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JAV VICEPREZIDENTAS NIXON AUSTRIJOJE
Bolševikai stengiasi suniekinti

neprikl. Lietuvos gyvenimą
Užsienio radijai ir spauda, plačiai rašydami apie Vengrijos 

įvykius, taip pat komentuoja ir pavergtoje Lietuvoje pasireiškian
čius' prieš okupantus nepasitenkinimus.

Pirmoje eilėje prieš atėjūnus 
ir Maskvos agentus, lietuvių tau
tos rusifikatorius kyla mokslus 
einąs jaunimas, studentai. Todėl 
paskiausiu metu ir bolševikinėje 
spaudoje pagausėjo įvairių pasi
sakymų, kuriais stengiamasi su
niekinti nepriklausomos Lietu
vos gyvenimas ir pavaizduoti, 
kaip tariamai sunkiai gyventa 
Jaisvės metais. Tada mokslus 
ėjęs jaunimas ir studentai tebuvę 
tik „supuvusios buržuazijos atža 
los“, štai 1956. XII. 12 „Komjau
nimo Tiesa“ tam tikslui paskyrė 
visą antrą puslapį, pavadintą ben 
dra antrašte „Taip gyveno ir mo
kėsi studentai buržuazinėje Lie
tuvoje“. Straipsnyje mėginama 
įrodinėti, kad „fašistinė vyriau
sybė ir universiteto vadovybė dė
jo visas pastangas, jog busimoji 
inteligentija, specialistai būtų 
auklėjami ištikimais kapitalistų bia, kad bolševikai nė nemano

Raudonieji stiprinasi
Šiaurės Korėjoje

TOKIO, Japonija, gruodž. 19. 
— Walter Robertson, JAV vals
tybės sekretoriaus pagelbinin- 
kas Tolimųjų Rytų reikalams, pa 
rėiškė Japonijos sostinėje, jog 
komunistai stiprina karines jė
gas Šiaurės Korėjoje.

„Nėra jokios abejonės, jog 
šiaurės korėjiečiai ir kiniečiai su 
laužė karo paliaubų sutartį“, pa
reiškė Robertson, atvykęs 
Seulo miesto.

iš

Maskva stiprins
stalininius metodus

MASKVA, gruodž. 19. — Iš 
Maskvos gaunamos žinios skel-

ir dvarininkų 
čiais“.

valdžios rams-

Taip meluoti tegali nebent 
tik bolševikai

Iir

dar daugiau atleisti varžtų, bet 
yra pasiryžę sustiprinti stalini
nius metodus ir Stalino laikais 
labai plačiai praktikuotą belais
vių sistemą dar daugiau išplėsti.

„Fašistais“, „klerikalais“
„buržujų bernais“ apšaukiamos SovietŲ lėktuvai 
ateitininkų, neųlituanų, varpinin
kų ir kitos universiteto organiza
cijos bei studentų korporacijos, 
į kurias stodavę „tik dvarininkų, 
buožių, kapitalistų ir stambiųjų 
valdininkų sūneliai bei dukrelės, 
kurie ateidavo į universitetą ne 
mokytis, o linksmai praleisti lai
ko“. Girdi, neolituanai teturėję 
savo eilėse tik apie 80 žmonių, o 
kitos korporacijos — apie 30 ar 
mažiau. Faktiškai tos ideologi
nės draugijos ar korporacijos, 
bolševikų teigimu, siekusios vie
no tikslo: „apnuodyti studentų 
sąmonę fašistiniu tvaiku, ati
traukti studentus nuo visuome
ninio gyvenimo, visokeriopai gar 
binti savo globėjus fašistus“ etc.
Girdi, „vieninteliai tikrieji kovo
tojai už liaudies laisvę buvo stu
dentai komunistai — komjaunuo 
liai“, kurie „turėjo didelę įtaką 
plačiosiose studentų masėse, su
laukdavo karšto jų pritarimo“...

• I“1 • . • O* ••i Egiptę Smję
JERUZALE, Izraelis, gruodž. 

19. — Sovietų technikai didžiau
sia dalimi jau vėl atstatė Egipto 
aviaciją.

Sovietai visą laiką permetą di
desnį sprausminių lėktuvų skai
čių į Egiptą ir Siriją; taip pat 
ten atsidėjus siunčiami lėktuvų 
pilotai, šarvuočių ir įvairių ka
rinių dalinių technikai. Drauge 
padidintas ginklų siuntimas. Jų 
gabenimas vyksta sklandžiai. X

Pagelbės Izraeliui
PARYŽIUS, gruodž. 19. — 

Prancūzijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Christian Pineau vakar 
pareiškė, jog Prancūzija galbūt 
greitai pagelbės Izraeliui praves
ti vamzdžio liniją skersai Negeb 
tyrumų. Vamzdžio linija eitų iš 
Aąuaba įlankos į Haifą.

Taip meluojama per akis ir 
bolševikinėje spaudoje, ir Vil
niaus radijo 1956. XII. 12 komen 
taruose. Visi, kam teko studi
juoti Lietuvos un-tuose ar kitose 
augštosiose mokyklose, gerai ži
no faktiškąją padėtį ir mato, 
kaip bolševikiniai agitatoriai, 
norėdami suklaidinti dabartinę 
mokslus einančią lietuvių jaunuo 
menę, klastodami tiesą ir faktus, 
meluoja per akis. Taip meluoti 
tegali nebent tik bolševikai.

• Sovietai Gruzijoje ir Armė
nijoje dar vis tebelaiko paruoštų 
nuskraidinti į Siriją 18,000 
vietinių tariamųjų „savanorių 
Šiuo metu apie 3,000 sovietinių Šatrija, Medvėgalis, Girgždė, Ma

so-

DOZENS OF STUDENTE, 
MILITIAMEN R E FORTE D 

CASUALTIES IN CLASHES 
IN BULGARIA, SOFIA U. 

STUDENTS EXPELLED 
FOR EXPRESSIONS OF 
HUNGARY SYMFATHY

Maskva skelbia, kad Nixonas norįs 
atnaujinti revoliuciją Vengrijoje

VIENA, Austrija, gruodž. 19. — Sovietų komunistų partijos 
laikraštis „Pravda“ šiandien paskelbė, jog JAV viceprezidentas 
Nixonas skrenda į Austriją perorganizuoti nuslūgusią laisvės kovą 
Vengrijoje.

Nixonas vakar išvyko iš Wa- 
shingtono į Austriją atidaryti 
Amerikos duris dar daugeliui 
Vengrijos pabėgėlių ir pagelbėti 
Austrijos vyriausybei išspręsti 
pabėgėlių problemą.

Per tris dienas siautė miglos 
Vienos Schwechat aerodrome, 
bet antradienio naktį išsisklaidė 
ir lėktuvas, vežęs Nixoną, čia nu
sileido trečiadienį.

HUNGARY REVOLT CONTINUES, 
STRIKES ANO SLOW-DOWNS 

AGAINST THE RUSSIAN TANKS

HUNDREDS OF STUDENTS IitI
\

REFORTED DEPORTED IN
ROMANIA, RED OFFICIALS

MYSTERIOUSLY KIILED
PEASANTS, RED POLICE 

CLASM IN ALBANIA, 
MOST BOLSHVIZED OF 
AU SOVIET SATELLITES

Sssp
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Paskiausi pasaulio politiniai įvykiai vaizduose. (INS)

Vokiečių spauda 
prašo nepervertinti

sovietinių jėgų
BONNA, Vokietija, gr. 19. — 

Vokiečių spaudoje nurodoma, 
kad sovietai atsidėję rūpinasi bet 
kuria kaina apginti savo strate
gines pozicijas. Todėl taip žiau
riai ir elgiasi, imdamiesi žvėriš
kų metodų ir nesiskaitydami su 
viešąja pasaulio opinija, Vengri
joje. F

Bolševikai drauge rūpinasi su
stiprinti Sovietų Sąjungos kari

Iškraipė kelionės misiją
Net prieš atvykstant Nixonui 

į Austriją, Maskvos radijas iš
kraipė Nixono kelionės misiją.

Maskvos radijas pakartojo ao-
nes pozicijas Vidurio Rytuose, vietų laikraščio kaltinimus, kad

X AL

Sovietų Sąjungoje ir 
nemanoma panaikinti

vergų stovyklų
BONNA, Vokietija, gruodž. 

mininkas David Ben-Gurion šiandien pasakė .tnessetui (parla- 19. Šiuo metu bolševikai atsa

Izraelis nusistatęs negrąžinti 
Egiptui ginčijamo Gazos ruožo

JERUZALĖ, Izraelis, gruodž. 19. — Izraelio ministeris pir

mentui), kad Izraelis negrąžins Egiptui ginčijamo Gazos ruožo.
Premjeras Ben - Gurion atsi

sakė savo kalboje, pasakytoje 
parlamente, komentuoti Izraelio 
ambasadoriaus Abba Eban Wa- 
shingtone pasakymą antradienį, 
kad Izraelis nenori Gazos ruožo.

„Bet aš tuojau turiu pabrėžti, 
kad niekas nėra įgaliotas vyriau
sybės vardu kalbėti dėl Gazos 
ateities, išskyrus tai, jog Izraelis 
negrąžins Gazos ruožo egiptie
čiam įsibrovėliam“, pasakė Ben - 
Gurion.

Palei Viduržemio pakrantę
Gazos ruožas yra palei Vidur

žemio pakrantę. Apie 200,000 
arabų pabėgėlių yra toje apylin
kėje.

Izraelis laimėjo Gazos ruožą, 
kai jo kariuomenė praėjusį mė
nesį įžengė į Sinai tyrumas.

dėję stato antruosius bėgius į 
Vorkutą. Tuo pačiu paneigiami

Po to Izraelis pasakė, kad jis visokie Sandai- Soviet^

Egiptui atiduos užkariauta Si- jW°je pradėta naikinti pmver- 
nai,bet įtikinėjo, jog Izraelis pa- Ujamųjų darbų sistema ir tos rū- 
siliks savo kontrolėje Gazą ir pa- i^es stovyklos.
bėgėlius, kurie ten apsigyveno I I sovietines darbo vergų sto- 
pabėgę iš dabartinio Izraelio vykias deportuojami ne tik ven-
1948 metų Palestinos karo metu. ^rai’ bet ir daugelio kitų tauty

bių gyventojai, esantieji pačioje 
Kol negaus faktu Sovietų Sąjungoje ar į ją inkor-

Ben - Gurion, atsakydamas į poruotuose kraštuose.
opozicijos klausimus parlamente,1 ^at» Vengrijos įvykiai daug 
pareiškė, kad jis atsisako komen prisideda prie neramumų kėlimo 
tuoti Ebano pareiškimą, kol jis ir kovos laisv^ pažadinimo vi- 
negaus faktų. i 80ie Ry^ Europos erdvėje.

* Brig. Yigal- Alon, socialistas . . _
atstovas, kuris parlamente pa- Politines nuotaikos 
klausė dėl Ebano pareiškimo, ne- t f . ...

Vakarų Vokietijojeseniai išreiškė įsitikinimą, jog 
Izraelis turėtų kontroliuoti Ga
zos ruožą.

Jis taip pat pakartotinai kal-

Pasinaudojama taip pat dabarti
ne Jungtinių Amerikos Valsty
bių politika, kai Amerikos vals
tybės vyrai nenori eiti į aštrų 
konfliktą su sovietais.

Vokiečių spaudoje amerikie
čiai įspėjami, kad, pervertinda
mi sovietus, nenueitų taip toli, 
kaip savo laiku buvo nuėjęs Roo- 
seveltas.

• Vakaruose žiūrima, to to
liau darys Maskva, kurioj šiuo 
metu svarbiausias vaidmuo ten- 
kąs Žukovui ir Suslovui. Abu jau 
esą seniai susidraugavę. Bet ypač 
Suslovas laikomas agresyviu, 
brutaliu, tikru stalinistu. Vokie
čių spaudoje nurodoma, kad ne 
kas kitas, kaip Suslovas, vadova
vo lietuvių likvidavimui ir depor
tacijoms po karo. Lietuviams įsi
kišus, iš dalies ir dėl jų inteiven- 
cijos italai atsisakė Suslovą įsi
leisti į Italiją, kur jis norėjo da
lyvauti Italijos komunistų parti
jos kongrese, kuris jau įvyko.
— t i

Nixonas savo kelione „kišasi“ į 
kitų valstybių vidaus reikalus.

Maskva sako, kad Nixono ke
lionė laužo Jungtinių Amerikos 
Valstybių pasižadėjimą gerbti 
Austrijos neutralumą.

„Pravda“ laikraščio korespon
dentas Vienoje pasakė, jog, gir
di, „Nįxono misija turi tikslą su
telkti kontra-revoliucionierių jė
gas (prieškomunistines) ir vėl 
sukelti neramumus Vengrijoje“.

Gal bus trigubai daugiau
143,431 vengras pabėgo į Aus

triją, kai Vengrijoje prasidėjo 
sukilimas.

Apie 66,100 iš jų jau išgabenta 
kitur, dar daugiau kaip 60,000 
yfa Austrijos pabėgėlių stovyk
lose.

Beveik visi iš jų laukia emigra 
cijos, daugumas nori patekti į 
JAV ar Kanadą. Jungtinės Ame
rikos Valstybės jau sutiko įsi
leisti 21,500 vengrų pabėgėlių ir 
Nixono kelionė galbūt jų skaičių 
patrigubins.

A. Vienuolis dabar rašo legendas 
iš lietuvių tautos istorijos

OKUPUOTA LIETUVA. — A. Vienuolis dabar rašo legendas 
iš lietuvių tautos istorijos. Jau yra apdorojęs literatūriškai 6 pa
davimus, kurių siužeto pagrindą sudaro realūs istoriniai įvykiai, 
perpinti autoriaus kūrybine fant’azija.

Medžiagą padavimams rašyto
jas sakosi ėmęs įš istorinių šal
tinių. Kūrybinį impulsą jiems 
parašyti suteikė pakartotinis at
silankymas istorinėse Lietuvos 
vietovėse.

Jaunystės dienomis labai stip
rų įspūdį A. Vienuoliui paliko

teraitis ir kiti istorine praeitimi 
garsūs piliakalniai. Jiems atžy
mėti parašė legendas „Medvėga- 

lanto Gynybos organizaciją (Na-;lis“, ir „Medvėgalio tvirtovės“, 
to) , Legenda, gavusi „Šventavardės“
__________________________ vardą, pasakoja apie vieną iš 14

Anykščių rajono Rubikio ežero 
salų. Drauge nušviečiama, iš kur

„inžinierių“ ruošia dirvą bolše
vikinei akcijai. Tuo tarpu Vaka- 

nori sustiprinti Šiaurės At-rai

KALENDORIUS

Gruodžio 20 d.: šv. Dominin- Anykščiai yra gavę dabartinį 
kas; lietuviški: Grožvylig ir Mi- Į vardą. Naujuosius padavimus, 
tė. drauge su jaunystėje parašyto-

Saulė teka 7:14, leidžiasi 4:23. mis Kaukazo legendomis, netru
kus žada išleisti atskiru leidiniu
Taip pat ruošiasi papildyti savo

Oro biuras praneša: Chicagoje ir artimųjų giminių atsiminimais 
ir jos apylinkėje šiandien — šil-; monografiją apie vysk. Antaną 
čiau. i Baranauską.

ORAS

BONNA, Vokietija, gruodž. 
19. — Paskiausi gyventojų ap- 

... . , . . .. klausimai rodo, kad Vakarų Vo-

.. . zraeis neturėtų grą- kieti joje žymiai sustiprėjo gyven
žinti Sinai pusiasalio, kol nebus t • nora3 intig ir į8tojimas į 
sudaryta taikos sutarties su kariuomenę.
Egiptu. , Prieš vokiečių kariuomenę va-

įs pa are sus abdyti Izraelio roma agįtacija po Vengrijos įvy- 
kariuomenes ištraukimą pusiasa- Rįų geroRai sumažėjo, Užtat tos
lio vidurkelyje.

Britanijos ekonomine
padėtis vis blogėja

LONDONAS, gruodž. 19. — 
Britanijos ekonominė ir ūkinė 
padėtis vis blogėja. Esama pavo
jaus, kad Britanija, jieškodama 
išeities, gali iš Europos kontinen 
to visai atšaukti savo karinius 
dalinius ir tuo būdu Vak. Vokie
tijos karinį pajėgumą dar dau
giau sumenkinti.

Amnestija Japonijoj
TOKIO, Japonija, gruodž. 19. 

— Japonijos ministerių kabine-

Partizaninis karas
nuteriotoj Vengrijoj

VIENA, Austriją, gruodž. 19. 
— Vengrijos laisvės kovotojai sa 
kosi per partizaninį karą galėsią 
išsilaikyti ilgiausia iki 4—5 mė
nesių. Paskum jie nebeįstengs 
atsverti žymiai didesnės bolše
vikų persvaros.

Kursuoja gandai, jog į Rumu
niją buvo pasiųstas Malenkovas, 
kuris turėjęs susitikti su Imre 
Nagy ir patikrinti jo patikimu
mą komunistams. Mat, Nagy bu
vo 1953 m. Malenkovo įstatytas 
Vengrijos ministerių pirmininku.

rūšies agitaciją rūpinasi sustip
rinti bolševikai.

