinkimai Tilmanso salėje, triukšmu 
baigdavosi studentų susirinkimai Vytauto Kalno sve
tainės ar Senamiesčio Liaudies namų salėse.”

Glovackį pažįstu seniai iš visų pusių. Žinau jo teigia-Į Ar tikrai buvo nušautų karių sargybinių, ar bu- 
mybes ir neigiamybes. Jis yra didelių nuopelnų Lie- vo nusikaltėlis teisiamas ir kaip teisiamas, aš ar neži- 

Va« cmiriU x „ tuvai. Jo nuopelnus sunku būtų žodžiu įvertinti. Jis nojau, ar jau pamiršau. Bet faktas, kad konkuliavo
Ani. y. hnvn k .! ‘ ,lr ,L. ! daug padėjo sudaryti galimybę Lietuvai sustiprėti ir visa Lietuva — ir universitetai, ir smuklės, ir svetai-
Apie ta, buvo pasakyta platesnėj Rast.k.o stmmm.mų apsiginti Lietuvai nuo tiekos priešu kurie j, puolė, nės, ir susirinkimai. Laiko dvasia ir įvykiai gyveno 

Neperdėjus jį galima būtų pavadinti Lietuvos didvy- visi ir taip ar kitaip reagavo. Tas kunkuliuojantis puo 
riu. Sunku būtų su- juo susilyginti daugeliui karininkų "
augščiausio laipsnio, kurie stovėjo kariuomenės prie
šakyje. Glovackis, tiesa, stikliuko nuo savęs nestūmė, 
bet jis nebuvo “alkoholio vergas”, kaip rašo Škirpa.
Jis buvo linksmas žmogus ir turėjo drąsos savo tiesą 
išrėžti augščiausia stovinčiam žmogui. Glovackis

šias:—“valdininkų atleidinėjimą (valymą, čistką, ma 
no pastaba) iš tarnybos provincijoje, karininkų atlei 
dinėjimą iš pąreigų ir kaikurių pulkų išformavimą,

TERMINAI, KURIEMS 
NETURIME PAKAITALŲ

Prel. F. Bartkus “Lux Chris
ti” nr. 3 (22) duoda įdomų viršininkas.

ištraukoj. K. Grinius kitaip pažiūrėjo į tokius kari 
ninku atleidimus. Jis kalba tuo reikalu: — “Škirpa 
ėmėsi žygių apvalyti karininkiją nuo girtuoklių, chu
liganų ir negabių karininkų, savo nedrausmingumu, 
darbais ir palinkimais kenkusių geram kariuomenės 
vardui. Labai trumpu laiku buvo atleista bene 10 ka
rininkų, jų tarpe pulk. Grigaliūnas Glovackis, pulk. 
Ladyga, Tamašauskas ir kiti”, žodžiai labai kieti, ypač 
skaudūs ir įžeidž'ą ypač dėl to, kad jie yra pasakyti 
Lietuvos ginkluotų pajėgų vyriausios galvos. Prie tos 
girtuoklių, chuliganų ir t. t. kategorijos K. Grinius 
priskyrė ir jo išvardintus tokius karininkus, kaip La
dyga, Tamašauskas, Grigaliūnas Glovackis. Tokio pa
sakymo buvo perdaug iri Griniaus vienminčiui vyriau
siojo štabo virš'ninkui Škirpai. Jis tuo reikalu taip ra
šo “Naujienų” 1951. IX. 15 ir sekančiuose nr.:—“Joks 
"apvalymas” karininkijos nuo kažkokių tai “chuliga
nų”, apie ką mini Kedainis, visai nebuvo reikalingas, 
nes tokių, kurie būtų pelnę pikto pavadinimo, nepri
klausomos Lietuvos kariuomenėje karininkų tarpe iš 
viso, niekad nėra buvę... Gen. Ladyga... nesiskaitė jo
kiu alkoholiku... kovose už Lietuvos nepriklausomybę 
pasižymėjęs, kaip narsus karys. Taip pat niekad ne-

das buvo uždengtas sunkiu nežinios, susirūpinimo tė
vynės likimu ir baimės antvožu. Garams plyšelio ne
buvo. Suprantama, tie garai arba galėjo nutėkšt tą 
antvožą ar suplėšyti visą puodą. Gruodžio septynio
liktąją sprogimas įvyko.

Kas to sprogimo kaltininkas? Kokia sprogimo
tos rūšies patriotas, kad kiekvieną momentą buvo pa-, priežastis? Ar pakako to, kas mano buvo lig šiol gana
siryžęs savo gyvybę jai paaukoti. Būdamas senyvo am- 
žiaiyi jis lankė universitetą ir įsigijo teisininko diplo
mą. Alkoholio vergas to niekad nebūtų padaręs. At
leistas iš kariuomenės jis dalyvavo plačiai visuomenės 
darbe ir vertėsi advokato darbu.

Minėtas J. Daniusevičius - Danys savo atsimini

pilnai dėstoma, ar dar kokia jėga prisidėjo? Ir viena 
ir kita. Bet svarbiausia mano giliu įsitikinimu tai žmo
nės, kurie liguistai troško valdyti. O tokių buvo. Apie 
juos teks kalbėti vėliau. Jie būtų sprogdinę ir tada, 
jei jokių kitokių sprogdinti priežasčių nebūtų buvę. 
Sprogdintojai, kaip tas Krilovo pasakėčios vilkas, 
ėriuką suėdė tik dėl to, kad buvo išbadėjęs ir ištroš-

muose taip rašo: “Sklido kalbos, kad pasidarė grasu k?8 valdžios, nors jam nieku nenusikalto nei ėriukas,
- , , , » , ., nei jo broliai, nei kiti giminės. Visa kita iiems buvomusų kariams sargybų postuose, esą nušautų sargybi-,... . , ,, „ . . . .. . . tik priedanga, graži skraiste jų negražiems darbams

mų. Kariuomenes teismas vieną tokj pagautą smurti-! pridengti ir pateisinti. Bet ta “visa kita“ jiems buvo 
ninką nubaudė mirties bausme. Kauno universiteto^ ne tik kosmetika veido ydai paslėpti, bet ir nauda. Ji 
studentų eserų korporacija, vadovaujama tūlo papurę davė jiems talkininkų net iš tų tarpo, kurie tokio per- 
galvio Karoso, savo vitrinoje pasiskelbė protestuojan- versmo kitokioje atmosferoje nieku gyvu nebūtų nei 
ti prieš tokį kariuomenės teismo sprendimą ir pas- Parčmę, nei jam pritarę.
kiri jos nariai ėmė skelbtis keršysią, terorizuosią šo- (Bus daugiau)



4 Trečiadienis, gruodžio 5, 1956

MALDOS UŽ TYLOS BAŽNYČIĄ
Kartas nuo karto Kolumbijos tybių broliai laukia mūsų maldų

ir pasišventimo, kad jiems pa
dėtume išlaikyti parodytas jė
gas ir neapsakomą atsparumą i- 
ki galui kentėti su Kristumi”. To» 

už Tylos Baž- liau taip pat pasidalinus kalba- 
J ma apie didžiąją kančios pras- 

idealizme.

sostinėj Bogotoje, viešai ar ty
liai, užsidarius yra meldžiama
si už priespaudoj kenčiančias 
tautas. Tos maldos trumpai va
dinamos malda
nyčią.

krikščioniškame 
litusios maldos “Via Crucis” —Į Ir vėl maldaujama:
“Kryžiaus Kelių” formoje. Tai 
buvo išverstos j ispanų kalbą 
tos pačios jaudinančios Stotys, 
kurios buvo pirmą kartą pąnau- 
dotO3 Pasauliniame Apaštališ
kame Kongrese Romoje 1951 
metais. Alfavito eigoje kiekvie
nai kenčiančiai tautai paskirta 
kurios nors stoties rėmai. Lietu
vai (drauge-su Latvija ir Esti
ja) teko 7-ji stotis. Apie Lietu
vą ten sakoma, jog ji turėjusi 
2,000 kunigų, dabar belikę 200 
su Panevėžio vyskupu Kaz. Pal
taroku. Kiti vyskupai ištremti 
arba tapę kalinami. Dauguma 
bažnyčių uždarytos. “Tas pats 
įvyko ir Latvijoj su Estija, kur 
buvo valdžios išleistas įsakas, 
liečiąs religinį krikštą, sutvir
tinimą ir vedybas”.

Atitinkamose maldose apie 
Lietuvą sakoma:

“Išgelbėk savo tautą, kuri ga-' 
lėtų pasitarnauti taika ir išti- į 
kimybe. 1

“Mažiausia tarp katalikiškų 
Europos tautų šiandien Tave 
maldauja, kad neleistum jai pa
linkti kovoje už Tave”.

“Padęk mums, Tavęs prašo-

“Padėk mūsų broliams Rusi
joje, Japonijoj, Kinijoj, Lenki
joj, Albanijoj, Jugoslavijoj ir 

i kituose pavergtuose kraštuose. 
Padėk mūsų broliams Vengrijo
je, Rumunijoj, Estijoj, Lietuvo
je. Vytmane ir kitose persekio
jamose šalyse; duok jiems švie
sos, meilės, gyvenimo, kad tap
tų liūdytoiais už savo tikėjimą.

Toliau išminėtos visos paverg 
tųjų kančios ir jų priespauda, 
dvasiškių persekiojimas ir kt. 
Meldžiamasi už 65,000 (tada 
dar be naujai pabėgusių veng
rų) asmenų, esančių pabėgėlių 
stovyklose “kad jie surastų 
draugiškas šalis, kurios juos 
priglaustų”.

Neužmirštama prašyti Mari
ja, “Imigrantų Motiną” už tuos, 
“kurie priversti buvo palikti sa
vo namus, papročius, tėvynę, 
k?lbą ir jieško prieglaudos to
limuose kraštuose”.

Taip geraširdžiai tolimiausių 
prastų žmonės meldžiasi už mu
mis ir mūsų kraštus ir asmeniš
kai reiškia mums savo užuojau
tą. Peršasi mintis — ar mes be-

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

BOLŠEVIKAI TARIASI

Vengrų bolševikinis užsienių reikalų min. lloivath (dešinėj) ir vengrų atstovas Jungtinėse Tautose 
Emile Sik kalbasi su rusų atstovu Sobolev (centre) J. T. asamblėjos sesijos metu. Vengrija vėl praeitų 
penktadienį atmetė nutarimų Įsileisti į Vengriją už sienio stebėtojus. -----

— Noriu, — ir jaučiu, kaip 
suveržia gerklę...

— Tai tu eik dabar pamažė- 
li per salę ir klausyk, gerai įsi
klausyk, gal ir tu taip pat iš
girsi lietuviškai kalbant...

Ir aš einu tarp lovų, rydama 
ašaras... kad išgirsti nors vieną 
lietuvišką žodį... tarp kolumbie- 
čių.

O kaip norėčiau parnešti jam 
linksmą žinią, kad tikrai mes 
esame tėvynėje!..

Aš einu per visą baltųjų lo-, 
vų alėją ir taip norėčiau su tuo

iiimiiiiiiiiHiiHHiiiiimimtmimimiiiik

STATYBAI 
*R NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATGM 
visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS UTWuSAS, P r et
3039 So. Halsted St.

TeL VIctory 2-1272

JO PASKUTINIS SAPNAS
J. NARUNĖ, Medellin

me3 esame Lietuvoje? — klau
siu. i

me, kad sutrumpėtų tos bandy-įsame pakankamai verti tos nuo
mų dienos ydant nesuklystų jo- širdžios užuojautos? Ar kartais 
se-” j patys, jau suradę sau šiltas prie

Nemažiau jaudinantį ir giliai į glaudas, neperdaug gilia, užsi- 
esamoje padėtyje įsisąmoninta
malda buvo dabar vėl su
kurta vienos religinės organi
zacijos, pasivadinusios “Už ge
resnį pasaulį”. (Tai dar nauja 
ir nedidelė idealistų draugija, 
pasistačiusi sau šalpos ir ypač 
nuolatinės maldos už viso pa
saulio negeroves tikslą). Jie 
suruošė uždaras pamaldas už 
Tylos Bažnyčią Kristaus Kara-

mirštame kas mes esame ir ką 
turime liudyti. Kada įsigilini į 
mūsų susmulkėjusi gyvenimą ir 
į tuos mus užvaldžiusius tar
pusavio santykių nesklandumus,
tenka rausti prieš tuos kilnašir- į pusryčiai.

— čiokš-čiokš-čiokš.... po ko- sybę: kur mes dabar esame 
jomis šlapia pieva. Atsargiai de Kaip vadinasi ta vieta?..
du koją ant akmenėlio, o ran
koje tyliai dzingsi stiklai su sky 
stu maistu, paliesdami viens ki
tą. Daug prilyta iš nakties.
Dumblas įsiskverbia į atdarą 
batuką ir negražiai kyši purvi
nas pirštas... Smulkus lietus drė 
kiną plaukus ir kaktą — taip 
geriau, tegul atvėsina ir atgai
vina. 1

— Būk protinga. Nežlembk.
Susilaikyk... — Kala ir kala vi
dinis balsas.

Jau štai ir sausas ligoninės 
kiemas, gražiai išcementuotas.
Šypsosi senas darbininkas, stum 
damas vežimėlį su didžiuliais ’ 
puodais ir kibirais — ligoniams j

— Aš ne tik sapnavau, bet 
tebejaučiu dabar, kad esu te
nai... — lyg nenori išeiti iš savo

Medellinas — atsakau^ su m‘ra^°- 
rūpesčiu žiūrėdama į jį. Apčiu- v Aš aiškiai girdėjau, kaip 
pinėju kaktą. Ne, karščio netu- čia yisai arti manęs žmonės lie- 
ri.... tai kodėl??.. tuviškai kalbėjo. Taip. Aiškiai

i lietuviškai. O priėjęs daktaras,
Argi ir tu šito nematai, žemaičiuodamas su manim šne- 

kad mes kažkokiame miestely,- kėjosi.
je netoli Raseinių. Pasakyk,, jr toks nepaprastas ilgesys, 
kad taip vėl prašančiai jis tikras ilgesys atsispindi jo vei

de, kad liūdna bežiūrint į jį.
Ar tu nori man būti gera?

skausmu taip žingsniuoti be ga-1 Apkainavimą i- Prekių Pristaty 
lo, kad nereikėtų grįžti ir ne
reikėtų sudaužyti gražias ir 
brangias ligonio iliuzijas...