Rytinėje zonoje apmokyta visa 
eilė agentų, kurie, pasiųsti į Va 

korų Vokietiją, ypač prieš rinki
mus, stengsis skleisti tarp gy
ventojų tariamą nuomonę, jog 
vokiečiams nereikia nei jokios 
kariuomenės, nei jokios gynybi
nės organizacijos. Šiems agen
tams finansuoti sovietinės zonos 
išlaidose numatyta 350,000 DM. 
Vakarų Vokietijoje atsisakančių 
tarnauti kariuomenėje, bent to 
vardo organizacijoje, esama apie 
10,000 narių. Tačiau tik 3,500 
moka nario mokesčius.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Kruvinos riaušės vakar atsinaujino Ahmedabade, Indijoje. 

Tuzinai asmenų buvo sužeista, įskaitant policiją ir namų sargus. 
Riaušės kilo, kai Bombėjos valstybės ministeris lankė Ahmedabad 
miestą, šis miestas yra Bombėjos valstybėje. Demonstrantai mėtė 
akmenis į ministerio automobilį. Demonstrantai reikalavo suda
ryti atskirą gujeratiškai kalbančią valstybę su Indijos tauta.

— Sirija atmetė Jungtinių Amerikos Valstybių ir Italijos rei
kalavimus, kad tuojau būtų pataisyti naftos vamzdžiai, einantieji 
iš Irako skersai Siriją-į Viduržemio uostus. Sirijos vyriausybė pa
sakė JAV ir Italijai, kad Sirija tik tada pradės taisyti naftos vamz
džius, kai Britanijos, Prancūzijos ir Izraelio karinės jėgos bus iš
trauktos iš Egipto.

— Rytinės Vokietijos komunistinė policija ir pasienio sargybi
niai konfiskuoja kalėdines dovanas ir kitus daiktus, kuriuos ryti
nio Berlyno gyventojai pirko vakariniame Berlyne. Komunistai 
užblokavo rytinio ir vakarinio Berlyno pasienį, kad rytinio Berlyno 
gyventojai negalėtų nusipirkti kalėdinių gaminių vakariniame 
Berlyne.

— Indijos premjeras Nehru pareiškė, kad Indijos tikslas yra 
pasaulinė taika. Nehru, kalbėdamas užvakar Washingtone per te
leviziją, gynė savo krašto neutralumą Rytų ir Vakarų šaltame ka
re. Nehru įsitikinęs, jog prezidentas Eisenhoioeris aplankys jį 
Indijpje.

— JAV viceprezidentas Nixonas atvyko į Austriją. Vienos 
aerodrome viceprezidentą Nixoną pasitiko Austrijos užsienio rei
kalų ministeris Figl ir vicekancleris Schaerf. Su jais buvo JAV 
ambasadorius Vienoje Llewellyn E. Thompson. Viceprezidentą, 
išlipantį iš lėktuvo, pasveikino 72 vengrai pabėgėliai, kurie tuojau 
turėjo išskristi į Jungtines Amerikos Valstybes.

— Erwin Staab, SS metų, S709 Kenneth av., Chicago, m., va
kar prisipažino, kad jis dalyvavęs trijų vaikų — Robert Peterson, 
John Schucssler ir jo brolio Anton — nužudyme. Minimi vaikai 
buvo nužudyti 1955 m. spalio 16 d. Robinson miške, netoli Chica- 
gos.

— Suezo kanalą tuojau pradės valyti. Egipto prezidentas 
Nasseris nenori, kad britų ir prancūzų laivų įgulos prisidėtų prie 
kanalo valymo.

• Lenkijos delegacija, vado
vaujama Lenkijos užsienio rei
kalų ministerio pagelbininko T. 
Kropčinskio, tariasi su Čekoslo
vakijos vyriausybe Pragoję dėl 
naujos prekybinės sutarties tarp 
abiejų kraštų. Derybos tęsis iki 
Kalėdų.

Britanijos tankai ir pėstininkai; • Egipte yra 66,000 žydų. 
užvakar peržengė pietuose Ye-[ESipto užsienio reikalų ministe- 
meno pasienį iš Adeno. Britai ris Fawzi pareiškė, kad iš 66,000

Britai Yemene?
LONDONAS, gruodž. 19.

tas vakar nutarė suteikti 73,500 Maskvos radijas vakar pranešė, 
asmenų, esantiems kalėjime, am- jog Yemeno ambasadorius Egip- 
nestiją, ryšiumi su Japonijos pri te informavęs Arabų lygą, kad 
ėmimu į Jungtines Tautas.

Daugumas iš tų asmenų sėdi 
kalėjime už sulaužymą rinkimi
nių įstatymų ir kitų politinių nu
sikaltimų.

kaltinami nauju agresijos veiks
mu

žydų 120 buvo internuota ir 282 
paprašė išvykti iš Egipto.
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mus bolševikų bei nacių kaltji*' visų ir iki pasimatymo stovyk- 
muose, ir dabar kovojanti Lie- loję! 
tuva — visi bendrai eisime Kry- - -- —•
žiaus Kelius. 14 pančių kraujo

ugniagesiui .
Ugniagesys Ričardas

STUDENTŲ STOVYKLA
SAS Centro Valdyba kalėdi

nių atostogų metu ruošia žie
mos stovyklą vakarinių pakraš
čių draugovių nariams.

Vieta — Tėvų Saleziečių sto
vyklavietė (Salesian Fathers,

nų ir viso to, kas, jūsų manymu, 
stovykloje būtų naudinga. Pa
čiūžas, kas turite, verta atsivež
ti, nes yra du ežeriukai, kurie

Paskaitas skaityti yra kvies
ti prof. S. Kolupaila, kun. dr. P.
Celiešius. tėvas B. Markaitis,į Haussman, 47 m. amžiaus, sun- 
SJ, D. Augienė, dr. Danilevičius, į Kiai sužeistas gesinant degantį 
dr. Šidlauskas ir dr. Smilga. Kai! restoraną >Gary mieste, gavo 
kurie jų dar nėra davę savo su- 14 pančių kraujo. Tai buvo 
tikimo. jam dovana dėkingų Gary pi-

Stovyklos dvasios vadu bus i liečiu, kupė paklausė rsavo mė- 
tėvas B. Markaitis SJ. ra raginimo ir pasiūlė net dau-

Ko rengėjai dar pageidauja? giau pančių kraujo, negu buvo 
1. Visi, kurie galite, važiuokite reikalinga.
stovyklon. Užsiregistruoti dar__________
galima pas kol. V. Kleizą, 7248
S. Fairfield Avė., Chicago 29, 
III. Juo daugiau mūsų bus, juoužšąlą. Prašome atsivežti įvai-

P „ . , , „ . , , „ , riu“ kambarinius žaidimus, kaip I jaukesnS 7r"’d" į“”
Lrown Point, Ind., telef. Cedar saskes, šachmatus ir pan., nesVykja -^g tik

padaryti tikrai vykusia. Įver
tinkime CV pastangas ir daly

Lake 3101. stovykloje bus nemažai laisvo * • - **"’ % me
Kaip ją pasiekti? Jei važiuo-j laiko ir bus galima pravesti įvai

site traukiniu ar autobusu, va- rius turnyrus, 
žiuoti iki Crown Point, Ind., o iš 
ten skambinkite stovyklon te
lefonu. Važiuojant automobiliu, 
reikia važiuoti ligi US Route 41, 
kuris kerta US Route 6. US 
Route 41 važiuoti į pietus ligi

„ „ vaukime stovykloje. 2. Jei ir
Kas sudarys programa? Pro- „iek„ stovykion neatsivešite. ta 

gruma sus.deda >s dvejų dalių: čia„ būtinai nepamWsldt 
akademines ir rekreacines. Nu- nuotaikOS ir linksmo juoko. Jų
matomos sekančios paskaitos: nepalikite namie. Tad laukiame
1. Kaikurie musų studijines te- ____
mos aspektai, 2. Katalikų Baž-

Route 8. Sukti kairėn ir, pava-.nyčios pažiūra į evoliuciją, 3. 
žisvus apie dvi mylias, stebėti Vandens sportas Lietuvoje, 4. 
rodyklę “Salesian Fathers”. Čia Berniuko ir mergaitės draugavi- 
sukti dešinėn ir maždaug už 2 j mo problema, 5. Katalikų Akci- 
mylių kairėje kelio pusėje pa-i ja ir jos uždaviniai ir 6. Egzis- 
stebėsite stovyklavietę. j tencializmas. Be to bus disku-

Laikas. Stovyklos atidary- tuojamos kaikurios problemos
mas įvyks gruod'io 27 d. 10 vai. 
ryte. Suvažiuoti galima ir pa-

diskusinių būrelių pagalba. 
Vakarinė programa apims 4

tariama jau trečiadienio va- vakarus. Jos metu turėsime pro 
kare. Stovyklos uždarymas —( gų pasilinksminti, pamatyti fil

mų iš at-kų gyvenimo, išgirsti 
jaunųjų literatų paruoštą nrog- 

Vienas vakaras skirtas

sekmadienį, gruodžio 30 d. va
kare. Iš stovyklos išvykstama 
pirmadienį ryte. »

Kaina. — apie 10 ar 12 dol. 
Ką atsivežti? Stovykloje kiek

ramą.
kenčiančios tėvynės prisimini
mui. Jame bus prisiminti trys

vienas gaus lovą, matracą ir pa1 periodai: nepriklausoma Lietu- 
galvėlę. Tad reikia pasiimti sa-' va — matysime prof. Kolupailos 
v o patalinę. Kadangi stovykla) Lietuvos vaizdų kolekciją, Lie- 
vyksta žiemos metu, nepamirš- . tu va dviejų pirmųjų okupacijų 
kitę šiltų rūbų, tualeto reikme-; metu — išgirsime apie kankini-

1 MIDLAND F

L.

Kalėdų senelis ligoninėj
Cook Apskrities ligoninėje, 

Chicagoje, nupirkta net 189 
eglutės, kurios bus pastatytos 
įvairiuose skyriuose. Ligoninė
je besigydantieji 340 vaikų 
gaus dovanėlių, net po kelias 
kiekvienas. Tas dovanas parū
pino verslo Įmonės, bažnytinės 
organizacijos ir kiti geradariai. 
Bus taipgi rodomi filmai.

KALĖDŲ DOVANOS
• Televizijos

i • Radijai: importuoti ir vietiniai, 
AM/FM. nešiojanti ir kit.

i • Fonografai
• Hl-FIdelity

j • J kai t»C J i irto aparatai
i • Dulkiasiurbliai, skutimosi mašinš- j 

16s, plaukų džiovintuvai, kavos 
virduliai, tosteriai, mizmasteriat, 
automatiškos keptuvčs lt- kt. na
mų apyvokos reikmenys

• Rašomos mašinėlės
• Elekt. laikrodžiai ir įvairūs kito

kie daiktai.
Pigiausiai pirkaite ir geriausią pa

tu n ta vintų gausite inž. A. Senično 
įmonėje.

lūlTCLCVISIOn

Ofiso telef. LAfayette J-8219, jei 
teatsiliepia, šaukite KEdzie 8-2808

»R. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGi 

4146 S. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:10 v 
Vak pirm., antr., k et virt. 1-1:1* »

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja tr Chirurgė) 

B.CD1KIV IR VAIKŲ EIGŲ 
SPECIALI STfi

T1M South Weotern Avonng
(MEDICAL BUILDING) 

.‘lrmad., antraįl., ketv. Ir penkta 
auo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nut 
$ v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nu< 
H vai. ryto — 1 v. p. p. Seltad. 1 
vai. ryto iki 1 vai. poi 'et.

Ofloe te). RE. 7-»168
Rea. tel. WAlbrook 6-S700

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rezid. telef. GRovehlll 6-0017 
valandos: 1—8 p. m. 6—8 p. m.

P enk tad tik po pietų. 
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso tel. CLUfslde 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette S-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 47 th Street 
(Kampus 47th Ir Hermi toge) 

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

1 Savings and-Loan^gi,., 
Association &

Ptt 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

į PELNINGIAUSIA 
■! TAUPYMO 
' BENDROVŽ

4038 Archer Avenue Tai. LA3-67I9 
AUGUST SALDUKAS Prezidento.

“Sesias
IŠ TOLI IR ARTI

NAUJI DIDUI TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTTMO {RANK/At 
HSU METU PATYRIMAS-PIGUS IR SĄ±tN/N6AS PATARNAV/MAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Td. y/Abmolc 5-9209

C RA N E SAVI N G S AND LOAN 
ASS’N

2555 WEST 47tb STREET LAfayette 3-1088
B. R. Pietkietvicz, prez.; E. R. Pft tkietvlcz, sekr. Ir advokatas

Mokame augštus dividendus. Kešiuoja.me čekius. Parduodame ir 
išperkamo valstybės bonus. Tau pyto jams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ 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 šefit. nuo 9 iki vidurdienio. !

NAUJAS ŽODYNAS
virs 20,000 žodžių

ANGLŲ-LIETUVIŲ kalbos žodynas, tokio žodyno Amerikoje 
’ dar nebuvo, kaina tik $4-.

Greit pasirodys ir LIET.-ANGL. žodynas. Užsisakykite iš anks
to, nes prieš šventes bus daugybė užsakymų.
Dovanoms gauta iš Europos RAD1O aparatai su kuriais girdi
ma VILNIUS ir kiti miestai.
RAŠOMOS MAŠINĖLĖS su lietuvių ir kitų kalbų raidynais kai
nos nuo $55.
LAIKRODŽIAI šveicaru ir kitų firmų reto gražumo ir gerumo. 
FOTO anaretų nuo pigiaurio iki brangiausio.
GINTARO KRISTALO (vairiausių dirbinių didelis, didelis pa
sirinkimą
Devynios galytes LIETUVIŠKŲ plokštelių. KNYGŲ, ALBUMŲ 
ir kitokių prekių dovanoms, viską išvardinti neįmanoma, reik 
pamatyti. Katalogus ir prekes siunčiame j visas pasaulio ša
lis. O kalėdinių sveikinimų marios.
J. Kūnelis, 3322 S. Ilabdcd St, Chicago, III., tel. YArds 7-0677. 
P. S. Vaikams vežimėlių iš Europos įvairių rūšių kaina nuo $30.

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

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

2641 West 71 st Str. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namu tel. WAlbrook 5-5934

Saulėtoji Florida kviečia Jus i naująjį lietuviška
THE NEVY BOLIVAR HOTEL

740 Ocean Drive, Miami Beach, Florida
Telefonas — JEFFERSON 8-8716

Skoningai (taisytos, naujas pasta
tas, prie pat okeano.

Liuksusiniai kambariai, pagal 
kiekvieno pajamas, ideali vieto- 
*vč arti krautuvių, teatrų ir pa
sauly garsios Eincoln Itoad.

Žemos kainos, vtsi kambariai turi 
privačias vonias, dušus ir tele
fonus, keletas minučių atstume 
nuo restoranų, naujos auditori
jos ir meškeriojimo krantinės.

Dvelkimas iš okeano ateina tiesiai 
į Jūsų kambarį.

Motelis turi centrinę šaldymo bei 
šildymo sistemų. Atidaryta aps
kritus metus.

Yra pilnai (taisytas soliariumas 
(mm deck) moterims ir vyrams 
atskirai.

Visų kambarių langai išeina į lau
kų. Yra liftas (elevator), kortų 
kambarys.

Maudymasis okeane tiesiai iš Jūsų 
kambario.

Pilnas ]tiitarnavimas paplūdimyje. 
Lietuviai savininkai.

Dėl rezervacijų prašome rašyti: Mr. J. Petrauskas, “The New 
Bolivar Hotel”, 740 Ocean Drive, Miami Beach, Florida, arba 
skambinti telefonu: JEfferson 8-8716, Miami Beach, Fla.

-

J. L.

KALĖDOMS GERIAUSIA DOVANA
Įvairiausi modeliai nuo $69.95 iki 
$139.95. Kam rašyti ranka? Ji rašo 
greičiau, gražiau it 10 egz. iš karti 
Pigti, nes taniau.ja visam gyvenimui. 

Mokėkite tik po $5.00 mėnesiui. Pri
statoma į bet kuri fihsanlio kampą, 
su pilniausiom garantijom!

Katalogus ir smulkiausias infor
macijas gausite pranešę adresą:

GIEDRAITIS, 1632 Broad Sreet, Hartford 6, Conn.

kuris “Draugui” žinomas kaip sąžiningas asmuo.
sa

Vyrai, apsirūpinkite savo apsirengimu !

Mes Jus aprengsime nuo galvos iki kojų. Dabar jau turime 
skyrių ir jaunuoliams, kuriuos galite atsivesti drauge ir jie bus 
patenkinti puikiais rūbais už nebrangias kainas.

DUODAME KREDITAN 
BE ATSKIRO 

PRIMOKfiJIMO.

Visi mūsų pardavėjai kalba 
lietuviškai ir jūs būsite tikri, 
kad jŪ3 gausite tai, ką norite.

Apsilankykite pas mus šian
dien!