Kai priartėju prie jo lovos, 
girdžiu, kaip jis garsiai šaukia 
savo kaimynui:

— Pasakyk, kaip vadinasi tas 
miestas ?

— Medellin — abejingai at
sako kolumbietis. ,

— Medellin... — kartoja jis 
su dideliu kartėliu.

— Medellin!.. — taria jo lū
pos, kaip aidą... O veide toks 
didelis nusivilimas... tarsi, ką 
brangaus būtų praradęs.

— Kaip gaila... — tyliai sako 
jis ir dvi didelės ašaros rieda 
per veidą...

mą Teikiame Nemokamai
Kastinė atidara kasdien nuo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.
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PIGIAI IR SAUGIU

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR IŠ TOLIAU

K. EIDUKONIS
Tunu naują didelį aunavežimj 

ir apdraudas
1313 W 81«t St. Ohicago, HL 

Tel. PRescott 9-2781

džius. Juk mūsų kartais priei
nama net iki žemiausių savo 
tautiečių nekaltai išdavimų, 
juos apkaltinant tuo, dėl ko jie 
ir mes patys taip žiauriai esame

— Žio, ir jūs ankstyvas pauk 
štiš?! — draugiškai prakalbina 
senis. Visuomet jis prašnekina, 
mandagiai palinkėdamas mano 
ligoniui pasveikimo. '*

Įeinu į baltą salę, atsargiailiaus šventes proga ir nuosta- j nukentėję... Tikrai galėtume kar
biu supuolimu taip pat išvaka- toti svetimųjų mums sukurtas mindama švariausiai išplautas
rėse didžiųjų Vengrijos ir Len
kijos įvykių. Į tas pamaldas 
buvo pakviesta lietuvių koloni
ja, kurie skaitlingai jose daly
vavo priekyje su savo dviem 
kunigais. Pamaldos įvyko jau
kioje buvusios prezidentūros 
koplytėlėje.

Mus, lietuvius ypač sujaudi
no netiek mums parodytas gi
lus nuoširdumas asmeniškai, 
kiek tų entuziastų specialiai 
toms pamaldoms paruoštos dra 
matizuotos maldos ir jų turiny
je paduodamų žinių tikslumas. 
Maldos pavadintos “Malda už 
mūsų Tylos Bažnyčios brolius”. 
Malda prasideda giesme į Mari
ją, paskui pasidalinus “chorais” 
ir kunigo bei visos bažnyčios 
bendrai kalbama atskiri punk
tai. Kaip antai po bendros mal
dos, pirmas choras kalba: “Už 
Geležinės Uždangos, 'priversti 
tylėti, dažnai žiauriai kankina
mi mūsų Vidurinės ir Rytų Eu
ropos ir daugelio kitų rytų vals-

maldas: “Sutrumpink, Viešpa- grindis. Po trumpų klausimų, 
tie, mūsų bandymų dienas, y- kaip jautiesi, kaip miegojai, pa- 
dant mažiau klaidų jose pada- duodu vištos buljono, 
rytume!”

-
SOPHIE BARČUS 

RBDIO PROGRAMK
Iš WGES stoties — Banga 1390 

PIRMADIKNNIO vak. nuo 7—8 v 
NUO I’IRMAD. IKI PENKTAD.

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
ftEŠTAD. 8:30ikl 9:30 ryte

SEK M A D. 8:30 --9:30 v. r. Iš stoties 
\VOPA — 1190 kil.

7159 SO. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29, III. HErnlock 4-2413

— Kad nesinori — grimasa 
lydi suvargusį veidą. Manau — 
“užbovysiu”. Vėliau šiaip taip 
pamaitinsiu. Pasakoju laikraš
čio naujienas.

Jis užmerkia akis. Tarsi ne
nori klausyti. Paskui paėmęs 
už rankos sustabdo mane.

— Palauk, turiu ką pasakyt...
Jis pakelia tokias geras, pra

šančias akis:
— Tu man pasakyk tiktai tei-

Parduodama
PUIKI TIKRŲ VILNŲ

IMPORTUOTA ANGLIŠKA IR VIETINE MEDŽIAGA 
VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

1

Duon* Ir |valriM skoningas 
bulkutce kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Litnanlca Ava. 

Tel. Oliffside 4-6376
Pristatome, 1 visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat 11- 
■lunfila | visus artimuosius 

miestus.

STASYS DŽIUGAS
Kiškučio Vardines

Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meili 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii j 
dail, VI. Stanėikaitėą gražios iliu 
stracijos šią knygą padarė dau 
gi ausi a mėgiama mažųjų skaity Į 
tojų tarpe. Kaina $1.50.
Užsakymus kartu su plnlgrals siuskite

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. 111.

Reguliari $7.50 vertė vilnonė 
eilutėms medžiaga tik

už jardą

PUIKI RINKKIN® IMPORTUO
TA VILNON® MEDŽIAGA 
EILUTftMS

SUTAUPYSITE IKI 50% pirk

dami medžiagas užuolaidoms 

ir baldų apdengimui.

$4.95 jardas

VIENON® PALTAMS 
MEDŽIAGA vertės nuo 
$7.95 iki $9.50, dabar

S^.95 už
jardą

VERTINGOS NEMOKAMOS 
DOVANOS UŽ KIEKVIENĄ 

PIRKINf

MOŠŲ KLIENTAMS nemokamai aikšteles automobi
liams PASTATYTI. KRAUTUVE PATOGI - Vėdinama ir erdvi

HELFAND’S TEXTILE 
FA BRI C S

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

Krautuvė yra atidaryta kasdien, įskaitant ir sekmadienius, nuo 
9:30 ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais uždaryta

■ - --- -------------

įbeda akis ir ilgesingai atsilo
šia į pagalvį. Šypsosi...

— Ar tu sapnavai sapną, kad — taip rimtai vėl žiūri į akis.

“Siustas ™
“ 15 TOLI IR ARTI

NAUJI OIDEU TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTTNTO (RANK/A! 
IlSIf METU PATURIMAS - PI6US IR SAŽININ6AS PATARNAVIMAS

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

MOVIMO

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATGM J VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldų perkraustymas as

menų turinčių ilgą patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2I4S So. Hovne Avė., Telei. Vlrginia 7-7097

— Mes visi norime numirti 
savo žemėje... — jau visai pra
siblaivinęs kalba jis ir aš ma
tau, kai vėl sugrįžta sąmonė.

Rcmkite dien. Draugą!

P.&J. JOKUBKA
TV. DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymas 
4077 Su. Archer Avė.

Chicago 32. 111. — Tel. LA 8-861.
NttžZjaMHSL

(6 ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
<546 S. Wood Bt., Chicago t,

Illinois, tel. VI 7-2972

vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

musu specialybė
Frecin Photo Stuilio

(Lncorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav,
405B Archer Avenuo

telefonas Vlrginia 7-2481

EEB S GRAD
vokiški 
radijai

Labai patobulintas trumpa bangų nustatymas; gerai girdėti Europa
J. G. TELEVISION COMPANY

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

BLAUPUNKT

I
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1 PERKRAUSTYMAI — MOVING

Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Ii artimų Ir 
tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL, 

Telefonas — FRontier 6-1882
MIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

NARIAI UETUVIŲ TAUP. IR SKOLINIMO

B-VTŲ LYGOS, KURIOSB

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00
I N

Paskolos Duodamos Namų įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSML 
6234 S. Westere Are. Chicago 36, ūl.

CRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St____________ Chicago 32, III

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

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

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

I

Pradčkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!

Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 
įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN !
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius 

OFISO VALANDOS:
Plrmad., antrai!., penktad. Ir 
•sStad • vai. ryto Ik! 4:16 p.p.

Trečlod. t ryto Iki U vai.. 
Ketvirtad- • vai. Ik! ( vaL vak.

BALYS RADIO & TELEVISION
SALES AND SERVICE

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

Auto radio ir elektriškų prietaisų taisymas.
Atdara: Kasdien 9—6, pirm. Ir ketvirt 9—9. sekm, 9—2

2646 West 7lst Street Tel. PRospect 8-5374
Chicago 29, Illinois Sav. B. & J. Brazdžionis

v

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

Universai Savlngs and Loan Association užtikrina saugu
mą Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentflra iki 
$10,000 00 kiekvienam Indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir są^niugų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiuiaia reikalais kreipkitės:

1

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois



Trečiadienis, gruodžio 5, 1956 DIENRABTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

ATDARA SEKMADIENĮ NUO 10 IKI 6. 
BUDRI KAS? 3241 So. Halsted Street 
PRIEŠ KALĖDINIS IŠPARDAVIMAS!

•-1

Baldai, kilimai, ga/<i virt. pečiai, skalbiamos mašinos, dulkiasiurbliai, 
televizijos, nulio aparatai, šaldytuvai, HI-FI fonografai, brangeny
bes, deimantai, laikrodžiai, sidabriniai išdirbiniai, Kalėdinės prekės, 
žaislai, lėlės, leinims, antklodės, vatinės kaldins.

Sutaupysite nuo 25 iki 65%. 24 men. išmokėjimui.
SVFCIV KAMBARIO BALDAI:

2 daliu (seetional) komplektas, buvo $120.00, dabar .... .........S 08.00
2 daliu (seetional) komplektas, buvo $219.00, dabar .............. $ 98.00
2 daliu Kroeltler komplektas, buvo $299.00, dabar ....................$158.00
2 tiulių Kroeltler komplektas, buvo $159.00. dabar ............... $88.00
2 dalių Pidlmann komplektas, buvo $199.00, dabar ..................$298.00
Šilimams, Kroeltler, Sealy, Sleeprite, mieg. sofos, $08.00 ir daugiau 
Countoin- kėdės...............................................................................$38.00 ir daugiau

daugiau
daugiau

Radio kėdės ......................................................................... $19.00 ir
Matracai Sealy, Simmons .......................................... .............. $2-1.00 ir

, M 1 FGLAMO.IO KAMBARIO BALDAI:
-1 dalių Liudviko XVI stiliaus, buvo $1,200.00, dabar . . .v. ... $588.00
3 tiulių šviesios niuliog. ar riešuto inedž., buvo $189.00. dabar $108.00
4 I’nited Silver Krust, buvo $399.00, dabar ................................$208.00

dalių Mintine Riešuto niedž., buvo $209.00, dabar ................. $108.00
dalių liasset 18 šimtmečio, buvo $129, dabar ...........................$228.00
dalių Basie-IYitz. Motiem Muliog., buvo $119.00, dabar ...$218.00
italių su BiMikcase lova, laivo $229.00. tlalatr ............................. $138.00
tiulių Ričšuto ar šviesaus medžio, buvoSl 19.00, dabar ... S 98.00

tiulių Muliog. 18 šimtmečio Bastasville, 
tiuliu Satltlie Mist. Fin., buvo $139.00, tlalatr 
tiuliu Fruitvvood l’ror., buvo $-199.00, dabar 
dalių Huzclvvood. IHiteti. buvo $499.00, tiuliai 
tlaliė Cordov. Muliog., buvo $309.00, dabar . . 
daliu Pumiee užbaig., buvo $399.00. dabar .

KILIMAI
$32.00. dabar ............... ..
dabar .................................

buvo $819.00, dabar $528.00 
. $288.00 
. $325.00 
. $298.00 
. $248.00 
$214.00

9vl2 Yilnon. virš., buvo $32.00. dabar .............................. ...............$18.00
(1x9 Capri, buvo $2 4.00, dabar ...................................................................$12.00
9x12 tisas vilnonis, buvo $109.00, tlaliar ......................................$88.00
27 eolių, laiptų kiliui., limo $1.95 jiėd., dabar ...................................$1.00
2 dalių vonios kiliuli. $lųig. Rug. buvo $3.00, dabar ................... $. 98c,

DlVFTPF.S VIRT. PEČIAI — ČIAZO
Formica (lirom, dincttc (valg.), buvo $59.00, dabar ,$32.00 
Formiea ('lirom, dimietlo (valg.). buvo $99.00, tlaliar .08.0,1

dalių 
tiulių
tiulių Fantų (lirom, dincttc (valg.), buvo $129.00, dabar $88.00 
tiulių valgomojo kambario komplektas, buvo $199.00, dabar $118.00

insuliuotas, buvai $129.00, daliai' ...............$88.00
Automatiškas, buvo $225.00, tlabar ....$158.00
buvo $222.00, dabar..........................................$128.00

ŠALDVTLVAI
Atlmiral su automat. įlefrost., buvo $359.00, drfbur ....................$208.00
l’liileo 2 tli.ri.t II eub. pėdų. buvo $179.95. dabar ...................... $358.00
G. F. 2-jų durų 12 eub. pėdų, buvo $199.95. tlabar ....................$348.0 1
(i. F. rtržavos spalv. 10 eub. |>cdų, buvo $209.00, tlabar ....$178.00 
(i. F. Automat iškils, geltonos spalv.. buvo $399.00, daliui* ...$205.0,1
Frigitlaire 10 eub. pėdų, buvo $299.00, dabar ................................ $195.00
l.eonard 12,5 eub. pėdų, 'buvo $129.95, tlabar ................................ $208.00
Pliileo untomat. II eub. pėdų. buvo $389.00, tlaliar ................$2118-00
l’bileo Automat. 8 eub. Įiėdil. buvo $209.95, tlabar ....................$108.00
(i. F. Air condition. — oro vėsintuvai, kaina sumaž. $359.00, d. 199.00

..............................................................$310.00, d. $199.00
SKALBIAMOS MAŠINOS:

Automat.. buvo $325.00, dabar ...................... $188.00
buvo $3 15.191, diiliar ........................................j... $225.00

Wringei- t v pe, buvo $159.00. dilbai- . .$ 98.00 
$225.00, tlabar ...............................................$125.00

Ga/.o virt. pečius — 
(.ii/ii virt. pečius -— 
l'.lektr. virt. pečius,

IŠ ARTI
DID. BRITANIJOJ

— Vaikų ir jaunimo šventė.
Lapkričio 18 d. Bradforde vai
kai ir jaunimas turėjo net dve
jopą šventę. Tą dieną keturi 
jauni lietuviukai priėmė pirmą
ją Komuniją ir vietos skautai 
atšventė savo veiklos 5 m. su
kaktį. Pirmąją Komuniją priė
mė Gražina Grybaitė, Teresė 
Zabitaitė, Algis Balsys ir Ro
mai- Saukas. Kartu su jais šv. 
Komuniją priėmė viai skautai. 
Šventei pritaikintą pamokslą pa 
sakė kun. J. Kuzmickis, iškel
damas skautų gražius idealus 
ir primindamas vengrų tautos 
didvyrišką kovą už laisvę.

Po pietų gausus būrys skau
tų ir vyresniųjų susirinko lat
vių salėje. Skautams išsirikia
vus, jų vadovas Juozas Bružin
ską padarė platų pranešimą 
Bradforde skautai pradėjo veik 
ti jau 1947 m., tačiau sistema- 
tinga veikla prasidėjo tik 1951 
m., kada buvo suorganizuotos j 
Geležinio Vilko berniukų ir Šat- j 
rijos Raganos mergaičių drau- Į 
govės. Nors per skautų organi- j 
zaciją perėjo nemažai vietos Į 
jaunimo, tačiau šiuo metu jų ei
lėse yra 25 jaunuoliai. Skautų 
veiklos kaip reikiant negalima 
paspartinti, kai jiems trūksta 
gerai parengtų vadų, kai netu 
rimą tinkamų patalpų bei rei
kalingo medžiaginio pagrindo.

Perskaičius dienos įsaką, pa 
keliant į 3-jo patyrimo laipsni 
iškilmingą pasižadėjimą padarė 
L. Zabitaitė, B. Jurevičiūtė, L. 
Murauskaitė, V. Garbonkus, A. 
Kasakaitis, J. Padegimas ir A. 
Voicekauikas. Jaun. skautus j 
buvo priimti K. Voicekauskas 
ir A. Balsys. Ta proga skautus 
sveikina Vilius ir Danutė Fidle- 
riai, atvykę iš Nottinghamo, 
kun. J. Kuzmickis ir V. Ignai- j 
tis. Raštu sveikino — rajono 
skautų dvasios vadas kun. A. 
Kazlauskas ir vyr. skautų va
dovas Kz. Vaitkevičius.

Meninėje dalyje gražiai pasi-. 
redė mergaitė?, vykusiai insee1 
nizuodamos “Ratrytėi sapną”. 
Be to, jos pašoko Blezdingėlę, 
Kubilą, Kalveli ir Drugelius. Pia 
ninu paskambino A. Voicekaus 
kas ir B. Jurevičiūtė. Įdomų 
orkestrą inscenizavo berniuke.’.

IR TOLI
kuriems dirigavo J ui. Padegi
mas. Gražų eilėraštį apie kamin 
kretį pasakė V. Galbuogytė. Po 
programos tėvų vardu skautus' 
pasveikino Al. Balsys, raginda
mas visus moraliai ir materia
liai palaikyti jų yeiklą. Susirin
kę tuojau suaukojo 10 sv. 14 
šil.

Džiugu, kad Bradfordo skau
tus rūpestingai globoja Juozas 
ir Rima, Bružinskai, kurie 
turėdami ir savo šeimą, nesigai 
Ii nei laiko nei jėgų, kad tik jau 
nimais būtų organizuotas ir au
klėjamas tautinėje dvasioje.

J. A. VALSTYBĖSE
— Prof. Stasio Šalkauskio

15 metų mirties sukaktuvių mi
nėjimą rengė New Yorko atei
tininkai sendraugiai, šeštadie
nį, gruodžio 1, 10 vai. ryto tėv. 
Viktoras Gidžiūnas, OFM, At- 
kų Federacijos dvasios vadas, 
Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioje atlaikė šv. Mišias, o 
sekmadienį, gruodžio 2, 3.30 v. 
po pietų, Apreiškimo parap. sa
lėje, įvyko akademija, kur prof. 
kun. St. Yla skaitė paskaitą —

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butę.

I

Pliileo %

General Fleetrit 
Pliileo automat.,
Pbileo su Gręžtuvu —
Bcndiv automat., buvo
Maytag su Grcžt. — AVrlnger lupę motiem., buvo $109.00, tl. $ 98.0,1 
IltHiver ir G. F. dulkiasiurbliai sumaž. kaili, nuo $137.00 ir tlaugiau 

AMERIKOS (.FRIAI SI l'FLI A IZI.K IS APARATAI 
eolių Atlmiral TA . Ir Radio komb., buvo $198.00, tlaliar
eol. stalo m«Ml. Sonora, buvo $498.00, tlaliar ........................
eol. Sonora Console švies, medžio, buvo $199.00, tlaliar . .
eol. Travler Console, buvo $199.00, tlabar .............................
eol. CBS Console švies. meti. su durim, buvo $395.00, dabar 
eol. Admiral stalo modelis, buvo $189.00, tlaliar ...............

21
21
21
21
21
21
21
11
21
21
21
21

eol. Console švit s. meti., buvo $395.00, tlabar ... 
eol. RCA Vietor stalo mod., buvo $199.00, tkibar
eol. Zenitu Spaec Comantl. Spee.....................................
eol Gen. Fleetrit- Console I lt ra vis. Spee...............
eol. Pbileo Console. buvo $299.95, tlaliar ..........
eol. Zenitli console, buvo $319.95, tlaliar ...............

kilni,jam., buvo $119.00, dabarRCA |M>rtiible 
Gerame stovyje 
Tapė Reeortler 
Vaikams elektr 
3 greičių fonoj

. $298.00 

. $298.00 
$138.00 

.$138.00 
$ 198.00 

.$128.00 
$188.00 

. $ 155.00 
$222.00 

. $222.00 
$ 198.00 

. .$259.00 
$112.00

vartoti televizijos aparatai nuo . .$21.00 ir tlaugiau
buvo $110.00, tlabar ..................................................... $09.00
•tmogrufas. buvo 89.00, daliur .........................................$0

(Tufus, buvo $30.00, dabar ..............................................$19.00
3 greit', automat. plokšt. (reeortl) keitėjas, buvo $59.00, tlabar $39.00
lll-l-'i Pbileo automat., buvo $150, tlabar ..........................................$98.00
III-Fi Columbia, deimanto a,lala. buvo $135.00, tlabar $09.00
lll-l'i Columbia Automat., tleim. atkila, buvo $109.00, badui- $98.00
Pbileo laikrodis.Radio aparat., buvo $32.00, tlabar ................. $19.00
Pliileo mažas Ratlio aparat., buvo $21.00. dabar ...........................$15.00
Zenitli FM ir AM Spėriai ...................................................................J... $19.00

DEIMANTAI LAIKRODŽIAI !{. PAPI OšAI/AI 
Sutaiip.vsile nepaprastai daug.

Deimanto žiodai II kai. aukso, i/20 karat, l,i:vo $50.00, tlabar $21.00
'Mot. įleimaiit. vestuv. komplektas, buvo $100.00. tlabar ............ $88.00
Mot. denitant. vestuv. komplektas, buvo $300.00. tlabar .. $198.00 
l/uikr. V,r. 17 akmenų, upsuug. nuo vandens (\\aterproiif)

buvo $29.00, tlaliar . , . $1 1.50 
$2 1.0 I 
$37.00 
$1 1.00 
$38.00 
$17.00 
$1 1.00 
$29.00 
$82.00

Laikr. Vyr. 17 akmenų II karai, aukso, laivo $59.00, tlaliar 
Laikr. Vyr. 17 akini nu Seir \\ intling. buvo $79.00, tlaliar .. 
laiikr. \jr. 17 akiu. Alanu raukinis laikr., buvo $89.00, tltibar 
Ijiikr. Vyr. 21 akmenų paauksuotas, buvo $79.181, tlabar 
Laikr. Vyr. 23 akmenų paauksuotus, buvo $89.00, dabar ....
.Molei-. 17 akmenų kiikrotl.. buvo 29.00, tlabar ................................
Motei-. 17 akmenų deimanto laikrod., buvo 859.18), dabar ....
Mot. 17 akmenų (i deimanto laikrod., buvo $125.181, dabar 
ItuikrtMlžiai 17 ir 21 akmenų. I.lgin, Gi-iien. longinc, Bulovu,

Belinis garantuojami, orig. kaina $08.00, syet kiliai įkainuota $19.00. 
Papuošalai ((ostume), auskarai, špilkos, apyrankės, Tollct 

sėt., žiebtuvėliai, karoliai — V/2 kainos.
3-jų eilučių iM-rlų karoliai, gražioje dėžutėje, vertės $10.00, dabar $5.00. 
Cilltur. tikrų kerių buvo $27.00. tlabar — $12.00.
Gintaro karoliai, buvo $12.18). tlalmr — $0.00.
Automat. Toasler.. S|8i-ial .......................................................................... $12.00
Automat. kavos perknliatoriiis paprastai $29.18), tlabar ............ $10.00
VVafflr Imtis. laivo $12.181. dūliai* .................................. ................................. $ 7.00
(■eueral Lleetne šilti, pati,, laivo $9.181, tlaliar .....................................$5.00
.1,0181 setu importuolų Dome-tie Dinnervvare, |Mirt*t-lano indui, nu

piginti urmo kaliui ............................................................. 19,. kiekvienas
32 dalių XerČMl. plieno ir slilab. |>elių komp. buvo $18.00, tlabar $8.00
Didelės antklodės \ylon A Viliu, buvo $10.181, tlabar ...................... $5.00
Didelės valinės kaltinis, laivo $11.04). tlaliar’............................................... $7.00
0,000 plokštelių (Reeoi-tls); Cohiinliia, Vietor, Deeea, 78 RI’.M,

IMiprastai po 89e, elosiug tau |m .............................................................. |9e
Kalėdinės plokštelės 33 RI’.M buvo $2.18), tlabar ................................ 89c

BUDRIKAS 3241 So. Halsted Street
9

10 iki ę vai. Pimiudlcniuia IrKrautuvė altluia ir sekmadieniais nuo 
ketvirtadleniaiH vakarais Iki S):St) vai.
Bildriko imliu valuiulu Iš sinties V.II F.t*. 1450 ketv irladielllials nuo 
G Iki 7 'ui vak su g.vvnis tab niuis h- nauju orkestru.

i i -Sa

Vytauto Augustino 
Lietuvos Vaizdų Albumas

LIETUVA
yra geriausia dovana visokiomii j 
progomis. Albumo vaizdai kalba apit 
Lietuvą visiems suprantama kalba 
todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų.

Albumas Lietuva
yra gražiausia dovana

Kiekvienam verta šį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jį galima gauti 
Kaina 6 doL

ATEITIES administracijoj 
916 Willoughby Ava.
BR00KLYN 21, N. Y.

NUO UŽSISENEJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -
Tie. kurie kenčia nuo SENŲ

ATVIRŲ IR SKARDŽIŲ ZAIDV 
nagali ramiai aėdfitl ir naktimis 
miegoti nes Jų už8is<-nėjusios žaiždos 
niežėjimų ir skaudCJimų Benų atvb- 
ru ir skaudžių žaiždų uždėkite 
LEOFI.O Ointinent Jos eyiJymo 
ypatbyes palenąvins Jusu skaudėji
mų Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Jų tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pabalina 
niežėjimų ligos vadinamos PHORIA- 
SIS. Taipgi pašalina, peršėjimų ilgos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT. su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšlinų 
turppirSėlu. Yra tinkama vartoti nuo 
džlfistanėlos suskilsios odos dedtr- 
vtntų, odos išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikuč-iumB, kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduojč nuo Iš- 

i žirninių odos Ilgų. L«
I <u1o Olntmant y ra 

parduodama po 7* 
at„ 11.26. Ir $1.50.
Pirkite veisti t»$«aChl 
■agoj tr apyltnktee— 
ttllvraukee, Wlso..Ga 
ry. I nd. Ir Detrolt, XI- 
ahigen arba renki
te Ir atelųaklte Mo- 
aey order |

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

GERIAUSIŲ FIRMŲ 
PEČIAI,

pradedant nuo #2g.0C 
pas
Roosevelt Furniture 

Company
(LIETUVIŲ KRAUTUVO 
2310 VVest Roosevelt Road 
* Tel. SEeley S-4711

Nellie Bertulis ir Fcllx Raudonis, 
savininkai

Krautuvė atidaryta kasdien Iki 6 
vai. vak. PIrmad. Ir Ketvlrtad. iki 
9 vai. vak. ir Sckmad. nuo 11 vai 
ryto iki 4:30 vai. po pietų.

Lietuviškieji sintezėj jieškoji- 
mai ir Stasys Šalkauskis. Alfoa 
sas Dzikas meninėj programoj 
skambino pianūiu. Gražina Gau 
bytė, jauna menininkė, rūpino
si salės papuošimu.

— Šalkauskis, kai'o griuvė
siai ir Rockfelierio centras —
kalėdinės Ateities straipsnnis, į 
kurį įpinti skaitytojų anketiniai 
atsakymai: ką dabarties jauni
mas galvoja apie prof. St. Šal
kauskio asmenį ir jo keltąsias 
idėjas. Tame pačiame Ateities 
numeryje bus ir įžanginis dr. 
Juozo Ereto straipsnis Šalkau
skis — Filosofijos skyriaus pro 
fesorius.