H. S E I G A M
KEBAI, SKRYBĖLĖS, BATAI IR KITI REIKMTNYS VYRAMS

4622 South Ashland Avenue Tel. YArds 7-1272
CHICAGO 9, ILLINOIS

Jūsų patogumui, mūsų krautuvė yra atdara sekmadieniais 
nuo 10-Los valandos ryto iki 4-tos valandos popiet.

(sales - Service)
Sav. Inž. A. SUMENĄS

3321 S. Halsted — CUffside 4-5665
Atdara: Kasdien 9-9, sekm. 10-5.

Tel. ofiso HE 4-Hbv9, rez. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

š-žtadipniaie nuo 1 iki 4 vai. p. p 
išskyrus 'tetvirtad ir sekmad

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Westė.’a Avenue
»al.: kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai. 
yak. šeštadieniais 10 x vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: 1*K 8-3229
Res telef. \VAlbrook 5-5070

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

DR. PETER T BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

DS1 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. ir 
šeštad.

Res. tel. GRovehlll 6-5603

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Šeštad. 2—4 vai. vak.
Trečiad. ir kitų laiku jųagal sutartL 

Telef. ofiso I.Afayette 3-6048 
Rez.: \VAlbrook 5-3048

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Avenue 
Chicago 29, 111

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas REpublic 7-4900

Rezldencia: GRovchill 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
| Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:39 v. 
1 vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Virginia 7-0038. 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

Tel. ofiso VI 7-0600, rez. HE 7-6867

DR. DR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Avė. 

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

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

DR. i. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street
(kampas Halsted ir 35-ta gatvš) 

VAL. 1—4 ir 6:30-tt8:30 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. U’AIbrook 5-2670
Res. Hllltop 5-1560

Dr. Alexafider J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Centei
6132 South Kedzie Avenue

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

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

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

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

1
1 leiefonoA GKovetilli e-lbDL

OR. ALDGNA A. JUŠKA
AKIŲ LIG V SPECIAUST9

, PRITAIKO AKINIU!1
' andos S- 12 Ir 7—9 » t page

sltaritnų Išskyrus trečiadieni’”
M 99 Wm« Rd

Tel. REliance 5-1811

3R. WALTER J. KIRSTUM
’YDYTOJAS IR CHIRURGAI 

(IIETTTVI8 OYI’YTOJAS}
8925 West 59th Street

VAI 1—4 popiet. 4:10—8:14 «•»
Trečiad pagal sutarti

TeL ofiso V A. 7-6651, rea. RE 7-494
DR. FRANK C. KWINN

(KV1ECIN8KA8)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAP

1661 W«rt 47tb SteMi
ulGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 
zal. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 ▼. Iki >:S<

pIm diena Ir veli

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai: 20 North Wacker Drive 

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

Tel. CEntraI 6-2294 
5002 Wcst lOth Str., Cicero 

Vai. kasd. 6—8, šeštad. 1—> 
TeL TOvmltall 3-0959 

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

Tel. ofiso ir buto OI,ymplc 9.41a*
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHTRURG* .
4988 W. 15th SU Cicero 

Kasdien 1—6 v. ir 6—8 v. vakare 
Išskyrus trečiadienius

Butas 1626 So. 49th Avė. 
šeltAdlenlals 13 Utį 4 popiet

Tel. ofiso PRospect 6-2240
PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

MPEG. CHIRURGIJOS LIGOg 
5700 8. Wood Street

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

DR. JULIJA M0NSTAVICIU5
‘LYDYTOJA ’R PHTRT^ng 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverly* Hllla 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v v 
Ssklrus trečiad Reštadionlais our 
•k’ 4 »al popiet

eel.: Oflsr> — prnimaa S-Sl* 
Buto — BEverly k-394*

Ofiso HEmlock 4-581 
Rez lILml 4-3751

OR. A. NARBUTĄ;
’tAreiŲ IP VIDAUS TjlOO, 

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

Rriima pagal nusitarima

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTY!

4853 S. Whipple Str***
(Arti Archer Avė.) 

Valandos: nuo 10 Iki 12; 2—«; 7—9. 
Šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfayette 3-4949 
Namų — CEdnrerest 3-7786

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

DR. J. J. PUKAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6318 W. Irving Pk. Road
VAL.: Pirmad., antrad.. ketv.. penkt. 
2-5 ir 7-8:30. šešt. 2-4 p. p.

DR. ALDINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8859 South Halsted St. 

Kasdien 2—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resld. 24S7 
W. 62nd St.. tel. RepubUo 7-8818.

Oflao telefonas — BIsbop 7-2696

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAfl 

4842 Archer Aveniu
(Kampas Kedzie ir Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. 

Trečiad. Ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRI R«I.\F;S IR 

ORTOPEDINĖS IAGOS 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Tel. REpublic 7-2290

VAL.: Pirm., antr.. Ketv., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00 — 4:05. Trečiad Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

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

keičia stiklus ir rSmus.
4455 So. Oalifornia Avė., Chicago 

šaukite YArds 7-7881 
Priima: vakarais 6 iki 9; leitad 

10 -ai ryto iki 4: trečiad. Ir ■•lrmad 
♦ik susitarus

Tel. ofleo YA 7-4787, rea. PR a-i»s

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHHŪTRGAS

4046 8. Ashland Avė. (hamh. 811)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8. trečiad., Seš 
tad. tr sekmad tik 'pagal sutarti 

Jeigu neatsilieps vlršinlnštl telefone'
šankiu Mldwa> 3-OOO’

P. ŠILEIKIS, 0. P
1 n-ihopt'dns - Proterlstas 

paratsi-Protezai, Hed. ban 
ažal ^IMV pagalba kojon'

(Arei) Supports) Ir 6.L
Vai.. 9-4 Ir 6-8 Šeštadieniais 9-1. 
'RTHOPEDIJOH TECHNIKOS LAP 

<860 U 63rd SV ChltMgu 26 III 
Tel. PRospect 6-5084.

DR. VYT. TAURA< 
TUPČIAUSKAS

nvDYTOJAS IR CHIRURG* 
BENDRA PRAKTIKA IR

6PEC MOTERŲ LIGOS 
Oflnas Ir rezld.: 2410 W. 51st ». 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-557 

Ofiso vai Pirm. 8-10 v v 4.nt’ 
'n—člad Ir Penktad 6-9 "ai vak

'•S+ndlenlals 2-4 —ai ponis*

Cel ofiso He 4-2123. rez PR 6-8S.
DR V. P. TUMASnMK

CHIRURGAS
South Western Avansu

'T AL kasdien 2—4 p. p. ir 7- » v» 
lad ienlala, šeštadieniai. '

•ekmadianlal. nždarvt.

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

□R. A miS-LABO* >
1OTER1, LIGŲ GYDYTOJA

3267 South Halsted Street 
vai 1 Iki 4 v. p. p ir 6--g ♦ <

šeštadlenlale 1 4 v n e

1>1. ofiso PRospect 6-94IM)
Rezld. PRospect 6-940

OR. ONA VAšKEVIč'll!
(Va&kevičiūtfi)

GYDYTOJA IR CHIRURGI 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-8 p.p. ir nuo 6-8 v» 
vak. Šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai, 
(r kitu laiku tik susitarus

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 2-6749

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

802 Weat Slrt Streett
Kamp. Halsted ir Sl-moa gatvių? 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p y 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad 1-4 vai ponis"

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-315(1

DR. F. C. W1NSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ž420 West Marųuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

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

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

Tel. ofiso CA 6-0257, rea. PR C-665D 
Rezld. 6600 S. Art^aĮsų Ava.

VAL. 11 v. r. Iki 8 p. p.; #_ -• v

DR. G. SERNER
UETIVI8 AKIŲ GYDYTOJA* 

Virš 25 metu patyrimo
Tel. YArds 7-1822 
Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

Ištaisė.
Ofisas Ir akinių dirbturt 
756 West 85th Street 

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 Iki B, tre
čiad. nuo 10-12, penatadlenį 16-* u 
4eš‘«d1enials 16-2 vai oonle*

vin so

w

Palengvinu aklų įtempimą, Run. 
yra priežastis galvos skaudšjlmo be 
svaigimo Ir skaudančių akių karščio 
Atluiisau trumparegystę Ir tollregys 
tę. Prirenku teisingai akinius Vis 
egzaminavimai daromi su elektrlnlak 
instrumentais, rodančias mažiausiu, 
trūkumus. Speciali atyda kreiptam* 
1 mokyklos valkus.

4712 South Ashland Aveno* 
Tel. YArds 7-1372

Vai. iu:2u iki 7 v. vak šeštad. 1O:» 
Iki 6 vai 8elcm ir

un. X VAITUSh, uri

tiemkite (litu. Draugu
O R A u G A S

THE LITHUANIAN DAILY
2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, m. Tel. VIrginia 7-6011; 7-6612

Entercd as Second-Ciass Matter March 31, 1916. at Chicago, Illinois 
Unde» th« Act of March 3, 1879.

Member of tlie Cathollc Press Ass'n 
Publlshed dally, exept Sundays, 

by the
Llthuanlan Cathollc Press Sodety 
PRENUMERATA: Metams
ChleagoJ ir CiceroJ $9.00
Kitur JAV ir Kanadoj $8.00
Užsienyje $11.00

8UBSCRIPTION RATES 
$8.00 per year outside of Chicago 
$9.00 per year in Chicago & Cicero 
$8.00 per year in Canada
Foreign $11.00 per year.
% metų 2 mšn. 1 mšn.

5.09 $2.75 $1.25
$4.50 $2.60 $1.00
$5.50 $3.00 $1.16

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesu naudotų straipsnių ne
saugo, Juos grąžina tik iš anksto susitarus. Redakcija už skelbimų tuilnj 
ueatsako. Skelbimų kuinus piialuuuiamus gatus prašymą.
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NIXONO KELIONĖ
JAV viceprezidentas Richard Nixon išvyko į Austriją. Pa-( 

ties prez. Eisenhowerio yra jam pavesta misija ištirti Vengrijos 
pabėgėlių ir tremtinių būklę Austrijoje, kurion subėgo daugiau 
šimto tūkstančio vengrų ir tam kraštui jie pasidarė perdidelė 
našta. Viceprezidento pareiga bus pasitarti su Austrijos vy
riausybės žmonėmis bei pačiais pabėgėliais ir jieškoti galimumų 
tuos nelaiminguosius vengrus aprūpinti būtinais gyvenimo reik- 
minimis ir surasti galimybes jiems išvažiuoti ir įsikurti kituose 
laisvuose pasaulio kraštuose.

Iš Jungtinių Amerikos Valstybių vyriausybės pusės tai yra 
labai gražu, kilnu ir reikia tik džiaugtis, kad ji šitaip nuoširdžiai 
rūpinasi nelaimingais vengrais pabėgliais, kurie patys savimi 
šiandien pasirūpinti negali. Netenka abejoti, kad šalpos rei
kalai bus pilnai sutvarkyti. Neabejojama ir tuo, kad dešimtims 
tūkstančių vengrų pabėgėlių bus plačiau pravertos durys at
vykti į Ameriką, leidžiant prasilenkti su imigracijos ir kitokiais 
įstatymais. Daug nelaimingųjų sutiks priglausti ir kaikuie kiti 
laisvieji kraštai, kuriuose žmoniškumo jausmai dar nėar išnykę.

Taigi vengrų pabėgėlių problema bus išspręsta. Ir mes ga
lime tik pasididžiuoti, kad šitam žmoniškumo sąjūdžiui vado
vauja mūsų krašto vyriausybė.

Mes esame tikri, kad dėl šio gailestingumo darbo nepyks ir 
Vengrijos komunistai, nepyks ir Sovietų Sąjunga. Komunistai 
pasirūpins, kad kiek galint daugiau patriotinio elemento, kiek 
galint daugiau pajėgesnių kovotojų dėl laisvės būtų išgrūsta 
iš Vengrijos ir išvežta kiek galima toliau nuo Vengrijos sienų, 
kad tuo būdu būtų susilpninta tautos kova dėl laisvės ir nepri-

Supaiiiulbiu nii Austrija

Prieš išskrisdamas į Austriją viceprez. Nixpn gavo iš Austrijos 
ambasadoriaus knygą Book of Austrija, iš kurios galės susipažinti 
su Austrija, j kurią nuvyko žiūrėti vengrų pabėgėlių padėties. (INS)

apie savo garsiąją politinę poli
ciją Avo ir jos tardymo met
ilus — netenka nė kalbėti. So-

Padeka ir Sveikinimai gumu ir dosnia ranka mums pa
gelbėjo sušelpti ligonius ir varg- 

Baigiantis šiems tremties me-l šus, kenčiančius sunkią tremties 
. tams, mes kreipiamės į Jus Bran- dalią.

vietiniam saugumui ir vengrų gds Amerikos Lietuviai, norėda- 
politinei policijai tardymai reiš-mi Jums padėkoti ir Jus pasvei- 
kia žmonių kankinimą, jų padų kiati.
plėšymą, panagių badymą ir ki-

Persunkti gilaus dėkingumo 
jausmu, mes tikime, kad Jūs Bran 
gūs Amerikos lietuviai, ir per se
kančiuosius metus nepamiiėiteVisa siela mes dėkojame Ame . ___

tokius besti jališkumus. Prie tų rikos lietuviams kunigams, kurie i vargstančių brolių ir seserų be
tenka priskirti ir kllėiime ime-1 nePamiršo savo konfratrų Vokieti tuvių Vokietijoje, gerai žinodami, eimd prisieini n Kaitjimt pne | JOje> prisių8dami jiems šv> Mišių kad suSe|pdami juos iįgonius,

bei kitas aukas. Dėkojame taip apleistuosius ir nelaimingus—Jūs 
pat visiems tiems lietuviams, ku- sušelpsite Tą, Kuris gimė prakar- 
rie savo aukomis remia mūsų lie- tėlėje, kad mums paruoštų Datn- 
tuviškos gimnazijos palaikymą gų.
tremtyje. Taipgi ir tiems, kurie pa. _ . , .
rodė daug širdies, darbo ir rūpės-1 Pne taikos Kūdikio Motinom, 
čio, pagelbėdami užsilikusiems lie Tremtinių Karalienės, kojų, mal
tu viams išemigruoti į USA. Su doa dvasioje mes sudėsime Jūsų 
dėkingumu čia prisimename BA- troškimus ir ilgesius, prašydami 
LPo pareigūnus ir Visus tuos, ku- Jums šviesios ateities, 
rie parėmė šią garbingą labdaros
organizaciją. Galiausiai mūsų dė-

timą į vienutes, iš karių matyti 
kartuvės. Ir tos kartuvės tris 
kartus per savaitę punktualiai 
“funkcionuoja". Vadinasi, per 
mėnesį viename kalėjime išva
roma “į anapus” arti 100 aukų. 
Tuo būdu kalėjime šešerius me
tus išlaikytas žmogus tik pats 
savo akimis mato apie 7,000 į
aną pasaulį budelių išvarytų * •, . v J , kingumo jausmas veržiasi į visusžmonių... A. V.

•ir gydytojo kontrolėje vykdyti si visa vengrų tauta. Kadaras
bjauriausius žmogiškos asmeny
bės išniekinimus.

Toki tai yra faktai, kuriuos

su jo vyriausybe nėra joki tei
sėti ir tikrieji tautos atstovai, 
bet bjauriausios rūšies krašto

tuos geradarius lietuvius Ameri-
-----------  -----  ------ - koje, kurie nepamiršo Sielovados

Viena kultūringiausių ir gra- Vokietijoje, kurie savo gailestin- 
žiausių dovanų V. Jonuškaitės
plokštelių albumas, kuriame tel
pa 15 įvairių dainų. Reikalaukite 
visuose knygynuose ir pas J. Kar
velį, 3322 S. Halsted St., Chicago 
8, III. Telef YA 7-0677.

Jums Kristuje atsidavęs
Kun. Alfonsas Bernatonis, 

Sielovados Tvarkytojas 
Vokietijoje

klausomybės, kad tie žmonės nebekliudytų komunistams visai kas sakėsi pats savo akimis raa- 
sutriuškinfi išsilaisvinimo sąjūdžius. Nė kiek neabejojant, kad tęs ir išgyvenęs lemtingomis die 
viceprezidento Nixono kelionė į Austriją yra surišta su žmoniš- į nomis Budapešte. O tie, kurie 
kūmo ir gailestingumo darbais, reikia visdėlto pasakyti, kad mėgina sovietinius žiaurumus ir 
tuo pačiai Vengrijos ir kitų pavergtų tautų išlaisvinimo idėjai
nedaug tebus pasitarnauta. Ne to sukilėliai laukė ir laukia.

Jie laukė, kad p. Nixonas ne į Austriją, bet į Vengriją at
vyktų, kad ten esančią padėtį patirtų, -kad ištirtų visas prie
žastis, kurios privertė vengrus sukilti ir kaikuriuos nuo mir
ties pasprukti. Mes labai gerai žinome, kad Jungtinėse Tau
tose buvo iškeltas klausimas siųsti į Vengriją stebėtojus, kad 
toks nutarimas buvo padarytas, tačiau sovietų kontroliuojamas 
komunistinis Vengrijos režimas nesutiko, kad toki stebėtojai ten 
būtų pasiųsti. Net pats Jungtinių Tautų generalinis sekretorius 
negalėjo nuvykti Vengrijon. Ir jam buvo uždrausta. Tuo ši 
byla Jungtinėse Tautose ir užsibaigė. Labai gaila. Galėjo bū
ti kitaip.