— Alfos Sušinsko patrauk
lioji knyga “Jaunystės Maršas ’ 
yra geriausia švenčių dovana 
jaunimui. Knyga parašyta gra
žiu, puošniu stiliumi, taisyklin
gą lietuvių kalba ir artima jau
nai širdžiai.

rs

Apsirūpinkite dabar Kalėdų šventėms!
SHERMRN'S turi didžiausiu 
pasirinkimą vėliausios ma
dos 1956^1957 metų eilu
čių. . . Eilutė su 2 poroms 
kelnių $59-50 ir aukš
čiau.

★

Rudeniniai ir žieminiai 
paltai 1957 metų mados 
didžiausiame pasirinkimi.

★

Nepamirškite eidami ap
sipirkti ir savo jaunuolių.

★

SHERMRN'S aprengs jū
sų jaunuolius, nos turi vi
sa kas jiems reikalinga.

Dydžiai nuo 6 iki 20.
’ ★

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

SHERMAN’S
Vyraujanti vyrų rūbų krautuvė Totvn of Lake kolonijoje

4648*50 South Ashland Avė., Ghicago 9, Illinois

Chicago Savlngs and Loan Assoclation naojai 

statomas namas, kuris bus baigtas šių metų gale.

Mes iš anksto kviečiame tisus atsilankyti | 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 

O peni n g, įvykstantį 1957 m. sausio mėnesį.
i M

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 

pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben

drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 

pilnai apdrausti iki $19,000 Jungtinių Valstybių 

valdžios. Visos bendrovės, turinčios ši toki na ap

draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 

valdžios įstaigų prižiūrimos ir visos turi atidėti 

vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dau

gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojai, visada išmokėjo (r Išmoka aukštesnius dividendui 

ir teikia pelningesnius Ir naudingesnius patarimus.
Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 82 metus, visada Išmokėdavo tau py tojams visas tanpy 

mnl įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chieago Savings yra viena iš nedidelio skai

čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikis patarnavimus, iškričiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 

kias pinigines operacijas.

Chicago Savings b-vė, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusių liek tvarkoma, padidino sa\o turtą daugiau negu iki 
Kviečiame visus pas mus į mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstait'lį. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškam — atsiklaupkite

CHICAGO SAVINGS 8c LOAN ASSOCIATION
6234 South Westem Avenuc Tel. GRovehill 6-7575 Chicago,Illinois

UUKBENTLY — AUKŠČIAU81AS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT RAID UP LNVKHTMUNTŲ SKYBLAjJB.

A

/
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DiETmABTlS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

PAJIESKOJIMAI
1) Pajieškoma: Helen Edvvards 

anksčiau gyvenusi 408 S. 2nd 
St., Brooklyn, N. Y.

2) Pajieškomi: broliai: Antanas ir
Juozas Eitvydai, gyv. Chioa- 
goje. Atvykę 1938 m. Apie juos 
žinantieji ar jie patys atsiliep
ti :V. Jautokas, 5649 S. Pau
lina St., Chieago, III. Tel. — 
HEmlock 4-4146.

Jieškomas POVILAS TRYBfi, 
kięs iš Daujenų km., Biržų apskr. 
Jieško sesuo Antanina iš Sibiro. 
Kreiptis adresu: N. Kubilinskas, 
6522 S. Rockvvell St., Chieago 29, 
Illinois.

J ieškoma Butkevičių šeima, kilu
si iŠ Telšių, Amerikoje gyvenanti 
nuo seniau. Butkevičiaus vardas ne
žinomas, jo žmona Stasė Trakaitė. 
J ieškomieji prašomi atsiliepti, pra
nešant apie save Aleksandrai Kava- 
liūnienei, adresu: 5656 So. Green 
Str., Chieago 21, Illinois. Juos ži
nantieji prašomi pranešti jų adresą. 
Gauta svarbių žinių iš Lietuvos.

J ieškomi: 1) Juozas Petkevičius, 
s. Antano, iš Liet. išvykęs 1910 — 
2912 m. ir jo sesuo Michalina Pet
kevičiūtė, ištekėjusi už Joseph Mor- 
das, išvykusi iš Liet. 1910—1912 m. 
Jieško sesuo: Elena Sankauskienė, 
M. Melnikaitės g-vė Nr. 110a, Šiau
liai, Lithuania.

Jeiškomas kun. Klemensas Raz
minas, s. Povylo, Raseinių npskr., 
Kelmės valsč., Lašinskių km. Jieško 
brolis Kazys Razminas Sibire. Taip 
pat giminių jieškomi Pranas Polte- 
raitis, s. Jono, ir Vincas Totoraitis, 
s. Vinco. Jieškomi ar apie juos ži
nantieji atsiliepti B. Čepauskienė, 
38 Mountvievv Avė., Toronto, Onta- 
rio, Canada. Tel. Roger 2-5020.

J ieškoma Stasė Norvydienė, kilu
si iš Joniškio m. Turėjusi kepyklą 
Chicagoje. Jieško Ona Kliausevičiū- 
tė iš Lietuvos. Atsiliepti šiuo adre
su: Della Poškus, 5931 Nortbwest 
Highway, Chieago 31, EI.

Iš Lietuvos pajieškomas Vincas 
Cidziką, gyvenęs \Vuerzburgo sto
vykloj. Kreiptis adresu: Adv. 7893, 
“Draugas”, 2334 S. Oakley Avė., 
Chieago 8, III.

Jieškomi. Vincas Vosylius ir Elz
bieta Vosylienė, d. Juozo. Jieško 
Ona Gelčienė ir jos duktė Petronė 
Šubeikienė. Adresas: Gedimino g-vė 
Nr. 22, Marijampolės miestas, 
Lithuania.

Jeiškomas Jonas Maknauskas. At- 
silepti šiuo adresu: Marė Dobiliaus- 
kienė, Liepos 21-sios g-vė .Nr. 40, 
Kybartų miestas, Lithuania.

Jieškoma 1) Ona Ukeliūtė (vyro 
pavardė nežinoma). Gyvenusi Bart
ninkų vals., Vilkaviškio apskr., Var
tų kaime. 2) Ona Slapikaite (vyro 
pavardė nežinoma). Lietuvoje gy
venusi Vaitkabalių kaime, Gražiškių 
parapijos. Jieško pusseserė: Ma
rija Mickevičiūtė - Dobiliauskienė, 
Liepos 21-osios g-vė Nr. 40, Kybar
tai, Lithuania.

Jieškomas Mečislovas-Jonas Plun
gė, s. Juozo, gimęs 1910 m. Pakal
niškių km., Šeduvos Rajonas. Pa
skutiniu laiku gyveno Kaune, Auš
ros g-vė Nr. 17-6. Žinančius apie jo 
likimą arba jį patį prašome rašyti 
šiuo adresu: H. Petrauskas,, 16 New- 
bold St., London E. 1, Engianti.

Jieškomas Mykolas Kregždė, s. 
Petro, ir jo žmona Olga Varekojy- 
tė, kilę iš Biržų, taip pat ir jų gi
minės Kostas Dagys. Jieško sesuo 
iš Sibiro. Rašyti adresu: Julija Ma- 
jauskienė, 428 E. 18th St., Pater- 
son, New Jersey.

Jieškomas Petras Saudargas. Gi
mė ir gyveno Zuikynės km., Gel
gaudiškio vals.. Šakių apskr. Žinan
čius apie jo likimą arba jį patį pra
šome rašyti šiuo adresu: A. Kriš
čiūnaitė, 16 Newhold St., London E. 
1, England.

Jieškomi Stefa ir Stasė Benety- 
tės ir Juozas ir Adolfas Benečiai,
sunūs ir dukros Adomo Benečio. 
Kilę iš Kretingos apskr., Mosėdžio 
valsč., Daukšių km. Jieško sesuo. 
Atsiliepti adresu: Bronė Urbonienė, 
Jrkutskaja obl., N. Vdinskii R-on, 
p/o Atagai, Russin.

VAISTŲ PAKIETAI Į LIETUVĄ!
DRAUGO SKAITYTOJAI

Remkime Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sąuare, Wareester, Mass.

Per mūsą 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 angšto kraujo spaudimo. Por mūatj 
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.

SKRINSKA
Ideal Pharmacy vaistinės savininkas ir Notary Public 

.... — ■ , ... ----------------------- &

PADĖKA
Širdingai dėkoju daktarui Kisie

liui ir jo štabui už sėkmingai pnda- 
,rytą operaciją lapkričio 15 dieną.
1 Dr. Kisielius yru pagarsėjęs ne tik 
! Ciceroje ir Chicagoje, bet ir visoje 
i apylinkėe. Nors yra jaunas, turi ge
rą praktiką. Vokietijoje dirbo dide
lėje ligoninėje. Tu i p pat dėkoju sa 

! vo šeimininkui Jonui Šiaučiūnui. 
Luko ligos, jis kiekvieną dieną hm 
kydavo ir pristatydavo literatūros, 
kad nebūtų nuobodu ir nesinenin- 
čiau. Pats dirbdaiuks nuo 3 vai. p. 

j p. ir turėdamas 4 metų sūnelį, su
prasdavo progą aplankyti, nes žmo
na dirba dienomis ir nebuvo kur jm- 

, likti mažiuką.
Taip pat dėkoju Šiaučiūnienei už. 

' rūpestingą globą namuose ir paruo
šimų valgytų

I Dėkoju Alfonsui Babarskui už. 
lankymą ligoninėje ir namuose. Šir
dingai dėkoju ir p. Deveikiui.

I Juozas Dudonis
1330 So. 48th Court, Cicero

. Jieškomi: 1) Jonas Grigas, s. My
kolo, gimęs Leliūnų km., Pagirio 
valsč., pajieško sesuo Ona Kilijo- 
nienė, gyv. Sibire. 2) Petras ir Ka
zys-čyvai, jieško brolis Jonas, gyv. 
Sibire. 3) Adomas ir Kazys Drau
ginis ir jų seserys Jieva ir Autose, 
jieško jų pusseserė Agota Jakinevi- 
čiūtė iš Vazaikiemio km., dabar gy
venanti Sibire. Kreiptis šiuo adre
su: V. Norušis, 7149 S. Washtenaw 
Avė., Chieago 29, III. Tel. PR 6- 
6315.

Jieškomas Jonas Žiedas, Vokieti
joj gyvenęs netoli Olandijos sienos. 
Jo jieško jo dukrelė ir žmona. Jis 
pats ar žinantieji apie jį malonėki-, 
te atsiliepti šiuo adresu: Birutė Gir- 
niukaitienė, 120 W. Robinvvood St., 
Detroit 3, Mich., USA.

į Jieškoma Elena Karžauskaitė-ši- 
lerienė. Pranešti—Dr. Antanui Nar
butui, 7355 S. Albanv Avė., Cliiea-
go 29, III., tel. HEmlock 4-3751.

Iš Lietuvos Jane ščefanavičienė 
jieško savo brolio Vladislovo Jono 
Kundracko, kuris 1913 m. išvažiavo 
j Philadelpliia. Žinantieji pajieško- 

■ mojo adresą prašau atsiųsti: St. 
' Žiedonis, 1325 E. 81st St., Cleveland 

3, Ohio.

CHARLES F. CARPENTIER 
Sccrctjry of State

Oddly enough, many purenta con- 
ttnue to allow their children to 
gtand on the seat while their vehi- 
cle Is In action. Apparently they 
are completely unaware of the riaka 
Involved in allowing children to do 
tilta.

A motorist can never tell when a 
sudden stop vili have to be made. 
Such a atop could cause a ehiltl to 
atrike hia head againat the tlasii- 
board or to fall to the floor. Need- 
lesa to say, a aerious injury could 
result from such an incident.

DONT ALLOW THIS

In thlg day, when more and more 
drivers are turning to safety beita 
for their own safety as well as for 
the safety of passengera In their 
vehiclea, it is dlfflcult to imagine 
other motorists allowlng children to 
gtand ln an auto while it is in 
motion.

A copy of the completely new 
“Rules of the Road” booklet will 
be sent to you frce upon reųuest. 
Write to CHARI.ES F. CARPEN
TIER, Secretary of State, Sprlng- 
fleld, Illinois.

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INC
3241 So. Halsted Str. Chieago 8, Illinois

PARAMA “DRAUGUI”
“Draugo” spaudos reikalams at
siuntė šie asmenys:

M. Knystautas .... $1.00
Jonas Virbalis ................ 3.00
A. Krancevičius.............. 2.00
A. Dagys ........................ 5.00

Ačiū spaudos bičiuliams.
“Draugo” administracija

KNYGA, KERI V18ADA ĮDOMI 
EB NESENSTA 

Tai Juozo Švaisto

Šioje knygųje gražios mOaų žmonių 
paaakoe, au paveikslais. Jas miela 
skaito Ir suaugę Ir jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoma. XI 
viso 73 pasako*. Kaina $2.60. Pla
tintojams didelS nuolaida.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avo.

Chieago 8, Illinois

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 veltuL

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ........................ $8.25Murcery 49-51 ................. $8.95
Chev. Ali 1987-53 ..... 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 ................ 9.95 Buick 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

Nauji Lietuviški Rekordai
PO $1.50 VIENAS

Tyliąją Naktį ir Sveikas Jėzau. Kalėdų giesmės. Solo Izabelė
Motekaitienė

Gul šiandieną ir Liksmą Giesmę. Kalėdų Giesmės. Solo Izabele 
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 Subatos Vakarėlį. Budriūno V. Kvart. 
Valsas ir Žvakė ir Plaštakė. Budriūno Vyrų Kvartetas. 
Tėvynei ir Subatos Vakarėlį. Budriūno Vyrų Kvartetas. 
Barkarolė ir Sutemo. Duetas, Motekaitienė ir Kalvaitytė.