Karui sustabdyti Suezo kanalo zonoje buvo padaryti ener
gingi žygiai, kuriais tenka džiaugtis. Be kitko, buvo sudaryta 
Jungtinių Tautų policija ir ten pasiųsta, kad ji sulaikytų gink
luotus susirėmimus ateityje. Kodėl šitokios tarptautinės polici
nės jėgos nepanaudoti Vengrijoj išvijimui iš ten įsiveržusios 
Sovietų Rusijos armijos ir žudančios žmones, smaugiančios žmo
nių troškimus atgauti savo šventas teises į laisvę? Esame tikri, 
kad prieš tokią tarptautinę jėgą komunistai būtų nedrįsę pa
sipriešinti.

Jau esame pažymėję, kad viceprezidentas Nixonas turėjo 
vykti į Vengriją, bet ne į Austriją. Kelius į Vengriją jam galėjo 
prakirsti Jungtinių Tautų sudaryta tarptautinė policija, be ku
rios, kaip jau labai aiškiai matome, pasaulyje taikos neatstatysi 
ir nepalaikyki. Gera, žmoniška ir krikščioniška yra varstyti su
žeistųjų žaizdas, maitinti badaujančius, nuogus aprengti, bena
mius priglausti, tačiau šiuo atveju reikia imtis visų galimų prie
monių pašalinti priežastis, kurios tokion padėtin atvedė vengrus 
ir kitas tautas.

šis pasižymėjęs vokiečių politi- Į išdavikai ir kvislingai, okupantų 
tankų išvaryti sukilti prieš tei
sėtą vyriausybę. Tai akli sovie

Ginamas kardinolas Mindszenty
Ant kard. Mindszenty galvos kią krikščionių partiją įsteigti, 

ryšium su paskutiniais Vengri-Į Į jį taip pat kreipėsi evangeli
jos įvykiais supilta tiek ir tiek kų vyskupai, prašydami ginti są

laisvės smaugimą įvairiais su
metimais teisinti, yra arba pik
tos valios, arba patys kvailiai, 
kurie klaidina dar ir kitus. Ne
kalbant jau apie tai, kad tokiu 
būdu padaryti kaltomis bolševi
kinio siautėjimo aukas. Kardi
nolas reikalavo įkurti tiktai tei
sinę valstybę, suteikti tikėjimui 
laisvę ir steigti krikščionišką 
partiją. .Tuo tarpu sovietinės zo 
nos evangelikų žymus pareigū
nas Heinrich Grueber, angliko 
nų bažnyčios “raudonasis Can- 
terbury dekanas" ir kiti mėgino 
už vislią kaltę versti ne sovie
tams, bet Kardinolui.

— Ko mums bijotis?...— kal
bėjo Mindszėnty. — Juk jie vis
ką iš mūsų yra atėmę, iš mūsų 
visų. Tad ar mums belieka dre
bėti dėl savo gyvybės, bijotis 
pasakyti tiesą į akis ir reikia 
išduoti laisvę?

— Vengrų kraujas yra išlie
tas už visų laisvę. Jis taip pat 
prisidės prie vokiečių tautos 
greitesnio apsijungimo, — pašte 
bėjo Prinz zu Lowenstein.

“R. Merkur" ta proga taip 
pat primena bolševikines depor
tacijas iš Pabaltijo kraštų ir, 
remdamasis amerikiečių “News- 
week” duomenimis, pažymi, jog 
Sov. Sąjunga per 39 savo eg
zistavimo metus yra pasirašiusi 
arti tūkstančio įvairių sutarčių 
bei susitarimų — ir beveik jas 
visas sulaužė.

Pats princas Lowenstein bol
ševikų buvo mėgintas apkaltin
ti. j°g "įsikišęs į Vengrijos vi
daus reikalus”. Jo pareiškimu, 
už vengrų tautos laisvę kovojo 

žinės laisvę ir religiją. 10 metų j visų tautos sluogsnių atstovai.
Prieš prispaudėjus buv' sukil.-

tų įrankiai, ir vengrų tauta to 
jiems niekada neatleis.

Tiesa, vengrų tauta smurtu 
buvo priversta nusileisti, bet ji 
nėra nugalėta. Vakarų žmo
nėms teko su nuostaba gėrėtis, 
kai išbadėję, šaldami vengrai, 
nepaisydami sovietų grasinimų, 
žygiavo pro jų šarvuočius, tar
tum kliudydami susisiekimą.

O kokios vengrai nuomonės

iiiiiiiiuiiimiiiimimimiiiiiiiiimiiimiii 
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ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 
Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas
ATLAS FUEL CO.

X t i t o m
4919 So. Paulina St 

PRospect 6-7960 
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Nauji Lietuviški Rekordai

DIDELES NAUJIENOS 
TERROJE!

NAUJAUSI TERROS LEIDINIAI
Anglų-lietuvių kalbų žodynas, apie 20,000 žodžių, su iš

tarimu, nurodytais sutrumpinimais, koki vartojami JAV ir 
Anglijoje, geografiniais vardais ir vardų sąrašais, rūpes
tingai paruoštas, patogiame formate, tvirtais viršeliais, 
kaina — tik 4.00 doi.

Jurgio Savickio Žemė dega, antrojo pasaulinio karo atsi
minimų ir užrašų antrasis tomas, kritikų pripažinimu, ge
riausia ir įdomiausia šių metų knyga, apie 416 psl., tvirtais 
viršeliais, kaina — 4.50 doi.

Šitos knygos platinimui atiduodamos prieš pat Kalėdas. 
Visi Terros Knygos Klubo nariai ir visi Prof. J. Balčikonio 
Lietuvių kalbos žodyno prenumeratoriai šį žodyną gauna už 
3.00 dol., o abu Žemė dega tomus už 6.00 dol. vietoj kata
loginės 9.00 dol. kainis. Persiuntimui išlaidos tik 12 centų 
už knygą. Užsisakantys knygas didesniais kiekiais taip pat 
gauna žymią nuolaidą.

Terros knygyne gaunamos visos lietuyiškos knygos, visa 
lietuviškoji spauda, o parduotuvėje didelis pasirinkimas 
kristalo, kera:mikos, tautodailės, gintaro dirbinių, chinos 
(porcelano), odos dirbinių, patefonams plokštelių, lietuviškų 
ir klasikinės muzikos, Hummel figūrų ir d. kt. Dovaninių 
prekių kainos labai prieinamos.

Užeikit ar rašykite:
TERRA

3333 S. Halsted St, Chicago 8, D1

PO $1.50 VIENAS
Tyliąją Naktį ir Sveikas Jėzau. Kalėdų giesmės. Solo Izabele

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

Motekaitienė.
Palvas Arklys ir Kikilis. Švedo Ansamblis.
Žemaitiška Liaudies daina ir Subatos Vakarėlį. Švedo Ansamblis 
Alutis ir Šauksmas. Budriūno Vyrų kvartetas.
Klumpės ir Vežė Mane iš Namų. Budriūno Vyrų Kvartetas.
Į Kovą ir Gyvenimo Aidų ir 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 Nokturnas. Duetai. Motekaitienė ir Kalvaitytė.
Aviža Prašė ir Nudavė Dukrelę. Solo Marijošius.
Laimutė ir Mano Palvis.

PO $1.00 VIENAS:
Ramu Čia Gyventi ir šlama šilko Vėjas. Radio Moterų Kvar 

tetas “Rūta”.
Pakirsiu Berželį ir Žygis j Vilnių. Vyrų Oktetas “Aidai”.
Kur Bėga Šešupė ir Draugai j 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 II dalis. Lietuviškų melodijų rinkinys.
Geismai ir Svajonės ir Oželis. Kvartetas su Orkestru.
Gyvenk, Juokis ir Mylėk ir Dzinguliukai. Duetas su Orkestru.

Rekordus siunčiame ir paštu į kitus Amerikos miestus ir į 
kitas pasaulio valstybes. Amerikoje pašto ir .supakavimo iš
laidoms siuskite ekstra $1.50, Kanadon — $2.50. I 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.

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

Iki Kalėdų krautuvė atdara kiekvieną dieną 
nuo 9 vai. ryto iki 9:30 vai. vakaro. 

Sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. p. p.
pamazgų. Tačiau net vengrų so
cialdemokratų pirmininkė Anna 
Kethlin per paskiausius viešus 
spaudai pareiškimus atrėmė ne
pagrįstus Kardinolui metamus 
kaltinimus.

Vokietijos fed. parlamento li
beralų partijos FDP narys Hu
bertus Prinz von Lowenstein vo 
kiečių savaitraštyje “Rheinisch- 
er Merkur” aprašo, kaip jam su 
kilimo metu teko susitikti ju 

Kardinolu ir ką iš jo patyrė. 
Kardinolas pareiškė, kad jį iš 
kalėjimo pleido vengrų kariai ir 
sukilę studentai revoliucionie
riai. Ir tai buvo padaryta kaip 
tik pačią paskutinę minutę, ka
da visų taip nekenčiama veng
rų politinė policija ruošėsi jį iš
duoti sovietams. Kardinolas vo
kiečius skatinęs, kad jie būtų 
ypatingai stiprūs ir viskam pa
siruošę, nes tik tokią kalbą bol
ševikai tesupranta. Priešingai, 
šiandieninės Vengrijos likimas 
gali rytoj ištikti pačius vokie
čius. Maskva nesigėdi imtis jo
kių smurto veiksmų, ypač kai 
pamatė, jeg su komunizmu ide
ologiškai nepavyks užgrobti vi
so pasaulio.

Sukilusi vengrų tauta tenorė- 
, jo vieno — kad būtų leista su

kurti tokią partiją, kuri pirmoj 
eilėj gintų žmogaus teises. Su
kilusieji Kardinolą tiesiog saik-

stengėsi bolševikų režimas vi
somis priemonėmis perleisti ven 
grų jaunimą per marksistinį 
“naujųjų žmonių fabriką”, bet 
vengrų jaunimas iš esmės pasi
liko ištikimas žmogiškiesiems ir 
krikščioniškiesiems idealams. Vi 
suotinis vengrų tautos sukili
mas buvo pirmoj eilėj komunis
tinėje dvasioje išauklėto jauni
mo ir darbo valstiečių pergalė 
prieš bolševikų žiauriausiomis 
priemonėmis vykdomą smurtą.

“Tai vienas iš mūsiškių", 
tais žodžiais palydėjo komunis
tiniai darbininkai Princą su jo 
palydovu iš Kardinolo būsto į 
viešbutį. Ir tai įvyko 6 valandas 
prieš komunistų puolimą. Kai 
Mindszenty kalbėjo per radiją į 
tautą, sovietai jau buvo Mask
voje apsisprendę įvykdyti Veng
rijoje kruvinas skerdynes. Tai 
buvo nežmoniškos, nepažįstan- 
čios jokio pasigailėjimo, šaltai 
iš anksto apskaičiuotos skerdy
nės ištisus šimtus metų ištiki
mai žmoniškumo idealams tarna 
vusio krikščioniško miesto. O 
dar bjauriau už sovietinius šar
vuočius pasirodė su visu savo 
žvėrišku smurtu bolševikinė 
MVD ir vengrų politinė policija, 
kuri buvo tiesiog kraujo ištroš
kusi ir jieškojo naujų aukų, 
kurioms galėtų kapoti rankas

dinte saikdino, kad imtųsi to- išbadyti akis, durstyti panages

M. KRUPAVIČIUS kas gulti. Ir atsisėdo į savo vietą, lyg nieko nebuvo 
buvę. Po kokio laiko pasigirdo daugelio kojų sun
kus kopimas iš apačios į Seimo posėdžių salę. Kopė 
tylomis. Jokio balso. Į tai neatkreipiau jokio dėme
sio. Maniau, kad iš užkandinės lipa Seimo nariai.

duris tęsė — prašau apleisti salę ir netrukdyti Sei
mui darbo dirbti". Kairys kalbėjo atsistojęs, tvir
tesniu, kaip paprastai, balsu, kieK susierzinęs, bet 
nenustojęs pusiasvyros, kaip dera tautos atstovy
bės pirmininkaujančiam. Tada “diktatoriaus pa

1926 METŲ GRUODŽIO 17-TOJI

Liūdna 30 metų sukaktis
22 tęsinys

Apie pusiaunaktį dingo visa socialdemokratų 
frakcija. Jų vietos ilgoką laiką stovėjo tuščios. Vi
si, išskyrus prezidiumo narius, kaip susitarę išė
jo, ir visi kartu sugrįžo. Plečkaičio viea nugara bu
vo kalkėta, matyt, kokią sieną gerokai buvo nu
brūžinęs. Vienožinskait'ė-Purėnienė kiek apkeden- 
tais plaukais, visi kaip padilginti, linksmiau tarpu
savy šnekučiuojasi, dėl ko pradėjo nerimauti pir
mininkaujantis. Šita aplinkybė taip pat davė progos 
Seimo atstovams daryti išvadą — socialdemokratai 
darė galutinį sprendimą perversmui daryti. Lyg 
instinktyviai Seimo narių jausta, kad šiandien tas 
perversmas turįs įvykti, o gal kaikas ir tikrai apie 
tai žinojo.

Svarstyta žemės ūkio ministerijos sąmata 
Man kaip tos ministerijos reikalų žinovui krikščio
nių demokratų blokas pavedė jos vardu kalbėti. 
Gavęs balsą išėjau į tribūną. Man bekalbant išmu
šė antrą valandą. Gruodžio 17 d. rytas. Seimas pa
vargęs Ir mieguistas. Retai kas paleidžia į mano
kalbą repliką iš vietos. Bet langų lankyti nenusto
jo. Tuo tarpu stovėjęs prie lango kr., demokratų kad matyčiau ir Seimo narius ir prezidiumą, 
frakcijos narys buv. karininkas, karo mokyklos be
ne lektorius, krašto apsaugos ministerio adjutan
tas,, o vėliau advokatas ir vidaus reikalų ministeri3 
Antanas Endziulaitis, miręs Sibire kankinio mirti
mi, garsiai nusižiovavo ir šūktelėjo: Vyrai, jau lai-

Galėjo būti apie 3 vai. ryto. Girgžtelėjo prezidiumo siuntinys" išsitraukęs laikrodį iš kišenės vėl skel 
durys. Kadangi tribūna stovėjo tarp prezidiumo ir 
Seimo narių suolų, tai kalbėtojas būdavo nugara į 
prezidiumą, o veidu į Seimo narius. Kas išeidavo 
ar įeidavo pro prezidiumo duris kalbėtojas nema
tė. Seimo nariams įėjimas buvo kitas. Tad nema
čiau, kas tas duris sugirždino. Bet tuoj pastebė
jau, kad Seimo nariai lyg pagyvėjo ir ištiesė kak
lus į prezidiumo pusę. Pirmininkavo Seimo pirmas 
vicepirmininkas prof Steponas Kairys - Kaminskas.
Suskambėjo balsas — “Diktatoriaus vardu įsakau 
paleisti Seimą." Tada tik atsigrižau pažiūrėti, kas 
ten dedasi. Prie prezidiumo stalo galo stovi nepažįs
tamas vyras, su kepure ant galvos be jokių kariš
kų ženklų — be ženklo prie kepurės ir be antpečių, 
bet drabužis mūsų karių spalvos ir kirpimo. Pama
tęs mane atsigrįžusį, pridėjo kariškai ranką prie 
kepurės ir paprašė pavadinęs senu ministerio titu
lu balso. Aš ištiesęs ranką prezidiumo link atsa
kiau, kad ta teisė priklauso prezidiumui. Tada ne
pažįstamasis vyras vėl nusikreipė į prezidiumo pu
sę, o aš atsistojau šonu prie tribūnos tokiu būdu, 
kas Seimo frakcijų tarpe šūktelėjo — “bolševikai".

Valanda nejauki. Kad perversmas — aišku. 
Bet kas jį vykdo. Širdis plaka kaip kūju. Krūtinėj 
vietos maža. Kairys atsako nežinomam įsiveržėliui 
— “Jokio diktatoriaus nežinau, ir parodęs ranka

bia įsakymą — “duodu penkias minutes laiko išsi
skirstyti". Laikrodį pasiliko rankoje. Kairio balsas 
pakilo, sugriežtėjo. “Diktatoriaus gi pasiuntinio’' 
balsas nors nedrebėjo, bet buvo matytis, kad kalbė
tojas jaučiasi nesmagiai.