Žvaigždelės ir Temsta Dienelė. Duetai. Motekaitienė ir
Kalvaitytė.

Čigonės ir Noktumas. Duetai. Motekaitienė ir Kalvaitytė.
Aviža Prašė ir Nudavė Dukrelę. Solo Marijošius.

PO $1.00 VIENAS:
Ramu Čia Gyventi ir Šlama Šilko Vėjas. Radio Moterų Kvar 

tetas “Rūta”.
Piakirsiu 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.

Solo 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 n 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 supakavimo 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. Už 
$1.00 gausite 12 Kalėdinių atviručių su prisiuntimu.

VOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas Ir Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama “Draugo *. 2334 South 
Jakley Avė., Chieago 8. I1L 
■►ooooooooooooooooooooooooo

į Ar Marija apsireiškė Lietuvoje
Atsakymą rasite J. Budzeikos kn> 
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų 
Ją galite gauti

“DRAUGE”
2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO 8. ILL

Mes paimame receptus ir pri
statome vaistus.
Turim visokiu reikmenų kūdikiam. 

Pirkite vaistus siuntimui J užjū
ri. Ola pristatome.

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

Edvrard A. Ksiazek, R. Ph.
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CLASS1F1ED AND HELP WANTED ADS

HELP W ANTED — VYRAIREAL ESTATE

REAL ESTATE

Geriausi prieš kalėdiniai 
lutsiūlyinai

2 imi 5 naujas
baigiamas (rengti su visais nioder- 
nlAkiausluis patobulinimais ant pla
taus kampinio sklypo, visas šviesių 
fronto plyti,, galima išdšk. pagal 
pirk. pageidavimus.

$1,000 (mokėti
už medinį 6 kamb. su 3 karnb. skie
pe, namą su 2 auto garažu, kuiną 
tik $11,650.

Tuoj galima ui.lintl
Mūr. 2 po 5 centr. Alld, garažas, 

Brighton Parke.
7 kainb, 4 mieg.

mūr., pusantro augftto ant plataus 
sklypo su garažu Ir centr. Slld. arti 
eusisiekllo ir mokyklų.

Taverna ir 4 butai 
Brighton Parke judrioje vietoje, ge
ri (rengimai", veras Šildymas, gara
žas, pulki vieta lengvai uždirbti

Baldų krautuvė ir 2 butai 
Juk gali būti didėlio fabr. savinin

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

Turime daug visokių namų Ir vi
sur, padedame gauti paskolas, esame 
centrinėje lietuvių kolonijoje Brigh
ton Parke.

SIMAIČIAI
Realty, Buildera. Insurance 

2737 West 48 St
CLiffslde 4-2390

I8NUOMUOJAMA

Išnuom. kamb. tvarkingam vyrui. 
Su valgiu, jei pageidaujama. 4404 S. 
Maplewood Avė. Kreiptis po 5 v. v.

ĮSIGYKITE DABAR !

TĖVAS PIJUS
istorijoje yra pirmasis kunigas 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė
vas Pijus yra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė
mis. Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir t.t. Iš Tėvo Pijaus gyvenime 
yra įdėti 32 paveiksrai. Kaina 
$2.00.

Galima gauti “DRAUGO“ 
Administracijoje 

2334 So. Oakley Avenue 
CHICAGO 8, ILLINOIS

i ĮKVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio Gliaudos

Raidžių Pasėliai

Romanas
01 knyga, pasakodama kovos ui 

spaudos laisvę žygius, yra ĮkvSplmų 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai
kyti lletuvISką žodi. Ji yra puiki do
vana jaunimui

Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 
Sll psl., Broniaus Murino viršelis, 
kaina S3.no.

Lietuviškos literatūros ugdymas 
yra visu susipratusiu lietuviu darbas, 

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oaklev Avenne

CHICAGO 8, ILL.

iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHHiiiiii

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezija 
rinkinys. Nedidelis skaičius šio» 
knygos gautas šiomis dienomn 
“Drauge”, 2334 So. Oakley Avė 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kaint 
kietais viršeliais $2. 
iiiiniiiiiiiiniiiiHiiiiiiHiiiiHiimiiiiiuiii

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET APDRAUDĘ AUKN1TJKA
Vtaų rflilų apdraudoe. Automobt 

tlų finansavimas. Notarlataa. Valety 
bis patvirtintos kainos.

Prlei darydami apdraudaa kitaf 
oasiteiraukits pas mus.

JONAS KIRVAITIS,
' WAIbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENOT 
6108 8. Ashland Avė- Chieago 36, ID

ŠILDYMAS
A. StančlaaskM lnstoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) Ir atlieks 
visus skardos darbus.
1546 S. 49th COURT, CICERC 
Tel. OLymple 6-0775 nuo 8 vai

ryto 11d 5 vai. vakaro.
Telefonas nuo 5 vai. vakaro: 

OLymple 2-675?

P L U M B |Tg

Licensed, bonded plumbers
Joks darbas nėra didelis ar mažas 
laukite dabar. Raibame lietuviškai 

Tel. REpubUc 7-0844
WAIbrook 5-S451

REAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
Ir parduodami uždirb
site per Alą (staigų. 
AL. BUDRECKAS

E1ALTY 
4081 Archer Avė. (prie 

Californijos g-vės) 
LAfayette 3-3384

Šioje nejudomo turto pardavimo 
ištaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 6»th St. Tel. Prospect 8-5454

Nepraleiskite progos! Marųuette 
Parke 5 apart mentų rnūr. namas, 
3x4 ir 2x3. Mūr. 3 karų garažas. 
Mėn. pajamų $417. Namas tikrai ge
rai užlaikytas. $44,000. A. Linas.

Geriausias pinigų investavimas.
Medinis 4x4 ir rnūr. kieme 2x4. Abu 
namai gerai sutvarkyti. Vonios. Šil
dymas krosnimis. $205 mėn. pajamų. 
Visa kaina tik $14,300. A. Sirutis.

Pilnai (rengta grosemė prie 71 ir 
California Avė. Pelningas biznis. Tik 
$2,700 plius visos prekės savikaina. 
Volodkevičius.

Marųuette Manor mūr. namas, 2x 
5%. dvigubas garažas. Autom, šildy
mas karštu vandeniu. Rūsyj dar 1 
kamb., virtuvė, tualetas. $28,500. A. 
Rėklaitis.

Mariu Migli Sehool apylinkėje 7
kamb. bungalow (4 niie'g.), kabin. 
virtuvė, kerem. plytelių vonia, šil
dymas karštu vandenlu-gazu. Dvigu
bas mūro garažas. Savininkas nori 
skubiai parduoti. $21,500. J. šaulys.

P LEONAS
REAL ESTAIS

2735 West 7 lst Street 
Visi telefonai: WAlbroob 5-6015

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

VISŲ ROSIU APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Real Estate 
General Insurance, Notary Public 

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

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. Ir sekmad.)

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

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400
Maniuette Parke parduodamas 

3-jų butų mūr. 6, 4 ir 3 kamb. Arti 
liet. bažn. ir mokyklos. Augšta pa
stogė ir sausas rūsys. Karštu vand. 
apšild., stokeris. 3 atskiros vonios. 
$142 mėn. pajamų ir savininkui 6 
kamb. butas. \VAlbrook 5-5030 arba 
REpublic 7-7321.

AUTOMOBILE!* — TRUOKB 
Automobiliai — Sunkvetlmlat

VIKTORO KOŽICOI 
UetuvlOlca gazolino stotis Ir auto

atliekami motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai ir keičiamos dalys

CALL-ME-MOTORS C0.
6750 S. WEHTF.RN AVĖ. PR 8-B&SZ

HELP YV ANTED — MALĖ

SOLAR AIRCRAFT COMPANY
Challenging opportunities for competent men to bulld seeure 

futures in the Industry of Tomorrou.

ENGINEERING
Maintenance Engineers 
Tool Engineers 
Production Planners 
Liaison Engineers 

Project Planners 
Production Engineer 
Maintenance

Supervisor
Estimator

PRODUCTION SUPERVISORS
Previous experienee supervising machining or tooling 

operationa preferred.
Engineering degree not reąuired where suitable evperienee has 
been aųuired in addition to good saJarles, opportunities for rapid 
advaneement and permanent. Solar offers a profit sharing prog- 
ram, vacatlon plan, payment of reloration expenses, group In
surance and other benefita. Tbere are in addition to the prestige 
of working with a eompany that is a national leader in sheet 
metai fabrieation. For interview urite, rali or visit M. J. D. 
BATTEN.

SOLAR AIRCRAFT COMPANY 
DĖS MOINES, IOWA

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

HELP W ANTED — EEMALE 
-------------------------- -------------- l-----
ATTENTION, WOMAN COOK 

NEEDED AT ONCE.
PART TIME COOK
Salary — $50.00 per week
for 5 hours a day — 5 days a 
week. No Sundays, Saturdays or 
holidays.

Come ready to start.
Tel. ENg. 4-9820

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contraetor

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus: pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus: Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.; VI 7-422» 
arba rez. tel. BI 7-33 40. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty - Buildera - Iiviuranee 

2737 West 43rd Street

imiiimiiiiiiiiiimiimiiiiniiiiiimiiiiiiiiii
ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881
illllllllllIlIlIlllllliiiiiLuiiiiiiiiiiuiiiiiiiiir

ĮĮiiiimmiiiiiiiiiimiiiiiiiniimmiiimiių 
| LIETUVIU STATYBOS 
= BENDROVE

1 MŪRAS f
S Buildera, Gen. Contractorz = 
B Atlieka planavimo ir staty- S 
3 bos darbus gydytojų ofisų, gy- S 
S venamųjų ir viešųjų pastatų. — 
S Namų (kalnavimas ir Įvairūs S 
S patarimai nemokamai. ~
g Kreiptis šiuo adresu: =
| JONAS STANKUS |
S Kasdien nuo 8 vai. rvto iki S 
S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus E
= TeL PRoeoect 8-2013 E
= 6800 SO. CAMPBELL AV1L, = 
5 Chieago 29. IHlnols = 
ffilIlIlIlIlIlIlIlIlIlimillllHIIIIIIIMIIIIIIllŠ

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY

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

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai
šaukite DAnube 6-2703 nuo t vaL 

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

vakaro iki 11 vai. vakaro.

• Process Engineer
• Project Engineers
• Metallurgists
• Tool Planners
• Plant Layout

Draftsmen
• Draftsmen
• Tool Design Engineers
• Tool Designers
• Tool and Die Makers

CHARI.ES
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LIET. STUDENTŲ SUVAŽIAVIMUI 

PRAĖJUS
Lapkričio m'čn. 23-24 d. d.biau pabendrauti ir skirti dau-

Dalyvauti kviečiami rytinių 
pakraščių studentai. Norį sto-j 
vyklauti prašomi registruotis 
vietos Lietuvių Studentų Santa
ros skyriuose arba tiesioginiai

Atominės "kulkos”
'į smegenis

Radiologijos draugijos suva-

priklausė slaptoms organizaci- J 
joms, kurių esama apie 20. Tos 
organizacijos turinčios neleisti-1

ziavime Chicagoje dr. • Rollin n?lJ. PrJėmimo apeigas, reika-
Chicagoje įvyko JA Valstybių 
Lietuvių Studentų Sąjungos na
rių metinis suvažiavimas apie 
kurio darbus trumpai jau buvo 
minėta šio dienraščio puslapiui 
se. Todėl čia bus gtengiamasi 
paliesti kai kurias anksčiau ne
aprašytas vietas, o kai kurias 
iš jų labiau paryškinti.

Pradžioje reikia pakalbėti a- 
pie suvažiavimo dalyvius, kurių 
paskutinę suvažiavimo dieną bu į

giau laiko kitiems reikalams. p3S Vladą Eikiną 33 Clarence K' McCombs pasakojo, kaip 
Bendrai suvažiavimas pada- gtr., Brockton, Mass. • i Kalifornijos universiteto klini

kose šaudomos radioaktyviosrė neblogą įspūdį, neskaitant | Studentų Santaros Detroito
kelių mažų dėmelių, kuiios ne-( skyriaus ruošiama žiemos sto- klikos (protonai) j 
išvengiamai pasitaiko panašiuo-| VyjęĮa įvyks Vidurinių Vakarų -erSanuių smegenis. Tam pa
se susibūrimuose. Jis, be abejo, giijįnėjįmo sostinėje Caberafe,
ilgai bus atmenamas kiekvieno prįe Cadillac miestelio, Mich. 
dalyvio, atvykusio iš tolimosios .. , ,, ,
Kalifornijos, New Yorko ar gy
venančio čia pat Chicagoje.

nuo

laujančios iš narių didelių iš
laidų. i

JANINAI NARUTAVIČIENEI ir dukteriai DR. DANU
TEI VAITKIENEI, brangiam vyrui ir tėveliui

A. f A

INŽ. PETRUI NARUTAVIČIUI
mirus Kolumbijoje, liūdesio valandoje reiškiame už
uojautą ir kartu liūdime.

Ladavičiai ir Montvilai

Ragina neiti į "B" filmus
Vyskupų komitetas filmų rei- 

naudojamas 340 milionų voltų kalams paskelbė savo raginimą, 
sincrocyclotronas, ' 184 colių kad katalikai neitų žiūrėti tų 
pločio. Tais spinduliais buvo'^^m4> kuriuos Padorumo legio- 
sunaikinta 26 pacientų pituita nas ira®ė į "B” klasę.

vėžiu

gruodžio 28 iki gruodžio 30 d.
j Church’s Motor Court, Junction nnė hauka- Tai buvo ligonės,

, . v ..................M-55 ir M-115 on Lake Cadillac,, sirgusios krūties vėžiu. Sunai
- ,nes’ k“rie d_1_rb° per S? S“LaT' 6444 E. M-115, Phone PRospect, kinus pituitarinę liauką buvo 

vo užsiregistravę virš 200. Pa-Įvimą. Tai: V. Kleiza ir b.Bobe- 5.3547 Cadillac Michigan sustabdyti kaikurie hormonai, 
žymėtina, jog iš jų nemažą dalįį lis — suvažiavimo pirmininkai;'
sudarė kitų vietovių studentai, I G. Stepaitytė ir D. Karaliūtė —

Baigiant tenka paminėti žmo-

o vietiniai Sąjungos nariai dau
gumoje pasitenkino atėjimu į su 
sipažinimo vakarą ir koncertą.

Taip pat į akį krito kaikurių 
suvažiavimo dalyvių^neperdide- 
lis domėjimasis jo posėdžiais. 
Ypatingai tas buvo pastebima 
šeštadienio rytą, kada reikėjo 
laukti apie pusantros valandos, 
kol susirinko kiek gausesnis da
lyvių būrys. Galimas daiktas, 
jog čia buvo kaltas perilgai už
sitęsęs susipažinimo vakaras ir 
ateityje tokiems vakarams reik 
tų nustatyti ankstesnę baigimo 
valandą.

Paskaitos
Suvažiavimo metu buvo duo

tos 3 paskaitos: dvi pirmąją ir 
viena — antrąją dieną. Iš jų ge 
riausią įspūdi paliko J. šoliūno

sekretorės; R. Kontrimas, K. 
Mišau3kas, A. Avižienis, D. Sta- 
niškis, R. Minkūnas — manda
tų komisija; P. Baltakis, A. Mic 
kevičius, J. Liutakas — rezo
liucijų komisija ir kt.

Edvardas šulaitis

Santaros žiemos stovyklos

Bostono — Brocktono Stu
dentų Santaros skyriaus ruo
šiama žiemos stovykla — Nau
jų Metų sutikimas — įvyks La- 
conia, New Hampshire, kalnuo
se nuo gruodžio 29 d. iki sau
sio 1 d. Visi stovyklautojai ren
kasi šeštadienio vidudienį, išva
žiuoja antradienio vidudienį.

Stovyklos vieta — Lake Sho- 
re Manor, Lake Shorc Road

Registruotis prašoma vietos padėję plėtotu vėžiui. Toks gy- 
Santaros skyriuose arba tiesio- dymo būdas panaudotas tik 
giniai pas Zenoną Rekašių, paskutinėje stadijoje, kai ne •
20044 Santa Rosa, Detroit 4, 
Mich.

Turimas ribotas vietų skaičius, 
todėl visi prašomi registruotis, 
nieko nedelsiant.

Boston — Brockton ir Detroit
Stud. Santaros Sk. Valdybos

CHICAGOJE
Namų ir automobdių 

savininkams
Chicagos švaros komitetas 

per spaudą prašo namų savi 
ninku, kad pasnigus visi nuva-, 
lytų šaligatvi,3 ties savo na-į 
mais. Taipgi primena automo
bilių vairuotojams, kad prisni- 
gus vieną solį sniego nestatytų

bebuvo jau kitų priemonių. Iš 
tų pacienčių šiuo metu tik dvi 
yra gyvos.

Pašalino mokinius dėl 
slaptų draugijų

Iš Hammond Augštesniųjų 
mokyklų pašalinta trylika mo
kinių, kurie priklausė slaptiems 
klubams ir organizacijoms ir 
kurie atsisakė pasirašyti pasi
žadėjimą, kad jie iš tų kldbų iš
stos. Tyrinėjimai parodė, kad 

.1 iš 5,400 auklėtinių apie 100

, (1,000 pėdų nuo Ruote 3 and mašinų tiesioginio pra važia vi- 
skaitytoji Skyrių veikla ir į Ruote 11), Laconia, N. H., tel. mo gatvėse (through streets), 
jaunųjų studentų įtraukimas 1,1103 kol jų nenuva,ys mašinomis.
tą veiklą”. , Į — ___________________________

Gyviausias diskusijas sukėlė
A. Lauciaus paskaita apie lietu
vį studentą politinėje veikloje.
Čia buvo gana griežtų pasisa
kymų, iš kurių viename diskusi
jų dalyvis buvo gerokai suabe
jojęs prelegento žinojimu apie 
kalbamą dalyką.

Išklausius šio suvažiavimo 
paskaitas gavosi vaizdas, jog 
ateityje prelegentais vertėtų 
kviesti vyresniuosius žmones, 
pav. iš alumnų tarpo, kurie su
gebėtų temas giliau išsemti, o 
taip pat turėtų autoritetingą 
žodį klausančiųjų tarpe.

A. f A.

PULK. JUOZUI MUSTEIKIUI
mirus, jo žmonai VIKTORIJAI, dukrai Julandai ir 
žentui VYTAUTUI MINKŪNAMS, broliui GEN. KA
ZIUI MUSTEIKIUI su šeima, giminėms ir artimie
siems reiškia nuoširdžią užuojautą

L.V.S. “Ramovė” Centro Vaidyba

GU2AUSKŲ
HEVERLY HILUS GELJNYCIA
Geriausios gėlės d 61 vestuvių, bange
U. laidotuvių Ir kitų p^Duo&lmų.
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1957 metu Fordų už 
bilijonų dolerių

Ford kompanija praneša, kad 
j pardavėjai 1956 m. užsakė daugiau 

negu už bilijoną dolerių 1957 įu. 
.Fordo mašinų.

Tikimasi, kad Fordo kompanijos 
tarnautojų skaičius JAV nuo šio 
momento iki metų galo jreržengs 
pirmų kartų 200,000. Valandiniai 
atlyginimų darbininkų skaičius pa
kils tuo pat metu iki 147,000. Auto
mobilių pramonės darbininkų skai
čius pasiekė jau aukščiausio laips
nio kompanijos 53 metų istorijoje.

*
'Henry Ford II, W)ido Motor,} 

Kompanijos prezidentas, pasidi
džiuodamas paskelbė, kad nauji vi
dutinės kainos automobiliai bus pa
vadinti jo tėvo, Edsel, vardu ir ne
užilgo pasirodys Amerikos plentuo
se.

*
Uždarytos mašinos pradėta ga- 

.minti prieš 40 metų, o dabar Fordo 
Motorų kompanijos Fordo Division 
]Hiskelbė naujų projektų, kuris pa- 

. darys perversmą automobilių -ga.my- 
1 boję. Tai kieto dangčio modelis, ku- 
į rio plieninis įtraukiamas gaubtuvas 
i automatiškai įšliaužia į mašinos uz- 
' pakulinę dalį, paspaudus mygtukų.
’ ■ (Skelb.)

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienai blokai nuo kalinių.

Didžiausias Paminklams Planą 
Pasirinkimas mieste!

Telef. — CEdarcrest 3-6335

LIODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA « EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. VVestern Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpubUc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčia arčiau jūsų namų.

Nesuprantu, kaip gali gyve
nimą pakęsti tas žmogus, ku
ris apie save dažnai mąsto, o 
apie Dievą nieko nežino ar ne* 
nori žinoti. Bismarckas

Spaudos konferencija

Vienas iš naujesnių dalykų 
šiame suvažiavime buvo spau
dos konferencija į kurią buvo 
pakviesti visų lietuviškų perio
dinių leidinių atstovai. Gaila, 
jog konferencijos rengėjų pas
tangos nebuvo reikiamai įver
tintos ir iš 28 pakviestųjų savo 
atstovus atsiuntė tik 8 laikraš
čiai. Taip pat čia dalyvavo ir 
studentų skyrių redakcijų na
riai iš p;čių suvažiavimo daly
vių tarpo.

Konferencijoje buvo atstovau 
ti šie laikraščiai bei žurnalai: 
Darbininkas ir Ateitis — D. Ka 
raliūtė, Laiškai Lietuviams —: 
kun. Vaišnys, Draugas — E. 
Šulaitis, Laisvoji Lietuva — R. 1 
Mišauska> Jaunimo Žygiai — 
J. Končius, Keleivis — O. Ta-| 
lalienė, Mūsų Vytis — R. Vė
žys.

Čia apie Studentų Sąjungos 1 
veiklą kalbėjo J. Šmulkštys, V. 
Kleiza ir J. Karklys, o konfercn 1 
cijos vedėjas V. Valaitis pap
rašė, jog lietuviškoji spauda 
daugiau domėtųsi studentų rei
kalai*:

Studentiškos spaudos paroda

‘ Suvažiavimo metu, pirmąją jo 
dieną, vyko ir studentiškos spau 
dos bei lietuviškų pašto ženklų 
paroda. Tarp išstatytų ekspo
natų matėsi: Gaudeamus, Mū
sų Vytis. Šviesa, Sėja, Varpas, 
Palmių Pavėsy, Studentų Var
pas, Ateitis, Santara, Lituanus, 
Jaunimo Žygiai, Jaunas Social
demokratas, Akademinės Pro
švaistės, Studentų Aidai, Stu- 

>dentų Dienos ir kt. 1
Viena iš suvažiavimo naujeny 

bių buvo ir bendri pietūs, ku
riuos už palyginti nebrangią kai 
ną parūpino renzimo komitetas. 
Jie, be abejo, davė nemaža dar
bo kaikuriems iš rengėjų, ypa
tingai jaunosioms studentėms- 
šeimininkėms, bet i>. tai suva
žiavimo dalyviai gavo progą la-

A. f A,

PULK. JUOZUI MUSTEIKIUI mirus, 

jo žmonai, dukrai, broliui Gen. Musteikiui 

su šeima ir giminėms reiškiame nuoširdžią 

užuojautą.
Paltarokų ir Valaičių šeimos

Yra kalbama mieste, kad STEIN TEKTILE 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.

A. A.

. LIUDVIKA 2ELNIS . 
iii i/r» .šmuaitk)

(Pagal 1-ą vyra Atin.skieuicz)
Gyveno 4ul0 K. Tulman Avė,

Mirė gruod. 2 d., 1956. S: 25 
v. ryto, sulaukus pusės aniž.

Gimė Lietuvoje, Kilo-iš Pa
nevėžio apskr., Raguvos para- 

, pijos, Justininkų kaimo.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Liudvina Muskaliūnas, 
anūkiis 15en, 3 sūnūs: Antanas, 

| Žedaras ir Jonas Atraskiewie/„ 
sesers dukterys: —Veronika Bu
činskas su Sėtina, Barbora 
Chapakonis, jos vyras Charlie 
ir jų šeima, brolio sūnus Anta
nas Machanes, jo žmona Doro- 
thy ir jų šeima, brolio Sūnus 
Antanas Bultušnikas su šei
ma, švogerka Veronika Gle- 
bauskas su šeima, švogerka 
Juze Juozaitienė su šeima, ki
ti giminės, draugai ir pažįsta
mi.

Priklausė Chicagos Lietuvių 
Draugijai.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje, 4348 S. Ca- 
lifornia Avė.

Laidotuvės įvyks ket., grfiod. 
G d., iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėta į švenč. Panelės 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
ta j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, sūnūs, žen
tas ir anūkas.

Laidotuvių direktorius Petras 
Bieliūnas. Tel. LAfayettc 
o -3572.

- r A. A. ' « ;

JUOZAPAS J. KARROLL
Gyveno 11214 S. Albany Avė.

Mirė gruod. 3 d., 1956, 11:45 
vai. vak., sulaukęs senatvės.

Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

žmona Josephine (Dargytė), 
sūnus Itayinond, J., marti 
Grace, duktė Eleanor Kenney, 
žentus I.eslie, sesuo .Ona Stepo
naitis, su šeima, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnus pašarvotas H. P. Sul
livan A Hon koplyčioje, 2701 
W. 63rd St. (prie Washtenaw 
Avė.).

l^iidotuvės įvyks penkt., 
gruod. 7 d., iš koplyčios 9:15 
vai. ryto bus atlydėtas į tjueen 
of Martyrs parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielų. l’o 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, sūnus, duk
tė. marti ir žentas.

laiidotuvių direktorius A. I’. 
Sullivan A Hon. Tel. l’ltospect 
6-8300.

ANTHONY B. PETKUS
, LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0 WESTERN AVĖ, 1413 SO. 50ih AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

Telefonai — GRovehili 6-2345 arba 
TGwnhall 3-2109 '

JOHN F. ElIDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenut

Tel. Yfl 7-1741-2 ir Lfl 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
.LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna
vimas diena, ir nak- 

1 tį, Reikale saukite
I mus.

A. -j- A.
PULK. JUOZUI MUSTEIKIUI mirus,

giliai užjaučiame velionies našlę Viktoriją,

dukrą Jolandą ir artimuosius.
D.L.K. BIRUTES I)R JOS CHICAGOS SKYR. VALDYBA

Mes turime koplyčias 

visose Chicagos ir' 
Roselando dalyse ir 

(tuojau patarnaujame’

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CAI.IFOBNIA AVĖ, LAfajeMe 3-3373

ANTANAS M. PHILLIPS
33(17 S. IJTCANICA AVK. Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
639 We»t 18th STREEET Tel. SEelcy 3-3711

STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdyi kainą:

Geriausios ANGLIŠKOS bei *‘worsted MEDŽIAGOS kos
tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik ..$4.50

Visokiausių pamušalų už pigias kainai. Spausdintas šilkas 
ir plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiųue 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 užuolaidom!! tik .$1.09
Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek- 

viei u pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.

Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
..“laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung, ir t. t. Taip 

pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainai.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH ŪMIOM AVENUE

1 blokas į rytus nuo Halsted St., P/2 bloko į pietus nuo 
ltooscvelt Kd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
Tel. MOnroe 6-8152.

PONAMS PETRIKAMS, tragiškai žu

vus ją brangiam senui ir mūšy kolegai RI

MANTUI, reiškiame gilią užuojautą.