Prasidėjo tarp abiejų dialogas, kurio turinio 
nebeprisimenu. “Diktatoriaus pasiuntinys" dirstelė
jęs į laikomą rankoj laikrodį vėl kartoja savo įsa
kymą — “Pasiliko dvi minutės". Jei nenorit kraujo 
praliejimo, įsakykit Seimui išsiskirstyt". Seimo na
riai visi sustoję ir tyliai tarp savęs pakušdomis kal
basi. Tuomet aš priėjęs prie Kairio, patariu jam 
paskelbti kokiam laikui pertrauką ir išsiaiškinti su 
įsiveržėliu visą reikalą

Kairys paklausęs paskelbė trumpam laikui per
trauką ir pakvietęs prezidiumą į jo kambarį pasi
tarti. Juos nusekė ir “diktatoriaus pasiuntinys". Aš 
nuėjau prie lango dirstelėti. Gatvėje stovi prie Sei
mo rūmų raiteliai. Pirmiau apžiūrėję visą padėtį 
pasakojo, kad Seimo rūmai raitelių yra apsupti iš 
visų pusių. Kas yra įsiveržėlis, ginčijamasi. Vieni 
teigia jį esant Mačuika, kiti tai ginčina. Aš Mačui- 
kos nepažinojau, nors girdėjau apie jį kaip griežtą, 
beatodairinį ir drąsų voldemarininką. Žmonių pasa
kojimu jis sprogdinęs ir ministeri pirmininką E. 
Galvanauską.

(Bus daugiau)
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Ilgiausių metų mūsų veikėjams!
Iš ALRKF jubilėjinio kongre- vyzdys rodo, kaip senieji naujų

£O Bostone šią vasarą detroitie- 
čius pasiekusios pirmosios ži
nios buvo sutiktos su džiaugsmu

jų ateivių pastangas remia, ka
da mato, kad dirbamas realus 
darbas ir kad jis bus ištesėtas.

ir pasitenkinimu. Kongrese gar- Šialia gražių žodžių, kuriuos gir 
bės nariais buvo pakelti Elzb. Į dėjo pagerbtieji mūsų veikėjai, 
Paurazienė, Petras Medonis ir, be abejo jiems pats maloniau- 
Matas Šimonis, o už ilgametę! sias faktas, kad jų pėdomis sc- 
veiklą atžymėti kun. dr. I. Bo- ka vėlesnieji ateiviai, kurdami

lietuvišką židinį. Ners pager
bimo Vakarienė užtruko ilgokai, 
tačiau dr. V. Majausko gabiai 
ir sumaniai pravesta programa 
neleido svečiams nuobodžiauti ir 
jie dar ilgai užtruko šnekučiuo- 
admiesi su pagerbtaisiais veikė-

TRUMPAI

reišis, Anelė Ambrosienė ir Ma
rija Kasevičienė. Buvo pagrin
do džiaugtis, nes šie žmonės uo
luotoje Detroito dirvoje sodin
dami katalikiškos akcijos daige
lį turėjo daug ir atkakliai dirb
ti. Šie asmenys tuo pačiu pasi
ryžimu ir meile dirbo ir kitose jais 
visuominino gyvenimo srityse ir 
todėl visai užtarnautai š. m.
gruodžio 16 d. susilaukė gražaus _ Motery Sąj 61 kuopa 
pagerbimo, kurio metu jiems sayo susirinkime nutarė . 
buvo įteikti atitinkami aktai. ; Roti gy Antano parapijai 25 dol

Pagerbimo vakarienė, įvykusi ir seselėms pranciškietėms 10 
Shore’s Cafe patalpose, daly- dol., kaiP kalėdinę dovanėlę, 
vaujant apie 100 akmenų, kurių Šios kuopos naują valdybą su- 
tarpe buvo ir organizacijų atstO; daro pirm. Ona Russel, vicepir- 
vai, dalyvaujant visiems pager-1 mininkė Ona Šimonienė, nut. 
biamiesiems (išskyrus kun. dr. rast. Valerija Stapulioins, fin.
I. Boreišį, kuris dėl nesveikatos rašt. Anna Rokas ir ižd. Marija j’ 
negalėjo atvykti), praėjo labai j Wensberga.s.
jaukioje ir nuotaikingoje atmos-! — Ant. ir Marg. Starkai, Ma- 
feroje. ALRKF 4 skyriaus at- į ster Tool & Die įmonės savinin
stovas Bronius Polikaitis pra
dėjo šį pagerbimo pobūvį, pa

kai, išvyko atostogų į Floridą. 
— J. ir M. Miškiniai, kino te-

kviesdamas dr. V. Majauską va- atrU savininkai, Kalėdų šventes
devauti šio gražaus pagerbimo 
programai. Dr. V. Majauskas 
pasakė gražią kalbą ir po to pa
pasakojo kiekvieno pagerbiamo
jo biografinių bruožų, kiekvie
nam gražiai įpindamas jo gyve
nimo sentimentų ar jaunystės 
dienų prisiminimų. Pasakojimų 
pertraukų metu skambėjo dai
nos, kurias vedė Pranas Ząran- 
ka. Pagerbiamuosius raštu svei 
kino dr. Damušis — ALRKF 
vardu, P. Pagojus — Balfo 76 i 
skyriaus vardu ir kun. Tomas j 
Žiūraitis, CP, gi žodžiu — visa ! 
eilė organizacijų atstovu ir pa- Į 
skirų asmenų: VI. Bublys — at- i 
eitininkų, V. Kutkus — LB Dėt- į 
roito apylinkės, dr. Žemaitis — Į 
Lietuvių Fronto, F. Motuzas — 
Santaros, J. Pilka — socialde
mokratų, B. Boris — vyčių. J. 
Mitkus — ramovėnų ir karių 
savanorių, S. Garliauskas — De - 
troito Lietuvių Organizacijų Cen 
tro, adv. Juozas Uvikas, Juo- į 
zas Ambrozas ir Povilas Molis, i

Pasibaigus sveikinimams, kal
bėjo pagerbiamieji — E. Paura
zienė, Petras Medonis, Matas Ši
monis ir Marija Kasevičienė. Jų i 
tarpe trūko Pijaus Grybo, kuris 
yra miręs prieš metus; jis buvo i 
pagerbtas atsistojimu ir tylos i 
minute. Dr. Majauskui tarų a pa 
dėkos ir programos užbaigos žo
dį, mūsų veikėjams nuskambę -, 
jo “Ilgiausių metų’’.

Antroje šio pobūvio dalyje 
inž. Mikaila savo žodyje supažin 
dina svečius su ALRKF Jauni-, 
mo stovyklos prie Manchestcr, 
Mich., kūrimo reikalais. Jis pa- ; 
brėžė, kad pagerbtųjų mūsų vei
kėjų pavyzdys užkrečia ir nau
juosius ateivius. Jis patikino' 
senuosius, kad naujieji detroi-; 
tiečiai lietuviai labai gražiai ben į 
dračįarbiauja Jaunimo stovyklos 
kūrimo darbe. Taip pat primi 
nė ir senųjų ateivių didelę para 
mą šiame darbe. Po to prieš i 
svečių akis ekrane praslinko 
gražūs Jaunimo stovyklos spal
voto filmo vaizdai — ežerėlis,1 
jį juosiąs mišk s, kalnai, su į 
tvarkytas paplūdymis, salės pa- i 
statas, to pastato šventinimo iš-, 
kilmės ir vaisiais pasipuošę vais, 
medžiai. Visi vaizdus sekė su ■ 
pasigėrėjimu. Filmui p-’sibai- t 
gus, žilagalvis Detroito veikėjas 
Juozas Arr.brozas, prisiartinęs 
prie Jaunimo stovyklos komite
to pirmininko inž. Mikailos, įtei-1 
kė 100 dolerių čekį stovyklos 
rtatybos darbams, pabrėždamas, i 
kad šį darbą nori paremti ne tik i 
paskatinimu, bet ir pinigais. Ki
tą šimtinę čia pat įteikė naujieji 
Detroito ateiviai Vacys ir Sta
tė Urbonai. Juozo Ambrozo pa-i

švęs savo naujame name 1288 
94th Str., Miami Shorcs, Fla.

— Jonas šeputa vietoje kalė
dinių sveikinimų Balfui įteikė 5 
dol. auką.

— Ramunė M. Valukonyte už
pasižymėjimą inoksie įrašyta į 
Honor Roll.

— Juozas Ambrozas, Vacys 
ir Stasė Urbonai ir Vacys Kriau 
čiūnas Jaunimo stovyklai paau-' 
ko jo po 100 d >. St. G-kas

iilllllll

Turtas virš ........
Atsargos Fondas
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“PREBULftLĖ” KALĖDOJ i Vaidins šeštadieninės ir litu- 

VAKARL j anistinės mokyklų mokiniai ir
fc>. m. gruodžio 29 d. (ne 30 d.,' Petras Deveikis. Pastatymas ir 

kaip praėjusią savaitę buvo režisūra Justo Pusdešrio. Re-1
skelbta spaudoje) —šeštadienį, žisoriaus padėjėjas _  Albertas
6 vai. vak. Hispanos Unidos sa- Misiūnas. Muzikinę dalį tvarko
Įėję įvyks linksmas Kdėdų va- Albertas Mateika.
karas. Vakarą ruošia šeštadie-1 u ,
ninėa ir lituanistinės mokyki, ? U Tu

1 visiems geriems vaikams dalins 
dovanas. Šiuo reikalu visi tėVe-vų komitetai bendromis jėgomis. 

Vakaro programoje inatysi-

Lietuvių Prekybos Namai

liai iš anksto susižino su Nerki
me V. Geliuno trijų paveikslų j gos knygynu, 1906 25th St., te
su prologu vaidiinmą “Drebulė Į lef. TA-6-7134. Taip pat vai- 
le . Ve.id nimas pritaikintas Ka- kučiai, kurie norės, galės paša-'
ledoms. Jame šalia Eglės, žalčių 
karalienes, bus įvestas ir Kąlė- 
dų senelis. Vaidinimas tiek sa
vo turiniu, tiek ir pastatymu 
bus įdomus ne tik jauniems, bet! telef. TA-5-0303. 
ir suaugusiems. I vNukelta į 5 .ausi.)

kyti seneliui eilrėaščius. Apie j 
tai iš anksto pranešti šeštadie
ninės mokyklos vedėjui Alber
tui Misiūnui, 1985 Scotten Avė.,

PIRKITE DABAR, MOKĖKITE SEKANČIAIS METAIS ! 

Prekės be brokų, kainos be užprašymų, išmokėjimai trims (3)

metams - be Finansų Kompanijų.

NARIAI LIETUVIU TAIP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namg Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Western Avė., Chicago 36, III.

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN. 7
2555 W. 47th St., Chicago 32, III.

MSTKIGT SAVINGS & LOAN ASSN.
3439 S. Halsted St., Chicago 8, III.

331
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ST. ANTNONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt., Cicero 50, III., tel. TO 3-8131-32

UKSVEnSAU SAVINGS & LOAN ASSN,
1800 S. Halsted St., Chicago 8, III.

5 dalių valgomojo baldai, ąžuolo, riešuto ar Mahagony spalvos, pas mus tik . . $99-00
7 dalių valgomojo setas su nedegamu Formica viršum, garsiausių Amerikos

fabrikų, tik ............................. .............................  ............ .......................... $ Į 49-00
8 dalių valgomojo setas, 57 metų stiliaus, ypatingai puošnus 16 asmenų, tiktai $299-00

9 dalių valgomojo setas 16 asmenų, riešuto, ąžuolo, Brazilijos raudonmedžio,
parduodamas virš $500, pas mus be įmokėjimo šiais metais, pristatome tuo-
jaus tik už ............................................................ ............................................... $395-00

Skaitykite ir platinkite dienrašti ' Draugą’' 
Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge”,

Dujėsi
DABAR JAU METAS 

PAGALVOTI APIE

JUSI!
SANTAUPŲ
SAUGUMĄ

Žemiau išvardintieji dalykai padaro STANDARD 

FEDERAL stipriausia ir labiausiai pasižymėjusia 

Chicagos taupymo bendrove:

Virš 44 milijonai dolerių investuota į tiuvemment Bonds ir > 
veteranų morgičius, dalimi garantuotus U. S. valdžios įstaigos.

. . .. '.r. A .v-vi*-

Si

Nylon ar vilnos viršumi,

a K

............................................... $58,000,000.00
virš ..................................................$ 5,000,000.00

1.
2.

Nuo 1909 metų visada išmokėjome pagal parcikala\ imą

4.
5.

Fcderal Savings and Lcan Insurance Corporation bei 
Federal Home Loan Bank sistemos narys.

Sumažink rūpesčius. Taupyk saugiai. Visuose skyriuose 
mes mokame vienodą dividendą.

Darbo valandos: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 4 p.p., įskaitant šeštadienius.
Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8'valandos vakard. 
Trečiadieniais visai neatidaroma.

CHARTERED AND SUPERVISED BV THE UNITED STATES OOV’T.

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas

Standard Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
į. 4Į»a ĄRCHIR AVS., CHICAGO 33 
iri Archer Avė. at Sacramento)

< FHONKs VJroinio 7-1141

8 dalių svečių kambario baldai, naujausio stiliaus,
parduodami už $400, pas mus šiais metais tik ............................................... $249^

Kilimai įvairiausių dydžių, geriausių Amerikos fabrikų, 9 *12, tik ................... $59^
Televizijos aparatai — Zenith, Dumont, RCA, Motorola, Westinghou3c, Syl-

vania, Admiral ir kiti, nuo ................................................................ .. $99 iki $250
Šaldytuvai 57 metų modelio, 8 kub. pėdų, 5—6 asmenų šeimai, garantuoti 5

metams, \Vcstinghouse, Admiral, General Electric ir kitų, tiktai ............ $| 75-^0
Dulkių siurbliai, parduodami virš $100. prieš šventes tiktai nuo .... $39^ iki $69-00
5 dalių virtuvėms stalai su Formica viršais, visų spalvų, tiktai ............................... $39°0
Linoleum 9x12, gražiausių spalvų, tik .................. ....................................................... $g.00
Stiklinėm durim knygų spintos, tik....................................................................... .. $29-00

Prosinimo, skalbimo mašinos, vaikams žaislai ir visa kita jūsų namams.

Už šiais metais pirktas prekes nereikia nieko įmokėti. Pinigus pasilaikykite 
šventėms. Pradėkite mokėti sekančiais metais be procentų.

Mums būtinai reikia vietos dėl kitų prekių — pagelbčkite mums; visas 
prekes pristatome prieš Kalėdas be jokio pinigo.

FURNITURE CENTER, Ine.
3224-26 South Halsted Street Telefonas - VIctory 2-4226

Įmonės vedėjas JUSTAS LIEPOKIS Sekretorius E. RUDAITIS
Atidaryta pirmadiepiais. ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom die

nom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 10 iki 5 vai.
Nuo gruodžio mėnesio 19-tos dienos krautuvė atidaryta kas vakaras iki 9:30.
1957 metų kalendorius siunčiamas dovanai visiems — pašaukus telefonu.



Ketvirtadien., gruodžio 20, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Gruodžio menesio 31-nię dieną, 9-tą valandą vakare Marshall Square Ballroom -salėse, adresu 3113 West Cermak Road,

ĮVYKS LV.S. “RAMOVĖ” CHICAGOS SKYRIAUS IR BIRUTES DRAUGIJOS RUOŠIAMAS DIDELIS

NAUJUJU METŲ SUTIKIMO BALIUS!
Veiks puikus RAMOVfiNŲ baras ir turtingas BIRUTININKIŲ bufetas. Šokiam 
gros muz. BR. JONUŠO ORKESTRAS. Visuomenė kviečiama gražioje ap

linkoje ir gerpj nuotaikoje baliuje dalyvauti. Staliukus užsisakyti pas: p. Mie

želienę, tel. YA 7-1001 ir p. A Matulevičienę, tel. YA 7-1306. Įėjimas $3.00

f

5

DETROITO ŽINIOS
(Atkelta iš 5 pusi.)

Po to prie lietuviškai išpuoš
tos eglutės seks šokiai. Visi 
.iaunoliai ir suaugusieji kvie
čiami atsilankyti, nes tai bus į 
pirmas vakaras po advento. Sa^ 
vo atsilankymu paremsite Dėt-, 
roito šeštadieninę ir lituanistinę 
mokyklas, nes joms yra skiria-, 
mas visas vakaro pelnas.

Laike šokių veiks turtingas 
bufetas.

Tad šeštadienį prieš Naujus 
Metus rezervuokime lietuviš-' 
koms mokykloms ir apsilanky
kime į jų ruošiamą Kalėdų va
karą. V. Kutkus’

I
BALI O VAKARAS

1956 m. spalio 14 d. Balfo 76 
skyriaus valdyba ir jos talkinin
kai buvo suruošę rudens tradi
cinį vakarą.