Lietuvių Studentų Sąjunga, 
Chicagos skyrius

Mirus
A. | A.

PULK. JUOZUI MUSTEIKIUI, 
jo broliui, Chicagos Šaulių Klubo nariui, 
Gen. Kaziui Musteikiui ir jo šeimai reiškia 
gilią užuojautą

Chicagos Šaulių Klubo Valdyba ir Nariai

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN ~
3319 S. LITl'ANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1146 S. 50th AVĖ., CICERO, III. Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 16th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69tb STREET REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Vlrginia 7-6672

Pasinaudokite “Drau^” Classiiied skyriumi.
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X Didž. Liet. Kunigaikštie
nės Birutės di-jos narės malo
niai prašomos dalyvauti Chica
gos miesto rinkliavoje gruo
džio 6 d. kenčiančių vengrų 
naudai.

Narės turinčios galimybės 
prašomos paaukoti bent 2 va- 

X Rašoma Amerikos Lietu- Įlandas laiko šiam kilniam tika- 
viu katuliki/ istorija. Ameri-j^*’ Rinkliava įvyks neatsižvel- 
kos lietuvių katalikų istorijai į S’an^ i oro sąlygas. Registruo- 
rašyti komisija medžiagos rin-j *r inf°rmacijoms gruodžio 4 
kimo darbą baigia šiais metais. *r d. d. Kreiptis į Don Varnas
Šiomis dienomis ji jau trečią Legion Post, 6816 S. Western

NAUJAS PAŠTO ŽENKLAS

Trijų centų naujas Įwšto ženklas paminėti pirmam Amerikos iždo 
globėjui llamilton. Ženklai bus pradėti pardavinėti 195“ m. mūšio 
14 d. (1NS)

CHICAGOS ŽINIOS

Raudonųjų apklausinėjimai Moderni ligoninė

Kongreso syeciali pakomisi- 
ja Chicagoje pirmadienį ir va
kar apklausinė jo eilę žmonių, 
įtariamų komunist'nėje veiklo-

Sujungtoje Presbyterionų ir 
šv. Luko ligoninėje pravedami

' 5 metai komunistui už
kreivą priesaiką

Federalinis distrikto teismas 
Chicagoje nubaudė penkeriems 
metams kalėjimo bausme Joną 
J. Killian, 31 m. amžiaus, bu
vusį darbo unijos vadovą Mil- 
waukėje. Jis 1952 m. pateikė

kaitą išsiuntinėjo iki šiol neat-, GRovehill 6-9858
skiepusiems klebonams ir drau- j *r i centrinį punktą 1951 West 
gijoms aplinkraštį ir klausimų; Mad’.son St. Telef. CHesapeake
lapą. 1957 m. pradžioje komisi- “ 544 ir kla'"■ PASIKEITIMAI CHICAGOS L. TARYBOJ 

š. m. lapkričio 29 d. Chica- bar kasoje yra 1,661.40 dol., iš

pagerinimai ir remontai, ku
riems numatyta $18,500,000. 

je. Pirmadienį net septyni iš j Be kitų dalykų įrengta,3 elektri- Darbo Santykių tarybai mela- 
apklausinėjamų atsisakė ką nis įtaisas, kuris nukrečia ter-'Sin&4 pareiškimą po priesaika, 

mometrus ir gailestingosioms tvirtindamas, kad jisai nėra ko- 
seserims nebereikia jau kraty-, muni3tas< nors tikrumoje tokiu 
ti. Įrengta eilė lovų, kur ligo-1 buv0- 
niui paspaudus mygtuką, gal-! Pustrečio miliono UŽ 
vugalis pasikelia ar nusileidžia! vandenį

ja jau pradės rašyti istoriją,
kurios I-si.s tomas apims Ame- x Romanas Nartonis, 1627 m _
rikes ir Kanados lietuvių para- s. 49th Ct„ Cicero, ilgametis ĮurUtis iL "tV’senZiuP “ 
pijąs ir pasirodys iš spaudos, vietos gyventojas ir Draugo naujuosius tarybos narius j Cent 
ateinant) rudenj. Del to komi- skaitytojas> dosnus geriems ral Manufacturing Club patal- 
sija prašo netrukdyti jos dar-Į darbams, gerai pasižymintis pas j jo6 W. 35 Str., pateikti 
ko planų ir kuo greičiausiai! Draugystė j Lietuvos Kareivių, senosios tarybos pareigūnų ata- 
siųsti parapijų, vienuolijų ii Į po 44 metų įtensyvaus darbo skaitinius pranešimus ir perduo- 
lietuviškų draugijų istorinę Crain Co. išėjo pensijon. Ta ti pareigas konferencijos patvir 
medžiagą šiuo adresu: prof. dr. proga jo darbo draugai suruo- tintiems naujiems tarybos na- 
A. Kučas, 2078 N. Main Avė., įg atsisveikinimo vakarienę,! riams.

5928 W. Cermak Rd., čekų sa-> Į posėdį atvyko šie tarybos 
Įėję. Dalyvavo artimųjų ir nariai: prel. Ign. Albavičius, M.

Baronienė, T. Blinstrubas, W. 
Duoba, dr. K. Drangelis, J. Gul
binienė, P. Grybienė, J. Kuzas, 
D, Kuraitis, W. Mankus, K. Ma
čiukas, J. Pakalka, K. Petraus
kas, M. Pranevičius. St. Rauc- 
kinas, A. Repšys, E. Samienė, J. 
Strazdas, M. Šimkus, J. Talalas, 
Br. Tūbelis, V. Uznys, VI. Vijei- 
kis, A. Valonis, St. Vainoras ir 
V. Žemaitis.

Taip pat atvyko pakviestas 
pilnoje sudėtyje visas Alto Vyk 
domasis Komitetas — dr. P. 
Grigaitis, adv. A. Olis, L. šimu
tis ir M. Vaidyla.

Prieš pradedant darbo posėdį, 
pirm. Dan Kuraitis pavietė vi
sus prie stalo jo asmeniškai už
sakytos vakarienės.

Po vakarienės pirmiausia pra
dėtas senosios tarybos darbo po
sėdis, patvirtintas praėjusio su
sirinkimo protokolas ir atiduo
tos iždo globėjų, aukų rinkimo 
komisijos ir iždininko apyskai
tos. Iš iždininko A. Valonio pra
nešimo paaiškėjo, kad išmokė
jus Alto centrui 9,000 dolerių 
ir apmokėjus visas išlaidas, su

Scranton 8. Pa.
žinomosX Sopbie Barčus, 

radijo programos vedėja, šiuo (draugų netoli šimto, 
metu guli lietuvių Šv. Kryžiaus ( Kalėdas ir Naujus metus 
ligoninėje. Ligonės sveikata gc-, praleis čia savoje parapijoje, 
rėja ir netrukus mes vėl išgir- {0 po to vyk3 į štltu.s kraštus —
s;me jos malonųjį balsą per ra
diją.

Scphie Barčus kambarys li
goninėje gėlėse skęsta. Organi
zacijos, draugijos, biznieriai, 
vi-uomenininkai, radijo klau
sytojai ne tik iš Chc-agos, bet

Floridon ar Califomijon.
X Vyčiai sendraugiai ruo

šiasi savo bendrai kalėdinei 
puotai (Chrū-tmas party), ku
ri įvyks gruodžio 18 d. Vyčių 
salėj. Visi nariai ir narės pra
šomi atnešti po kalėdinę dova-

iš visos Amerikos siunčia jai,nglę (ne mažiau $1 vertės).
sveikinimus laiškais ir telegra 
momis ir įvairiausiomis dova
nomis.

Džiugu, kad lietuviai yra pri
sirišę prie savo radijo progra
mų, jų uoliai klauso, palaiko 
skelbiamas biznio Įstaigas ir 
remia šį gražų tautinį darbą 
ne tik dvasiškai, bet ir medžia
giškai.

X Lietuviškų kryžių ir kitų 
medžio drožinių originalus, ku
riuos tremtyje vykusiai paga
mino prof Končius, bus galima 
pamatyti jo 70 metų amžiaus

Po pasikeitimo dovanomis bus 
užkandis, trumpa programėlė 
ir kalėdinės giesmės. Puoton 
svečiais nariai galės atsivesti 
savo draugus ir bičiulius. Pra
džia 8 vai. vakaro.

X “Life” žurnalas yra išlei
dęs specialę laidą apie Vengri
jos sukilimą. Joj spausdinamas 
platus sukilimo aprašymas ir 
labai gausiai iliustruotas. Lai
da parduodama po 50 centų 
kopiją. Visi pinigai, surinkti už 
šią laidą yra skiriami Vengri
jos sukilėlių paramai per In-

sukakties minėjimo metu ternational Rescue Committee 
YMCA salėje, 6235 So. Homan (63 West 45 st., New York 36, 
str., gruodžio 9 d. 3 vai. p. p
Bus išstatyta keliasdešimte

N. Y.).
X Ona ir Valerijonas šimkai,

darbų. Parodėlės organizavimu vįinįečiai visuomenininkai, prel. 
rūpinasi dail. Br. Jameikienė, | pr Jurui pagerbti už jo nuo- 
o minėjimą ruošia Ak. skautų j pejnus lietuvybės ir lietuviškai
Ramovė su Inžinierių S-ga.
Kvietimų į mmėjimą-arbatėlę 
galima gauti pas arch. Br.
Lukšaitę, paskambinus jai te
lefonu RE 7-7257 (vakarais) 
arba HE 4-4494 (dienomis). Baltinis, kun

X Oi, neverk, motušėle, J. kt.
Naujalio sukompanuota gra 
žioji lietuvių daina, praskam
bės solisto V. Verikaičio lūpo
mis gruodžio 9 d. minint 1941 
m. sukilimo 15 m. sukaktį. Tos 
dainos žodžiai buvo tarti 1941 
m. Kauno kapinėse min. pirm. 
pareigas ėjusio J. Ambrazevi
čiaus lūpomis, laidojant kritu
sius.

kultūrai šį trečiadienį savo vi
loje Willow Springs ruošia va
karienę, kurioj dalyvaus kons. 
dr. P. Daužvardis ®u žmona,

kuriu 468.10 dol. yra surinkti 
vengrų kovotojams.

nors atsakyti į klausimą, ar 
jie priklausė ir ar dabar pri
klauso komuristų partijai. Jie 
atsisakę remdamiesi konstitu
cijos penktuoju paragrafu. 
Jiems gresia pavojus deporta
cijos, nes įstatymas leidžia de
portuoti tuos imigTantus, ku
rie prisijungia prie organizaci
jų, siekiančių nuversti teisėtą 
JAV vyriausybę. Per apklausi
nėjimą visą eilę tardomųjų 
esant komunistais nurodė Ste- 
phen J. Schemanske, 43 m. am
žiaus, kuris buvo FBI agentas,

Taip pat posėdžio metu atitin 
karnas kalbas pasakė Alto Vyk
domojo Komiteto nariai adv. A.
Olis, L. Šimutis, M. Vaidyla ir .slaptai dalyvavęs komunistų 
dr. P. Grigaitis. Jie visi išdėstė! veikime ir juos sekęs. Jis at- 
būtiną reikalą dar didesniu įsi-!pažino buvus komunistą Saulių 
pareigojimu tęsti kovą dėl Lie- -Grosman, sekretorių Užsieny 
tuvos laisvės ir taip pat prane-gimusiųjų Globos komiteto Mi- 
šė, kad šiuo įtemptu politiniu chigane. Taipgi jis nurodė bu- 
momentu dabar yra užsibrėžta, j vus komunistų partijos nariu 
prieš minint Lietuvos nepriklau- Detroito baptistų pastorių 
somybės 40 metų sukaktį, su- Charles A. Hill. 
rinkti nemažiau vieno miliono 
parašų po peticija JAV vyriau
sybei. kad būtų atstatyta Lie
tuvai laisvė.

Naujai Tarybos vadovybei su-

11 sužeistų
Logan aikštėje, šiaurinėje 

Chicagos dalyje, susidaužė 
sunkvežimis su Miesto susisie
kimo autobusu. Vienuolika as
menų sužeista. Autobuso šofe
ris William G. Curtis buvo 
įstrigęs taip, kad reikėjo iš
pjauti kaikurias sulankstytas 
jo mašinos dalis, tik tada ga
lėjo išsilaisvinti. Jis buvo nu
gabentas į Belmont ligoninę. 
Tarp nukentėjusių yra viena 
motina su eavo 21 mėnesių sū-

iki norimo augštumo. Maistui 
išnešioti tacose įtaisyta įdeda
ma plytelė, kuri maistą palai
ko šiltą per 40 minučių. Kad 
ligonis jaustųsi kaip namuose, 
tiems, kurie neturi laikytis die
tos, yra net įtaisytas užkan
džių kambarys su šaldytuvu 
maistui laikyti.

Pagrobė rankinuką 
su $13,625

Šerų pirklio žmona Kotrina 
Smith neteko savo rankinuko, 
kuriame buvo $50 pinigais ir 
brangenybių vž $13,625. Ran
kinuką jai pavogė, kai ji sto
vėjo ties Madison ir Wabash 
sankryža Chicagoje, žiūrėda
ma į lango vitriną. Rankoje ji 
laikė rankinuko dirželį. Tik 
staiga pajuto, jog ji belaikanti 
vien dirželį, o pats rankinukas 
buvo nupjautas. Brangenybes 
ji buvo besinešanti į vieną 
brangenybių firmą.

Policijos pirštų nuospaudos
Chicagoje net 1,500 policinin

kų daro savo pirštų nuospau
das, kurios pasiliks policijos 
archyve. Jų nuospaudos buvo 
padarytos ir anksčiau, bet vie-

numi. Kitai moteriai, atrodo, ną jų egzempliorių pasiėmė

Per lapkritį čikagiečiai už 
vandenį smokėjo $2,447,824, 
taigi net $245,024 mažiau ne
gu pernai metais už šį mėnesį.
Nubaudė šlamšto pardavėją

Gary miesto teismas nubau
dė laikraščių pardavėją L. 
Henderson, 68 m. amžiaus, už 
tai, kad jisai platina nepado
rius spausdinius. Indianoje įsi
galėjo įstatymas, kuriuo bau
džiama už spausdinto šlamšto 
platinimą.

IŠ ARTI IR TOLI
Didelis knygų išpardavimas, kurį 

paskelbė Gabijos leidykla, tęsiasi 
iki gruodžio 31 d. Pasinaudokite šia 
j/roga apsirūpinti kalėdinėmis do
vanomis. Knygos atpigintos nuo 
25% iki 90%. Didelis pasirinkimas 
įvairių leidyklų leidinių. Knygų są
rašas siunčiamas nemokamai, para
šius šiuo adresu: Gabija, Straigbt 
Pnth, IVyandanch, N. Y.
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BŪKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

Įstodami į Liet. Knygų Klubą ir 
įmokėdami 5 dol. metinio mokesčio, 
mes įgaliname per vienerius metus 
pasirodyti kelioms naujoms gerai pa
rinktoms liet. knygoms ir tuo pačiu 
uždirbame 2.50 dol., nes knygų pa
sirenkame už 7.50 dol.

Lietuviškos Knygos Klubo na
riais —• lietuvybės kalviais gali būti 
visi, pasiuntę 5 dol. šiuo adresu:

LIET. KNYGOS KLUBAS 
(Lith. Book Club)

2334 So. Oakley Avė.,
Chicago 8, Illinois

HHiinmnmmiHHiiiniinnminmiiiimui

bus perskelta galva. Autobusas 
trenkė į sunkvežimį, kai tas 
bandė sankryžoje pasukti į kai
rę. Paskiau autobusas dar at
sitrenkė į stovintį automobilį. 
Sunkiausiai sužeista Filomena 
Genovese, 58 m. amžiaus: su
žeista jos krūtinė, kulnis ir 
galbūt perskelta galva.

Šūviai mokykloje
Kongreso speciali pakomisi- 

5740 S. Wabash, Chicagoje, 
septinto skyriaus mokinys 
Fred Brown, 13 m. amžiaus, 
atsinešė į klasę revolverį. Ne
tikėtai revolveris iššovė ir kul
ka sužeidė jo paties pirštą ir 
pataikė į priešais jį sėdėjusios 
mergaitės petį. Mergaitė buvo 
nugabenta į Provident ligoni
nę, o berniukas, suteikus jam 
pirmą pagalbą, perduotas ne
pilnamečių nusikaltėlių globos 
įstaigoms. Mergaitės sužeidi
mas nesąs pavojingas. Policija 
susekė, kad revolveris priklau
sė berniuko dėdei ir jisai gink
lą pasiėmė savininko nesiklau
sęs. Berniukas aiškinasi, kad 
jis norėjęs su ginklu prieš kla
sę pasirodyti ir nemanęs, kad 
revolveris užtaisytas.

FBI, o kitą — Civilinės Tarny
bos komisija, tai dabar reikia 
papildomai padaryti.

Vengrai Chicagoje
Jau ir į Chicagą yra atvy

kusių vengrų pabėgėlių. Pvz. 
viena iš jų — Marija Spitzer, 
apsigyvenusi čia pas savo gi
mines, jau užsiprašė gruodžio 
6 d. rinkti aukas vengrams. Ji 
pabėgo iš gimtojo Gyor miesto 
ir pati savo akimis matė, ką 
vengrai iškentėjo nuo masko
lių.

Atpigs kava
Urmo prekyboje kavos sva

ras atpigintas trimis centais. 
Atpigs kava ir didžiosiose maž
menų parduotuvėse. Iki šiol 
kavos svaro kaina buvo tarp 87 
centų ir $1.23.

MAUDOS KULTfRA — SUJOS 
KULTfRA!

šią tiesą gyvenimiškai, trumpai > 
išsamiai nušviečia vienintelė šios r8 
Sies mūsų kalboje studija —

TOMO ŽIŪRAIČIO, O.P.,

Nevystančios Rožės
Sv. Rožančius ir Gyvenimas.

II laidar
"Sąmoninga, kultūringa malda yra 

galibgl kiekvienos asmenybės dvasios 
sparnai Į žydriąsias gyvenimo viršū
nes’’ (Autorius).

“Tenka tik palinkėti, kad tautle. 
čiai katalikai taip vertingą leidinį 
Įsigytų ir uoliai perskaitytų” (Kun. 
Jonas Gasiūnas).

Tėvų Domininkonų leidinys, 8T 
pusi., kaina tik 50 centų. Užsakymus 
iir pinigus siųskite —
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avenue

Chicago. Illinois

daryti buvo išrinkta nominacijų 
komisija, kurią sudarė P. Gry
bienė, W. Mankus, St. Raucki- 
nas ir V. Žemaitis.

Taip pat socialdemokratų gru 
pės atstovas W. Mankus prane
šė, kad jų grupės delegatų tar
pe įvyko kaikurių pasikeitimų ir 
vietoje St. Vainoro į tarybos su
dėtį pasiūlytas Dan Kuraitis. 
(Anksčiau spaudoje paskelbtas 
J. Skorubskas turi būti pakeis
tas K. Čepuku taip, kaip konfe
rencijoje buvo priimta, bet ko
respondento buvo klaidingai pa
žymėta). ,

Po pasitarimo nominacijų ko
misija pasiūlė tokią vadovybės 
sudėtį: pirmininkas T. Blinstru
bas, vicepirmininkai prel. Ign. 
Albavičius, J. Gulbinienė, J. Kon 
droška ir dr. A. Rudokas, egzek.

sijusias su skyriaus veikla, da- sekretorius dr. K. Drangelis, pro 
tokolų sekr. E. Samienė ižd. A. 
Valonis, fin. sekr. W. Duoba ir 
iždo globėjai — P. Grybienė, W. 
Mankus. A. Repšys ir M. Šim
kus.

Valdomieji organai, nominaci
jų komisijai pasiūlius, buvo vien 
balsiai patvirtinti.

Tarybos nariais prie augščiau 
minėtos išrinktųjų į valdomuo
sius organus sudėties yra M. Ba 
ronienė, J. Kuzas, K. Mačiukas, 
J. Pakalka, K. Petrauskas, M. 
Pranevičius, S. Rauckinas, A. J. 
Rudis, K. Čepukas, Br. Tūbelis. 
V. Ūznys, D. Kuraitis. Alf. F 
Wells, VI. Vijeikis ir V. Žemai
tis.

Paskelbus naują tarybos va
dovybę, I)an Kuraitis pirminin
kavimą perdavė naujai išrink
tam pirmininkui T. Blinstrubui, 
palinkėjęs sėkmingai veikti Lie
tuvos labui ir ragindamas vi-

laiko pašvenčianti ne tik vy-i sus prie vienybės, pabrėždamas, 
čiams, bet ir kitoms draugi- kad jis dirbo, kaip mokėjo ir ga
joms, remiančioms vienuoly, lčjo, nežiūrėdamas šiame darbe 
nūs, labdarybę ir kitus lietuviš- nei partijų, nei kitokių tam dar- 
kus reikalus, praėjusiame vy- bu^ prieštaraujančių veiksnių.

X V. Duobos patalpose gruo
džio 1 d. įvyko LB Westsidės 
apylinkės susirinkimas, kuria
me išrinkti į naują valdybą: 
Valentinas — pirm., P. Cibuls
kis — vicepirm., Mačiulis — 
sekretorius. Taip pat išrinkti 
trys atstovai į LB apy
gardos suvažiavimą: V. Duoba,

prel. I. Albavičius, kun. dr. A. i R- Cibulskis ir P. Šulaitis. Nu-
dr. A. Juška ir

l X Chicagos Vyrų choras 
įvykusiame Balfo bankete da
lyvavo solidariai, užsisakyda
mi du stalus. Malonu, kad kul
tūrinis vienetas taip vieningai 
dalyvauja šalpos reikaluos.

X Prel. Pr. Juras, Kultūros

X Aldona Stempužienė gruo
džio 17 d. dainuoja Clevelande 
su moterų simfoniniu orkestru 
meno muzėjaus rūmuose. Sau-

tarta pagyvinti apylinkės veik 
lą ir susirinkimus šaukti daž
niau ir su menine programa ir 
didesnėse patalpose. Susirinki
mo dalyvius renos kartos lietu
vių veikėjas direktorius V. 
Duoba skaniai pavaišino. Su
sirinkimui sekretoriavo LB 
Chicagos apygardos atstovas 

’St. Daunys.
X Elena širv’nskienė, daug

Jei turite parduoti ar Išnuomo
ti, paskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimų galite perduot 
telefonu: Vlrglnl* 7-6A4O

Instituto pirmininkas, lietuviš- s*° d. ji dainuoja Chicago- 
kos knygos mecenatas, atvyks- Draugo romano premijos 

įteikimo vakare, Sakalų salėje.
X Privaloma šventė. Atei

nantį šeštadienį, gruodžio 8 d., 
švęsime Nekalto švenčiausios 
Panelės Marijos Prasidėjimo 
šventę. Kiekvienas katalikas 
tą dieną privalo išklausyti šv. 
mišias.

X Kajetonui Buikai yra at
ėjęs laiškas iš Lietuvos. Kreip
tis telefonu FR 6-6514. Laiš
kas adresuotas 4538 So. Her- 
mitage Avė., Chicago 9, m.

X Kazlauskas B. praneša, 
kad Lietuvių R. Kat. Labdarių 
Sąjungos centro valdybos posė
dis įvyksta gruodžio m’ėn. 5 d. 
8 vai. vakare Šv. Kryžiaus pa
rapijos žemutinėje salėje. Bus 
labai svarbus programos punk
tas: nauji centro valdybos rin
kimai.

ta į Chicagą dalyvauti ALRK 
Federacijos centro valdybos 
posėdyje, kuris įvyks gruodžio 
8 d. 2 vai. naujojo pirm. inž. 
A. Rudžio rezidencijoje.

X Povilas Kilius šiuo metu 
yra Chicagoa studentų ateiti
ninkų draugovės valdybos na
rys ir jos atstovas prie studen
tų ateitininkų ruošamo Naujų 
Metų sutikimo. baliaus komisi
jos. Jis rūpinasi pakvietimų 
platinimu East Chicagoje.

Giminės Lietuvoje paieško 
Pėstininko Andriaus ir Pėsti
ninko Petro, prieš karą gyve
nusių Kanadoj, kilusių iš Kė- 
doniškių kaimo, Marijampolės 
apskrities. Rašyti J. Voldema
rui, 4538 So. Hermitage Avė., 
Chicago, III.

čių sendraugių , susirinkime at
silankiusius pavaišino nepa
prastais sumuštiniais. Ypatin-

Perimdamas pareigas Teod. 
Blinstrubas pasakė gražią pa
triotinę kalbą, pareikšdamas.

gai visi gardžiavosi daržovėmis j kad stengsis visomis jėgomis, 
jos pačios savo darže užaugin-j jog taip svarbus Lietuvos vada- 
tomis ir prezervuotomis. šiuo vimo darbas būtų visų vieningai
metu ji talkina V. Paukščiui 
Vyčių salėj per įvairius paren
gimui ir pobūvius.

X Elena Ramašauskienė (bu
vuisi Motekaitionė) vyčiams 
sendraugiams padarė staigme
ną atsilankydama į pastarąjį 
sendraugių kuopos susirinki
mą. šeimyniški reikalai buvo

dirbamas, ir pats nesigailės tam 
savo jėgų. Po to pristatė nau
jai į tarybą įėjusius narius, pra
nešė, kurie pasitraukė iš seno
sios tarybos ir pareiškė atskirą 
padėką pasitraukiančiam iš ta
rybos sudėties 5 metus išbuvu
siam spaudos komisijos pirmi
ninkui J. Talalui.

Nauja spaudos komisija iš-taikumam laikui išjungę j, i* r,nku Jios gudėttes. st Rauc.
vyčių veiklos. Prieš ištekėdama 
už Ramašausko ji buvo vyčių

kinas, M. Pranevičius, V. Vijei
kis ir K. Petrauskas. Padisku-

sendraugių ir jaunių vyriausia -dar Vasario 16 rengimo 
šeimininke jų parengimuose, reikalą, pavesta sušaukti kitą 
Džiaugiasi .sendraugiai, kad jų posėdį ir tu0 buvo baigtas pa- 
miela Elenutė grįžo į veikimą.1 reigų perdavimai. J. TaJalaa

LIETUVIŠKŲ 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 i 
2 savaičių.

Sveikinkite savo mietelius lietu-1 į 
iškomis kortelėmis ir įns pirkiteviškom 

DRAUGE.
Užsakymus su pinigais siųskite 

šiuo adresu:
“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

KAS BUS NAUJAS “DRAUGO” 

ROMANO KONKURSO

LAUREATAS?

1957 m. sausio 12 d., šeštadienį,

7:30 vai. vakaro

SOKOL SALEJE 
2345 South Kodzlo Avenue,

Chicago, Illinois
Amerikos visuomenė bus supažindinta 

su nauju laureatu.

Lietuvių visuomenei tai yra svarbi diena, šiais metais 
7 rašytojai atsiuntė kūrinius norėdami laimėti $1,000, 
kuriuos kiekvienais metais parūpina dienraščio Draugo 
Bendradarbių klubas.

Paskelbus laureatą, įvyks koncertinė dalis. Dainuo
ja ALDONA STEMPUŽIEN®, garai Clevelando daini
ninkė.

Rezervuokite tą dieną DRAUGO romano konkurso 
šventei. Kiekvienais metais konkursas iškelia naujas 
ir įdomias asmenybes. Tikimės, kad ir šiais metais bus 
didelis surpryzae Amerikos visuomenei, kai bus paskelb
ta laureato pavardė.

Jt
1