Kad šis vakaras įvyko, visų 
mūsų padėka ir pagarba pri
klauso Detroito Dramos Mėgė-

DETROITO’O BIZNIERIŲ 
IR PROFESIJONALAl

Jeigu norite pirkti arba parduoti 
namus, sklypus, Biergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip
kitės i

ELSEA REALTY & INVEST 
MENT COMPANY

atstovą

VLADĄ BARAUSKĄ'
Telefonai: Įstaigos VA 2-9790, 

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

M. MIŠKINIS, M. D. '
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RAT
393 Wnt Grand Boulevard 

tor. Shady Lane Detroit 16. Michig&L 
Namų telef. VI l-7y7O 

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

Telef. TA 6-0686

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 
Detroit 27, Michigan

Tel. WS. 4-6165
GENERAL CONTKACTOB 

Atlieka jvairbus statybos, pntais\
mo ir pertaisymo darbus — stallnla- 
kystds cemento, mūrijimo, elektros, 
piuuibingo, dažymo ir dekoravimo 
Atskirų kambariu bei butų Įrengimą* 
pastos:Ase ir skiepuose.

jų Sambūriui ir jo režisorei Z. 
Arlauskaitei - Mikšienei, suvai
dinusiems trijų veiksmų kome
diją “Pirmasis skambutis’’, W. 
N. Wardams už patalpą repeti
cijų metu, E. Paurazienei ir P. 
Moliui už parūpinimą reikalingų 
leidimų, “Senate Furniture” sa
vininkui Berg, paskolinusiam 
scenai reikalingus baldus, “Joc 
Shell Service” savininkui J. 
Jakščiui, davusiam sunkvežim; 
baldus atsivežti, parapijų klebo
nams. laikraščių redaktoriams 
ir jų korespondentams ir radijo 
valandėlių vedėjams už vakaro 
garsinimą ir šio vakaro talki
ninkams — E. Bliudžiuvienei, E. 
Čižau3kienei, Z. Januškevičienei, 
A. Jonynienei, O. Kašelienei, I. 
Laurinavičienei, E. Molienei 
Elzbietai Paurazienei, O. Ša- 
deikienei, A. Žiedienei, A. Ba- 
ranksuskui, J. Černiauskui, P. 
Deveikiui, Kavaliauskui, J. Ma- 
čiulaičiui, K. Sragauskui ir vi
siems tiems, kurių pavardžių ne 
pasisekė sužinoti. Taip pat pa
dėka priklauso ir atsilankiu
siems.

Visų jūsų bendromis pastan
gomis šis vakaras davė $339.10 
pelno. P. P.

BALDO SUSIRINKIMAS

Balfo 76 skyriaus visuotinis 
metinis narių susirinkimas j- 
vyks 1957 m. sausio 13 d. buv. 
lietuvių namuose, I augate. Bus 
renkama nauja valdyba. 

PATIKSLINIMAS
Balfo 76 skyriaus viešosios 

rinkliavos sąraše pasitaikė klai
dų, kurias atitaisome:

Sąraše įrašyta L. Potsonys 30. 
13, turi būti M. Jazukaitienė 30.- 
13. vietoje P. Medonis 1.12, tu
ri būti E. Medonis 1.12, Alb. Le 
belienė 82.49, o turi būti Alb. 
Lelienė, O. Salienė ir W. Padlos 
kis 36.47, turi būti O. Salienė ir 
W. Padlovskis 36.47, Kitiklis 5.- 
09, turi būti Kirtiklis 5.09.

Aukotojų sąraše pasitaikė šie 
netikslumai: St. Stapulionis au
kojo ne 10, bet 15 dol. ir J. ir 
M. Kasevičiai aukojo ne 10, bet 
12 dol. Balfo 76 Sk. Valdyba

PADĖKA
Balfo 76 skyiraus valdyba 5r 

! Balfo Seimo Rengimo Komite- 
I tas nuoširdžiai dėkoja prįsidėju- 
siems prie seimo rengimo laik: 
raščių redaktoriams bei jų ko- 

j respondentams ir radijo valan- 
, dėlių vedėjams už seimo garsi
nimą, visiems prisidėjusiems pi

nigais prie seimo leidinio išlei- 
idimo, Šv. Antano parapijos kle- 
I bonui ir komitetui, seselėms 
| pranciškietėms, kun. Br. Dagi- 
; liui, Vytautui Kutkui, Stasiui 
] Stapulioniui, dainininkams Vac
lovai Žiemelytei ir Pranui Za- 
' rankai, akompaniatoriams Al- 
Įbertui Mateikai ir J. Graham. 
Eugene Printing Co., seimą svei 
kinusiems ir dalyviams.

Lietuvių Inž. ir Architektų 
Metraščio reikalu

i Neseniai lankantis pas inž. K.
Kruliką Brooklyne, N. Y., jo bu
te teko susipažinti su renkama, 
medžiaga LIAS — PLIAS met-Į 
raščiui. Metraštis numatytas su 
skirstyti į tris pagrindinius sky
rius: a) nepriklausomos Lietu-! 
vos inžinierių gyvenimas, b) Lie 
tuvos inžinieriai tremties me
tais užsieniuose (nuo 1944 m.) 
ir c) Lietuvos inžinieriai išeivi
jos kraštuose po 1949 metų.

į Iš surinktos medžiagos gau
sumo ir turiningumo tenka tikė
tis, kad metraštis sudarys rim
tą rinkini}, plačiai apimantį mū
sų lietuvių inžinierių ir archi
tektų gyvenimą* bei darbus, pri
mins mums daug praeities dar-* 
bų ir parodys mūsų priaugan
čiajam techniškam jaunimui,

kuo sielojosi lietuvis inžinierius 
ir architektas, kokį įnašą įdėjo 
Lietuvai atstatyti ir jai pagra
žinti, o tremtyje — tuos pačius 
nepriteklius pakeldamas drauge 
su lietuviška visuomene tamp
riai jungėsi bendram darbui ir, 
kiek sąlygos leido, lietuviškos 
visuomenės daliai padėjo savo 
sugebėjimais pasiruošti nežino
mam rytojui.

Tokiam dideliam darbui atlik
ti, kokį atlieka inž. K. Krulikas, 
reikalinga nepaprasto ryžto, jau 
nekalbant apie paaukotus ištisų 
metų vakarus ir savaitgalių die
nas. Inž. K. Kruliko žmona jam 
taip pat talkininkauja — surink 
tą medžiagą perrašinėja maši
nėle.

Kad teks plataus užsimojimo

metraštis būtų gražiai užbaig
tas ir išleistas, džiaugtumės, nes 
turėtume surinktą savo gyveni-* 
mo ir veiklos apyskaitą viena-, 
me veikale, kuris neabejotinai ( 
būtų naudingas ir Pasaulio Lie- ; 
tuvių Archyvui.

Kad metraštis būtu išspaus-J 
dintas ir pasiektų kiekviename' 
pasaulio kampe išsiblaškiusius 
inžinierius, architektus ir tech
niką otudijuoiantį lietuviškąjį 
jaunimą, kiekvienas LIAS ir 
PLIAS - skyrius turi įpareigoti * 
inžinierius ir architektus iš ank 
sto įdėti indėlį — paremti $3 j 
prenumerata.

I
Teko matyti ir prenumerato

rių skaičių. Deja, išskrus Chi-: 
cagos skyrių, kuris atsiuntė 150 
dol., dar vieno inž. 100 dol. (pa

vardės prašė neskelbti), keletos 
po 10 dol., daugiau nebūtų gali
ma pasigirti mūsų susirūpini
mu. Dabar kasoje yra apie 600 
dolerių, o reikia surinkti apie 
900 — 1,000 dol.

Šis mano susirūpinimas met
raščio leidiniu, priminimas spau 
doje bei paraginimas, tikiu ras 
atgarsį ir neapvils K. Kruliko 
įdėtų pastangų, kad tuo būdu 
rimtas ir reikalingas darbas ne
nueitų veltui.

Inž, C. Tamašauskas

Po -dešimkę 1,038 
veteranams

Dienraščio Tribūne rūpesčit 
Chicagos ligoninėse becigydan 
tieji 1,038 veteranai Kalėdų do 
vanų gaus po dešimkę.

GERIAUSIOS ATEINANČIŲ ŠVENČIŲ DOVANOS
LIETUV. ENCIKLOPEDIJA
Išspausdinti 9 tomai, 

bus 21-22.
Vienas tomas JAV $7.75, 

visur kitur $8.00

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
Sulankstomas, knygelės 

formos $3.50

V. KRĖVĖS RAŠTAI
Viena knyga $5.50 

Penumeruojant visą 

kompl., 6 tomai $25.00sieninis $4.50

Gaunama Lietuvių Enciklopedijos Leidykloje 
225 C Street, So. Boston 27, Massachusetts ir pas knygų platintojus

Dėmesio, D.'troito lietuviai! 
Artėjančjų Švenčių dovanomis upsi- 
rfipinkitė pas MTJ H. ZIBItlt'h(,

5(10(1 W. Fort Str. Tel. VI 3223(1

VITO JEWELERi
deimantų, laikrodžių ir visokių bran
genybių krautuvėje.

1’raktiSkt dalykai sau, dovanos 
artimiesiems, čia arba sietuvoje pa
niukusiems.

Taisomi laikrodžiai. Valymo kai
na —- 4.50 dol. Nauji laikrodžiai ga
rantuojami 6 melams.

Atneškite senų laikrodi Ir primo
kėję. pailsite naujų.

Visiems lietuviams duodamos nuo
laidos.

DANTŲ GYDYTOJA
BRONE GRUZDIENE, D.D.S.

15807 W. VVaren
(3 bl. į vuk. nuo (Jreeni'icld kelio)

Detroit 28, Michigan
Priėmimų vai. pagal susitarimą 
Telef. Kabineto — LUzon I 5121 

Namų — LUzon 4-851Ci

Gražiausias ir praktiškiausias 
“Kalėdų Senelio” dovanas turi

GAIVA
REFRESHMENTS & GIFTS 

3570 VV. Vemar Detroit 16, Mich.
Telefonas TA—59783 

Čia yra patogiausia vieta žemomis 
kainomis įsigyti dovanas: 

Saldainiai, parfumerija, žaislai, 
Liet. knygos ir atvirukai, medžio 

drožiniai bei audiniai.

Perkant ar p rduodnt mimus 
ir apdraudžiant turtą

Jums patarnaus
VLADAS N. SELENIS

narys United North VV este r n 
Association 

šaukite telefonais 
ofiso: WE 3-7000; rett.: VVE 4-662U 

arba atsilankykite į
GUSTVUfijON REALTY CO. 

13000 Schoolcraft kamp. Sorrentoi

© C. E. Co.

V Commonvvealth Edison 

, Public Service Company

22G2 W. Cermu; Road 

Chicago 8, ILL.

Vlrginia 7-7747

Ar Jūs esate toks 
LINKSMAS? 
Jei ne, tai pradėkite 
TAUPYTI, 
ŠIANDIEN!

_____ ildiniiiuiHililliiililiiiiiiliiiiillliliillli

FEDJE

and Loan Association

Chartered and Supervised by the U.S. Government

A tikslesnius dividendus mokėsime nuo 1957 m. 
sausio mėn, 1 dienos.

Parirauksime Jūsų pinigus iš kilur, jei atnešite 
savo banko knygutę.

Pinigams padčli nereikia važinėti. Juos galile pa- 
snj.Ji paštu. Mes apmokėsime pašto išlaidas.

JOHN J. KAZANAUSKAS 
Prezidentas

ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 3-tos ryto iki 5 vai. 
vakaro. Ketvirtadieniai! nuo 9-tos ryto iki 8 vai. vakaro. 
Šeštadieniais nuo 9-tos vai. ryto iki 1 valandos po pietų. 
Trečiadieniais visai ncatichrems

* > ,

I



O. DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirta d ien , gruodžio ?Q 1?'6

PASAULIS KALBA — klausyk! 
Geru vokišku aparatu gali girdėti 
visą pasaulį. Ogi muzikos puikumė
lis IBlaupunkt, Grundig ir kiti vo
kiški radijai pas Gradjnską, .1. G. 
Televiaion Co., 2512 W. 47th St., 
ER 6-1998. Atidarą ir sekmud 11— 
d vai.____________

automobiliu baterijos
Jei Jūsų BATERIJA silpna, iš 
ryto sunkiai užstartuojamas au
tomobilis, tai BATTERY REVI- 
VER Compound tuoj ją atgaivina, 
šviesas stipriau degs, be to jis 
prailgins baterijos amžių. Kaina 
$1.00. Reikailngi agentai.

P. DEKEN,
89 So. Orange Avė., Neuark, N.J.

iiiiimiiiitiiiiiiiuiiiuiiiiiiHiiniiiiiiiiinia'iiiiiiiiiiiiiiiiii'ii!iiiniiuiiiiiii|iiiiiiiniiniiii:ii:i'iy

AUTOMOBILIŲ R.ADLATOR1AM
Naujas išradimas prakiurusiam 
radiatoriui pataisyti, tai STOP-— 
LEAK Compound, kuris stebėti
nai greitai užlopo prakiurusio ra
diatoriaus plyšius ir sustabdo van 
dens sunkimasį. Garantuojame jo 
veikimą arba grąžiname pinigus. 
Kaina $1.00. Reikalingi agentai.

P. DEKEN,
89 So. Orange Avė., Newark, N.J.

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

LAŠT WORD 0N 
CHRISTMAS

Should vou have Įeit any one out 
of your Cnristmas list your best bet 
is floueta. The flouer shop wilj be 
open Sunday and Christmas Eve 
and there are štili good stoeks of 
everything.

They will finisli up your list 
nieely. And if you-ve forgotten 
someoue at a.distanee, there are the 
flouer wire Service. Chieago florist 
ean. telegraph your gift to eorres- 
pondents anywhere in the eountry, 
or eahl© to alinost anyvvhere in the 
ivorld. At the lašt minute they ean 
transfer an order for ąuiek delivery 
anyuhere in the eity or suburbs.

And nothing in the flouer shops 
will eost inore t ha n lašt year, ac- 
eording to a spokešman for the 
Aillied Florists’ Assoeiation In- 
ereased flower produetion is the 
answer. More roses growing in Chi
eago thnn anyuhere else in the 
world Orchids to go around for 
everybne and piieed considerately 
— aetually, about where they were 
a decade ago. Poinsettias in the 
traditional red and now, pink and 
uhite, for the deeoratora.

If youi don’t know her preferanes 
in eorsage flouers, you will be safe 
with orchids, gardenias, camellias, 
eamations or dainty sweetheart 
roses. And don’t o v e r I o o k eut 
flouers.

PAJIEŠKOJIMAI
A. MARTIŠAUSKAS, kilęs iš 

Kretingos vaisė., Daktarų kaimo, 
gyvenęs ar gyvenąs Chicagoje, 
veikiausiai pakeista pavarde, turė
jęs (gal ir tebeturįs) avalynės 
krautuvę, jieškomas sesers sū
naus, esančio Sibire. Kas žinotų, 
jo adresą prašom pranešti: S. Kal
vaičiui, 3726 Deodar St., East Chi
eago, Ind.

Vlnslovlenė (Dailiūnų kaimo) iš 
Sibiro, prašo atsiliepti jos seserį) 
Žemaitienę Franią ir Pankevičių 
Henriką. Jei kas žinote jieškomųjų 

1 adresus, arba juos pačius, prašau 
rašyti šiuo adresu: P. Balčiūnas, 
4101 So. Mapl^ood Avė., Chiea
go 32, UI., arba skambinti iki 3 
vai. popiet: PRontier 6-3395. J ieš
komieji gyvena Amerikoje ar Ka-

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

Tel. BIshop 7-7075 arb» 

PRospect 8-9842

Linkime linksmų kalėdų ir laimingų nau

jų metų ED. ir EMILJAI REKLIĄMS 

SU SEIMĄ, ir JONUI ir STASEI RAT- 

NIKAMS SU ŠEIMA.

Juozas ir Valė Railai su šeima

JON ‘ 1 ff1 ■ i ■ ■ ia. B.: JBHLsJI L■ • ■_ JB. ■ I1
J. G. TELEVLSION COMPANY

2512 W. 47th St Tel. FRontier 6-1998 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

TV APARATAI: paprasti ir spalvoti, automatiški, valdomi nuo tolo, ne
šiojami, Jungiami prie automobilio. PATEFONAI: vietiniai ir užsieniniai, 
paprasti, nešiojami, automatiški, HI-FI, baterijiniai. RADIJAI: vietiniai 
ir vokiški. AM. FM. trumpos bangos, keligarsiakalbiai. staliniai, kabine
tiniai. nešiojami, tranzistoriniai, kišeniniai — viskas

ŠVENČIŲ DOVANOMS

CLASSIFIED AND ‘HELP WANTED" ADS
REAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
Ir pai duodami uždirb
site per šią įstaigą. 
AL. BUDRECKAS

B BALTY
4081 Archer Avė. (prie

Californijos g-vės)
LAfayette 3-3384

BUILDING & REMODELING

Šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, Jū
sų laukta greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 59th St. Tel. Proepert 8-5454

VIKTORAS SLMAPTIS 
General Cnntraetor

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4224 
arba rez. tel. Bl 7-3310. Kreiptis —

SIMAIČIAI 
Realty - BuUders - InsuranoB 

2737 W«*t 43rd Street

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITVINAS, Prea.
, 3039 So. Halsted St.

TeL VIctory 2-1272
Apkainavimą ii Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai
Raštini atidara kasdien nuo 

8 vai. ryto Iki 6 vai. vakaro b 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

'tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiitiimiiiiii

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies totografijos 

mūsų specialybė
Prccin Photo Studio

(Iacorporated) 

EDVARDAS ULES, MT, 

4058 Archer Avenue
Telefonas VIrginia 7-2481

ALUMINUM
STORM WINDOW‘ 

$15.95
Combination Alumlnum

STORM DOORS
$39.95

Instalation Extra
NO MONEY DOVVN

KRIDE COMPANY
2719 W. 71st St.. HE. 4-91P

OPEN SUNDAY 
Lietuviai Savininkai

rZ

1957 BUICKAS 
Tik

02,595.00
Dynaflow. Radio. Apšildymas. Baltos Padangos

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK, Ine. 
907 W. 35th St., Chieago 9, III. LA 3-2022

Puikus 6 butų (2x5 ir 4x4) mūr. 
pajamų namas arti liet. bažnyčios ir 
mokyki. Geras susisiekimas. $15,000. 
K. Juknis.

Dar prieš šventes nepraleiskite 
progos įsigyti šį puikų, prie parko 
stovintį. 5 butų apartm. mūro na
mą. Plieno konstrukcija. 3 karų ga
ražas. Namas labai gerame stovyje. 
$417 mėn. pajamų. Skambinkit A. 
T.inul.

Kaip nuidern. piramidės — mflr. 
ekstra 6 kani’.i. namas arti Maria 
High. Sehool. Puikūs kambariai ir 
moderniški įrengimai. Gazu karšto 
vandens šildymas. Rūsyj irgi galima 
gyventi. Yra vietos kitam butui vir
šuje. 2 puikios vonios. 2 kari) mūr. 
garažas. Pažiūrėkite! $25,000. Volod- 
kevičius. ,

Gražus mūr. namas (2 po 4) Mar- 
ųueette Parke. Aut. šildymas karštu 
vandeniu. Dvigubas garažas. $28,500. 
A. Rėklaitis.

Geltonų plytų pulkus 2 butų po 5 
kamb. namas Brighton Parke. Rū
sys. Garažas. Tik $22,000. A. Sirutis.

P LEONAS
REAL ESTAIS

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

NUO UŽSISENE JUSIU 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRU ODOS LIGŲ - 
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIDU 
nagai i ramiai eėdStl Ir naktimis 
miegoti nes jų užsisenėjusios žaiždos 
niežėjimą, ir skaudėjimą senų atvi
ru ir skaudžių žaiždų uždėkite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins jusu skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite ją tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios suskilsios odos dedir- 
vinių, odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos ligų. Le 
gulo Ointment yra 
parduodama po 76 
ot., $1.75, Ir 96.60.
Pirkite valstlnCseChl 
cagoj Ir apylinkėse—
MUwaukee. Wlso.,Oa 
ry. Ind.lr Detrott, Ifl- 
chtg&n arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo
ji »y order |

O

p-' '

LEGULO, Department D., 

5618 W. Eddy St, Chieago 94, UI.

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butę.

GERIAUSIŲ FIRMŲ 
PEČIAI,

pradedant nuo $28-0C 
pas
Roosevelt Fumiture 

Company
(LIETUVIŲ KRAUTUVE) 
2910 Ww»t Roosevelt Road 

Tel. SEeley 8-4711 
Nellie Bertulis Ir Felix Raudonis,

savininkai
Krautuve atidaryta kasdien iki • 
vai. vak. Pirmad Ir Ketvlrtad. Iki 
6 vai. vak. Ir Sekmad. nuo 11 vai. 
ryto Iki 4:80 vai. po pietų.

MES PERSIKĖLĖM 
Į NAUJĄ VIETĄ

Mes persikėlėme j naująjį savo namą. Pradedant 
gruodžio 17 diena visi Chieago Savings & Loan 
Assoeiation nariai, taupytojai, draugai ir įvairius 
reikalus su mūsų įstaiga turintieji prašomi jau 
vykti į 6245 SO. WESTERN AVENUE, Chieago, 
Illinois. Vėliau pranešime oficialaus atidarymo 
(Grand Opening) dieną.
Nuo josios įsteigimo 1924 m. Chieago Savings 
visada, be jokios pertraukos, kas 6 mėnesiai iš
mokėjo ir i&moka aukštus dividendus, kaip tai 
daro didžiausios tos rūšies įstaigos. Saugumo ir 
pelningumo atžvilgiais Chieago Savings stovi

GRUODŽIO

17 d.,

1956
greta tų taupymo bendrovių, kurios visada savo 
reikalus teisingai ir ekonomiškai tvarko, kad 
taupytojams būtų naudos.
Šiandien, persikeldami j savo naująjį namą, ku
ris yra vienas gražiausių visoje Chicagoje ir 
turi pačius vėliausius įrengimus bei pagerinimus, 
tariame širdingą ačiū visiems, kurie kokiu nore 
būdu esate padėję Chieago Savings & Loan As- 
sociation išaugti į $20,000,000.00 viršijančią 
bendrovę. Kviečiame ir toliau mus remti, pasi
dėdami pinigus į šią tvirtą ir sąžiningai tvarko
mą finansinę įstaigą.

& LOAN ASSOCIATION 

6245 SOUTH WESTERN AVĖ 

CHICAGO 36, ILLINOIS

Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 
bei valdymas. Paskolų parūpinimas 
automobilių leidimų patarnavimas.

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Real Estate 
General Insurance, Notary Public 

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

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklvpus ar ūkius 
atlankykite mus

KUTRA-NORKUS REALU
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 SL 
WAlbrook 6-5030 

PRospect 8-8579 (vak. Ir sekmad.)

Statome

NAIVIUS IR 
GARAŽUS

ir atliekame visus statybos ir per
tvarkymo (remodeling) darbus.

MASTER BUILDFRS
General Contracting Co.

(Sav. V. Sodeika ir J. Skorubskas) 
1600 S. 48TH CT., CICERO 50, 11,L. 
Tel. ODympto 2-7381; TO 3-4236

ĮĮIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW
| LIETUVIU STATYBOS |
Ė BENDROVE

i MORAS |
S Bullders, Gen. cuntractora S
5 Atlieka planavimo ir staty- S
S bos darbus gydytojų ofisų, gy- S 
S venamųjų ir viešųjų pastatų. = 
— Namų įkainavimas ir (vairūs S 
S patarimai nemokamai. £
S Kreiptis šiuo adresu: <

|JONAS STANKUS |
S Kasdien nuo 8 vai. ryto iki S 
S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus s
= Tel. PRosnect 8-2013 E
= 6800 SO. CAMPBELL AVK, = 
= Chieago 29. IMnoĮn = 
thiimiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiš  

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

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

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-2793 nuo 9 vai. 

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

vakaro iki 11 vai. vakaro.

MISCELLANEOUS

Įvairūs Dalykai

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

E. KURŠIUS 

REAL ESTATE S AI. ES 

REpublic 7-9400

Kas per mano įstaigą pirks 
ar parduos nekilnojamą turtą 
ekspertiškas income taksų pil
dymas vieniem metam nemoksi
mai.

BARGENAS. 2-jų hutų namas. 
Arti 28th ir Springfield Avė. 4 kam
bariai ir 2 kamb. rūsy. Centralinis 
apšild. 1 kamb. pastogėje. Mokes
čiai tik $78. $11,600; įmokėti tik
$3,000. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St. LAwndale 1-7038.

MARQUETTE PARKE mūrinis 
U/2 augšto 2-jų butų. Centralinis 
šildymas alyva. 2-jų autom, gara
žas. Kaina $10,000. P. Abromaitis 
Realty, PRospect 8-0052.

MARQVETTE PARKE:
Mūr. 4 kamb., du mieg., pečiais 

šild., geroje vietoje, tik $10,500.
GAGE PARKE:

Med. 2 po 5, centr. šild., garažas, 
tik $15.000.

Naujas mūr. 2 po 5, ant didelio 
sklypo, modern. įrengtas, tuoj gali
ma kraustytis.

BRIGHTON PARKE:
Med. 5 ir skiepe 3 kamb., gara

žas, centr. šildymas karštu vandeniu 
alyva. $11,650.

Turime daug ir įvairių namų. pa
dedame gauti paskolas, esame lietu
vių apylinkių centre Brighton Parke.

SIMAIČIAI
Realty, Bulldera. Insurance 

2737 West 48 St. 
CLlffglde 4-2390

BERWYN. Mūrinis pajamų bun- 
galow — 5, .3 ir 2 kamb. Karštu 
vand. alyva apSild. 33 pėdų sklypas 
Apylinkėj 26th ir Ridgeland. Paja
mų $160, plius butas. $24,300; įmo
kėti $8,000. SVOBODA, 6013 Cer- 
mak Rd. BIshop 2-2162.

CICERO — EKSTRA! 2-jų butų 
naujas bungalow — 4 katnb. ir 3 
kamb. pastogėje, $85 į mėn. paja
mų. 45 pėdų sklypas. Tilo vonios, 
“sliding doors”, daug priedų. Mo
kesčiai tik $220; Kaina $29,800; 
įmokėti 1/, dalį. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd., BIshop 2-2162.

PROGOS — OPPORTUNITIES

PARDUODAMA MftSINft—BVTCH- 
ER 8HOP. Geroje vietoje Prieinama 
kaina. 4342 Archer Avė. Tel. 
IiAfayctte 3-2015.

GIET APDRAIDŲ MiEN TTRA
Visų rūšių apdraudos Automobl 

tlų finansavimas. Notarlataa Valaty 
bgs patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitu} 
oasltelraukite pas mus.

JONAS KrRVAlTIS 
VVAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENŲl 
6108 S. Ashland Avė- ChlcagoS6.nl

ŠILDYMAS
A. StančJauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firtnų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air conditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 8. 49th OOURT. CICERO 
Tel. OLympIc 6-0775 nuo 8 vai

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

OLympIc 2-6752

AUTOMOBIEEH — TRUOKA 
Automobiliai — Hnnk režimini

VIKTORO K O 2 I C O S 
UetuvUka gazolino stotu Ir auto 

talnymaa
vtllek&ml motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Ir keičlamoa dalyz

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9531

IŠNUOMUOJAMA

Išnuom. kambarys su naujais bal
dais. Naudotis virtuve. 70-os ir Mor
gan npyl. Tel. BO 8-5184 po 4 vai. 
P- P _

D P. M E S I O I

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR 18 TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelj sunkvežimi 

Ir apdraudas
UIS W 91«t St. Chieago, UI. 

Tel. PRescott 9-2781

ChlcagoS6.nl
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CHICAGOJE
Illinois upėj gausu 

vandens
Iš Michjgan ežero paleidus 

daugiau vandens, dabar pakilo 
vandens lygis ir Illinois upėje. 
Baržoms plaukti susidarė ge
ros sąlygos ir jos lengvai iš 
Chicagos pasiekia Mississippi 
upę.

225 šviesos
Šiandien Chicagos mieste, 

Addison gatvėje, bus pradėtos 
naudoti 225 šviesos, kurių pa
statymas kaina $175,000.

Patys paruoškit
mokesčių blankus

Visiems reikės sumokėti mo
kesčius iki balandžio mėn. 15 
dienos. Mokesčių irnkimo įstai
gos ragina, kad piliečiai patys 
užpildytų blankus. Valdininkai 
atskiriems mokėtojams nelinkę 
pildyti, bet tik atsakinės į klau
simus susidariusioms grupėms 
po šešetą asmenų ar daugiau.

Atskris 75 vengrai
Chicagos protestantai taipgi 

norėdami pagelbėti vengrų pa
bėgėliams, parsikviečia jų 75. 
Numatoma, kad jie gali atvykti 
labai greit.

Saldainiai vengrams
National Confectioncrs są

junga Chicagoje paaukojo 
1,500 svarų saldainių, kuriuos 
vokiečių lėktuvų bendrovė Luf
thansa nemokamai nugabens į 
Muencheną, o iš ten jie bus 
nuvežti į Austriją vengrų pa
bėgėliams.

Religinis atgimimas
Chicago Tribūne reporteris 

apėjęs miesto bažnyčias prane
ša, kad visur randamas didelis 
religinis atgimimas: žmonės 
gausiai meldžiasi, gausiai daly
vauja parapijų parengimuose.

UŽ Šuns įkandimą įieško susirinkimas įvyks gruodžo 23 
$150,000 , d. Tėvų Jėzuitų namuose. Mi-

Carol Lou Roeder, 23 metų šios bus 10 val- I susirinkimą 
amžiaus moteris, iškėlė bylą a^yy^s Kalėdų senelis, kuris is- 
Alfonsui Ecenbergeriui, Chica- ^abna dovanas. Jei nebuvote 
goję, iš jo jieškodama $150,000 Praėjusiamd susirinkime, atsi
us tai, kad jo šuo ikando šešius nešklte dovaną ’kuri tiktl* ber-
kartus jos sūr.ų, turintį 6 me
tus amžiaus. Ji ir pati įieško 
$5,000, nes beskubėdama gel
bėti vaiką ji įsilaužusi du šon
kauliu.

KUN. IJPNICNO KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Kun. Alf. Lipniūno vardo 
moksleivių ateitininkų kuopos

y

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

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

’ W present™

W a ne'N

COLOR

niukui ar mergaitei. Dovanos 
kaina taip 1 ir 1.50 dolerio. Vi
si kviečiami dalyvauti.

GU2AUSKŲ —

Liet. operos solistei mielai J. AUGAITY- 

TEI, jos mamytei mirus, reiškiame gilią 

užuojautą.

Sfep. Sodeika ir kun. J. Domeika

BLACK-AND-WH!TE

Big Color TV receivei thow. in 
black-and-white, too. It'i lik* hov- 
Ing 2 iet« in II

UHF: UHF-VHF tun*r 
optional, extra.

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

M
U
T
U
£1 Į 4

INSURED J,
-UPTO-/ ■ ° iLa
FEDERflL> * į, . , . M

SflVtNGS
AND LOAN ASS’N

Clmrtered « Kupei-rleci 
hy the U. S. Government

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...

• {steigta Chicrgoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karas, 
ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir 
savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutau
pytą dolerį.

t '
• Augs tu s dividendus išmokėjo visada be per

sto jira o.

• Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei atne

šite savo banko knygutę.

• Pinigams padėti nereikia važinėti.

Juos galite pasiųsti paštu.
Mes apmokėsime pašto išlaidas.

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN I

2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, III. 
Phone VI 7-7747

JOHN J. KA2AHAU8KA8. Pre*.

Ohartered ir Snpenrieed by the United States Ooveminent
įstaigos VALANDOS: Kasdici nuo 9-toe ryto iki 6 vai. po pietų. Ketvirtadieniai! ano 9-toe valandos 
iyto iki 8 vai. vakaro. šeštadieniai* nuo 0 vai. ryto iki 1 vaL po pietą. Trečiadieniai* visai aeatidaroma

Nationwicle poli proves
1,000,000.000.000 people prefer 

FLOWEHS to airy otlier 
Christmas gift you could 

thinkof! '

Try the tender touch... 

see or phoneyour florist... 

he can wire flowers anyvvhere!

Philadelphijos studentai ateitininkai, mirus 

K. Pluškonio senelei, išreiškia Ponams PIuš- 

koniams gilią užuojautą.

Lietuvos Valstybines Operos solistei
JUZEI AUGAITYTEI

gilaus liūdesio valandoje, mirus jos motinai
A. f A.

AGOTAI AUGAITIENEI, 
širdingą užuojautą reiškia

A. ir L. Paulauskai
T. ir J. Stikloriai

DYKAI - DOVANĖLĖS
VAIKUČIAMS 

Padėję $10.00 ar daugiau ant savo sąskaitos 
gaus Kalėdinę pančiaką pilną visokių žaislų.

TĖVELIAMS 
Dykai dėžė 21 gražių Kalėdinių pasveikinimo 

atviručių su kiekviena pradėta ”1957 
Christmas Club” sąskaita.

Pas raus sąskaitos yra Federalinio! apdraustos jūsų saugumui 
iki $10,000,00 . . . Dabar yra mokamas aukščiausias 

dividendas Chicagoje.

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 South 49th Court, Cicero 50, Illinois
Telefonai: TOvvnhull 3-8131 ir Blsliop 2-1397

Atidarą kasdien iki 5:00 vai.; pirmadieniais iki 8:00 vai 
JUOZAS ORLBAUSKAS, Vedėja*

-~gi-

dEVERLV 1111.LS GEIJLNVCL, 
Jerlaasloa geiėa <181 veatuvių, banke

t laidotuvių Ir kitų poouoAtmų 
•44S WEST 6SRD hTKKET

eL PKoapect S-OSSS Ir PH

L1ODĖS1O VALANDOJ 
ŠatkHt

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Conditloned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiem*, kurie gyvena kito** miesto dalyse; gausim* 
koplyčių arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0 WESTERN AVĖ. 1413 S0. 50ih AVĖ. 4? 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

Telefonai — GRovehili 6*2345 arba 
TOwnhall 3-2109

JOHN F. II DŪKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Aveniu

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

4330 34 South Californla Ateitu*
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTJ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak
tį, Reikale šaukite 

1 mus.

Mes turime koplyčias, 
visose Chicagos ir 
Roselando dalyse ir 
tuojau patarnaujame’

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREEET Tel. SEeley 3-5711

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. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III. Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ŽUDYMU
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

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

v.k. |l Pasinaudokite “Draugo" Classiiied skyriumi.
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j Programa vyko Karo Muzėjaus Paulo lietuvių per jį įdavė savo 
;Kaune apeigų, vėliavą nulei- giminėms Lietuvoje visokių do-
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X Draugo kalėdinis numeris
išleidžiamas šį šeštadienį. Nu
meris bus 6 dalių, 46 puslapių. 
Kūčių dieną Draugas išeis, kaip 
ir kiekvieną dieną. Antrą Ka
lėdų dieną Draugas neišeis.

X Kun. Valentinas Atkoėius,

MIC, Tėvų Marijonų Šv. Kazi
miero provincijos tėvas provin- 
ciolas, pasižadėjo šiandien da
lyvauti TT. Marijonų Bendra
darbių Kalėdų eglutėje, kuri 
bus 7 vai. vak., naujose TT. 
Marijonų vienuolyno patalpose, 
63 St. ir Kilboru avė.

x Kun. Pi jus Juraitis, Athol, 
Mass., lietuvių parapijos klebo
nas, Tėvų Marijonų statybos 
fondui paaukojo 100 dol. Tėvai 
Marijonai nuoširdžiai aukoto
jui dėkoja. Ta pačia proga taip 
pat 100 dol. paaukojo arkivysk. 
J. Matulevičiaus beatifikacijos 
bylai vesti.

X Pulk. Įeit. Aleksandras 
Andrhišaitis, Stutthof’o vokie
čių kaceto polit. kalinys, šiuo 
metu profesoriaująs Syracuse 
u-te, dėstydamas rusų kalbą, 
atvyksta į Chicagą dalyvauti 
savo dukters Aleksandros su-J 
tuoktuvėse su inž. Eug. Likan- 
deriu, kurios įvyks gruodžio 29, 
d., šeštadienį, Brighton Parko 
parapijos bažnyčioje, 4 vai. v. Į

I
X Irena KrOsniūnienė šiomis 

dienomis Marąuette Parke, 
2439 West 69 Street, atidarė 
moteriškų skrybėlių modeliavi
mo ir valymo saloną-krautuvę, 
pavadinusi lietuvišku vardu 
Rūta. J. Krosniūnienė skrybė
lių modeliavimo amato mokėsi

’ t ■pa,3 žinomas specialistes ir lan
kė mokyklą, vad. Dress desig- 
ners school.

X Pulk. J. Lanskaronskis,

neseniai atvykęs iš Paryžiaus, 
dalyvavo Pavergtųjų Tautų su
važiavime New Yorke, šiuo me
tu lankosi Chicagoje ir ta pro
ga turėjo pasikalbėjimą su Alto 
pirm. L. Šimučiu. Kadangi 
Vliko Vykd. Tarybos pirminin
kė EI. Devenienė iš pareigų 
pasitraukia, Vliko prezidiumas 
yra pakvietę? pulk. Lanska- 
ronski sudaryti naują Vyk. Ta
rybą.

X Vietoj kalėdinių sveikini

mų aukojo Balfui Domicėlė 
Petrutytė 3 dol.. Antanina ir 
Adomas Jarai 5 dol. Stud. Šal
pos fondui, Jadvyga ir Simo
nas Kontrimai Balfui 10 dol., 
Balys Vitkus po 10 dol. Stud. 
Šalpos ir Stud. at-kų šalpos 
fondams, O. ir J. Navickiai 
Vasario 16 d. gimnazijai 5 dol.. 
Antanina ir Julius Vepštai 10 
dol. aukojo tėvų Jėzuitų namų 
statybai.

X Ralfo centre per 1956 m. 
lapkričio mėn. buvo gauta au
kų 4,511.77 dol. Daugiausia 
suaukojo New Yorko valstybė 
— 2,177.27 dol. Vasario 16 d. 
gimnazijai suaukota 2,750.66 
dol. Daugiausia suaukojo Illi
nois valstybė — 1,467 dol. Dra
bužių per lapkričio mėn. gauta 
3,872 svarai. Iš federalinės val
džios gauta Balfo reikalams 
549,055 svarai maisto.

X K. Leonaitienė kviečia sa
vo buvusius vasarotojus, ypač 
neturinčius šeimų, Kūčių va
karą praleisti jo3 šeimoje, prie 
šienu padengto ir Kūčių val
giais paruošto stalo.

Norintieji atvykti prašomi 
pranešti pora dienų anksč'au. 
Telf. Beverly Shores 2-3300 ar
ba raštu Bev. Shores, Ind. K. 
Leonaitis. Jei kas atvažiuotų 
S. Shores traukinuku, susita
rus bus paimti iš Bev. Sh. sto
ties.

— Tėvo Tomo V. Žiūraičio, 

O. P. paskaita, šį šeštadienį, 
gruodžio 22 d., 4 vai. vak. šv. 
Antano parapinės mokyklos pa 
talpose, Lietuvių Studentų są
jungos Detroito skyriaus antra 
me šių mokslo metų susirinki
me, tėvas V. Žiūraitis skaitys

pajudėdavo iš vietos. Pagaliau ūžiant, fone. Tą pusvalandį fi- 
šiais metaifl Bradfordo lietuviai .nansavo laavanoriai kūrėjai — 
žūtbūt pasiryžo įvykdyti senųj^ap. Juozas Čiuvinskas. .Jonas 
savo sumanymą ir nupirkti na-'.^uragas ir Danielius Pukenis. 
mus, kuriuose galėtų įsikurti

vanų. Ir štai, prasidėjus Lietu 
voje šalč.amn, atėjo iš vienos 
tautietės liūdnas laišku; (lai
mingai. prasmukęs pro eenzū-

f — Lietuvių Sąjungos Brazili
joje suruoštame vakare pasiro
dė scenoje naujas dainininkas

I

baritonas Viktoras Šaltenis. Jis 
yra žymaus maestro Jose Torre 
mokinys.

vargo mokykla, organizacijos ir 
kur galima būtų susirinkti pa
sikalbėti ir savų tarpe laiką pra

— Liet
menės _____ _ _________

valdybą, kurion įeina: P. Šimo-1

Katalikų bcndruo-l rą). kuriame ji rašo savo ginai-i j VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventoju žino. 
nėms Sa > Paulvie- 1 o/ jv„v. ..... . i------ Sao Paulyje. širdingaichoras išsirinko nauja ual-,,,,, i ,i,.,, J,| dėkoju jums, kad manęs nepa
miršot. siųsdami įvairių

kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu Ir pelninga.

rusų 
nio

jūnelis — sekretorius, Al. Kas-!.iJ;. . , „„ oegausiu, ne.3 pats Linas Valba
sis savo bagažo dar negavo.

---------------  -r---------- —'T f“*- . . • • i - . I U ,J
leisti. Namai jau surasti ir dėl! ~ Pirnuni;lkas, V. rataru-,per Liną VjH,asįt to siuntini M<iS ■■ ,n/.Avx.v. ««. 1_^ T m* Ijų kainos susitarta. Išrinkta ir

paskaitą aktualiomis jaunimo patikėtinių komisija, kurl ,u. 
problemomis. Į paskaita kvie-. tovautų visus lietuvius ieį ir 
tiamas visas Detroito lietuvis-! kėjg ir oficialias įstai Net. 
kas jaunimas bei besidomj su-lj numatyti socialinio Wubu 
augusieji. įėjimas nemokamas. | nUMtatai paga, kuriuos Uma 
Sis jaunas lietuvis kunigas, ne- bftt tvark^te pini rinkimas 
seniai atvykęs | Miehigan iŠ K toliau ir tikimaai, kad ke. 
New Jersey, yra pasižymėjęs | ,ių savai4ių Mgje Bradfordo 

lietuviai jau turės savo nuosa-

vicepirmininkių, J. Ti-jiki šiol dgr

peravicius — iždininkas, V. 
Narbutis — antras iždininkas 
Aid. Gudanavičiūtė — antra 
sekretorė, J. Baranauskas — 
turto globėjas, šie choras vra

Žmogus kraustosi iš proto. Pra 
sidėjo šalčiai, nėra šiltų rūbų 
apsivilkti ir nei apsikloti. Gyve
na pensione mažame kambarė-

kaip žurnalistas ir visuomeninin1 
kas. Jo paskutinė knyga “Žodis 
ir Gyvenimas” mūsų knygų pa 
raštėje gan šiltai sutikta kaip 
gyva filosofinė popularizacija. 
Prelegentas gilino teologijos ir 
filosofijos studijas net penkiuo 
se kraštuose.

— Onutė Valantiejūtė Arba

čiauskienė mirė New Buffalo, 
Mich. Palaidota gruodžio 15 
vietos katalikų kapinėse.

vus kultūrinius namus.
— Anglijos skautai turi ne

periodinį, rotatariumi spausdi
namą žurnalėlį Budėkime, kurio 
gruodžio mėn. pasirodė jau 19 
nr. Jį redaguoja sktn. K. Vait
kevičius, o administruoja ps.

stiprus meniškas vienetas, atei- j lyje Seima. B„to 
nanciais ^tais^ Švenėią^ sava , galima... Tai stai kaip pasielg5

bolševikiniai bosai su savo pa
kaliku po tokio iškilmingo jo su

Universal Savlngs and Loan Asaoclation užtikrina Baugu
mą Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra lld 
$10,000 00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių Ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

gyvavimo 20 metų sukaktį. Pir 
masis to choro dirigentas bu
vo muzikas Feliksas Girdaus- 
kas, po jo ilgus metus buvo di
rigentu komp. J. Stankūnas 
paskui A. Ambrozaitis ir inž. 
J. Antanaitis. Pastaruoju metu 
dirigavo komp. Juozas Strolia 
J. Stroliai išvykstant atga’.

- Br. Zinkus. Surinktą medžiagą į šiaurės Amerikon, chorą vėl
į matricas perveda pskltn. G. 
Zinkienė, iliustruoja F. Ramo- 
nis. Leidinio 32 psl. Jame yra 
straipsnių, poezijos, informaci
jų, juokų ir k. Pažymėtina, kad 
leidinyje yra ir jaunesniųjų 
skautų kampelis, kurį dažnai 
rašiniais užpildo patys jauniau
sieji.

— Ps. Br. Zinkus dėl pergau 
šių darbų atsistatydino iš Ang
lijos rajono Brolijos vadeivos 
pareigų. Neseniai įvykusiame 
Brolijos vadovų suvažiavime 
nauju rajono vadeiva buvo iš
rinktas ps. Jaras Alkis. Jo pa
vaduotoju sutiko būti buvęs va 
deiva ps. Br. Zinkus. Naujasis 
vadeiva eilė metų aktyviai dir
ba skautišką darbą, eidamas ra 
jone įvairias pareigas. Paskuti
niu metu buvo vadeivos pava
duotoju.

Anglijos rajono Seserijos va-

— Prof. K. Pakštas gruodžio 
16 d. pro Londoną iš Europos 
išskrido į New Yorką.

DIDŽ. BRITANIJOJ
— Perka namus. Bet kur įsi

kūrusi gausesnė lietuvių ben
druomenė negali nieko reikš
mingesnio padaryti ,jei neturi 
nuosavų namų, apie kuriuos 
burtųsi visa visuomeninė ir kul
tūrinė veikla. Deja, D. Britani
joje savo namus turi tik Lon
dono ir Manchesterio bendruo
menės, neskaitant Škotijoje gv 
venančių lietuvių, kurie pirmie
ji pasiskubino žmoniškiau įsi
kurti. Bradfordo lietuviai jau 
keleri metai kalbėjo, kad būti
na įsigyti nuosavus namus. Vė
liau net kelis kartus buvo mė
ginta šį klausimą aptarti visuol deivė yra D. Fidlerienė. Ji lap-
menės susirinkime. Susirinki
mas paprastai iškeltai minčiai 
pritardavo, tačiau klausimas ne

X A. a. Adomas Dundzila,

vienas iš žymiausių knygų lei
dėjų nepriklausomoj Lietuvoj, 
mirė prieš 5 metus. Mirties me
tines minint už jo sielą bus at
laikytos gedulingos pamaldos 
Gimimo Panelės Švč. Marijos 
parapijos bažnyčioj gruodžio 
20 d. 7 vai. rytą ir 24 d. 8 vai. 
rytą, o Los Angeles lietuvių 
bažnyčioj gruodžio 23 d. 10:45 
vai. rytą.

X labdarių kuopa Cicero, 
III., ateinantį sekmadienį, gruo
džio 23 d., 7 vai. vak., parapi
jos salėje pakvietė Stasį Piežą, 
tik ką sugrįžusį iš Europos ir 
aplankiusį daug kraštų, papa
sakoti savo Įspūdžius, paįvai
rinant įdomiais paveikslais iš 
savo kelionės. Visi kviečiami 
atsilankyti.

kričio 3—4 d. Nottinghame su
šaukė seserijos vadovių suva
žiavimą, kuriame dalyvavo apie 
13 skaučių. Posėdžiuose buvo 
aptarti ateities darbai, savo vė
liavos įsigijimas, vyr. skaučių 
draugovės šventė. Nutarta pa
rengti pasaulinėn stovyklon vyk 
stančios skilties paruošimo pla
ną.

BRAZILIJOJ
— Kun. K. Bėkšta, salezietis 

misionierius, 1.1 lapkričio Vila

tikimo, pasikalbėjimo, jį foto
grafuojant, ką teko pamatyti 
propagandiniame Michailovo lai 
kraštyje Už sugrįžimą.

perėmė F. Girdauskas, kuris 
su atsidėjimu ruošia chorą at
einančių metų sukakčiai ir ku
ris sekmadieniais bažnyčioje 
vargoninkauja.

— Rio de Janeiro kunigų se 
minarijos profesorius kan. Ze
nonas Ignatavičius su Sao Pau
lo lietuvių kolonijos kapelionu 
kun. Pijum Ragažinsku susita
rę, gruodžio 2 d. suruošė mal
dininkų kelionę iš Rio ir Sao 
Paulo į Marijos šventovę Apa- 
recida do Notre, kur abiem dva 
aiškiam vadovaujant, buvo at
laikytos dvejos pamaldos ir ei
nami Kryžiaus Keliai, aukoja
mi už Lietuvos išlaisvinimą ir 
kenčiančiuosius anapus gelež 
uždangos. Pamaldų metu, ku
riose dalyvavo ir brazilai, lietu
viai giedojo lietuviškai ir priė
mė Šv. Komuniją. Kryžiaus Ke
liai, kuriuos vedė kun. P. Raga 
žinskas, buvo einami, saulei ne
žmoniškai kepinant, sunkiu ke
liu augštyn per eukaliptais ap
sodintą kalną. Bareljefinės sta 
cijos, įruoštos skoningose kop
lytėlėse, ragino visus susikaup
ti, susimąstyti apie Kristaus 
kančią ir mūsų tautos golgotą- 
Visi žengė prie galutinio tikslo 
— kalno viršūnėje esančio kry- ■ 
žiaus — atpirkimo ženklo. Čia 
kan. Ignatavičius apvainikavę 
Kryžiaus Kelius nuoširdžiu, per 
sunktu gilia erudicija, pamoks
lu, jį taikindamas patriotinei

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
INSTITUTAS

— Išlaikomas —

MOKSLINIŲ STUDIJŲ KLUBO
SEMESTRO TEMA:

MODERNIŠKŲ KULTŪROS AP
RAIŠKŲ VERTINIMAS

Penktadienį, gruodžio 21 d. 

Vilniaus Aušros Vartų mokyk
loje (virš bažnyčios), 2325 W. 
23rd PI. (šalia “Draugo”) inž. 

Jonas Rugis skaito paskaitą te
ma: Mokslas ir nauda.

Paskaitos pradžia 7 vai. 30 
min., nesivėlinant.

Visi, besidemintieji dvasinių 
mokslų pažanga, kviečiami da
lyvauti.

DIDELIS ATIDARYMO 
IŠPARDAVIMAS

Urmo ir detalė prekyba. — Pilnas 
pasirinkimas Kalėdinių žaislų; mo
terims Nylon kojinių 1-os rūšies 60 
gauge 15 denier 3 poros už $2.00. 

L E O N ’ S 
Hosiery & Novelty Store 

1304 W. 52»t St. DR 3-6278

P.&J.JOKUBKA
TV. DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymas 
4077 So. Archer Avė.

Chicago 32, III. — Tel LA 3-861

Zelinos bažnyčioje pirmąsias j tos dienos intencijai. Prieš ke- 
savo mišias aukojo už Lietuvą, lionę dar buvo pasimelsta Ma-

rijos šventovėje. Kan. Ignata
vičiaus rūpesčiu, buvo išdalinta 

bažnyčią išpuošti ir sudaryti i visiems įvairių tautų maldinin- 
bažnyčioje tokią iškilmingą kams maldelė už Lietuvą. Tą 

virš

Klebonas P. Ragažinskas • ir 
kun. J. Šeškevičius pasirūpino

šventišką nuotaiką, kad toji 
svetimoj šaly bažnyčia atstotų 
kun. Bėkštai jo gimtosios pa
rapijos Lietuvoj bažnyčią. Po

dieną šventovę aplankė 
200 lietuvių maldininkų.

— Linas Velbasis pradžioje

. .................... a . 1956 m. išvyko Lietuvon. Lik-
sv. mis.ų priimc.jantas su vię- vida savo prabangų namą 
tiniais ir kviestiniais kunigai . .
buvo pakviesti seselių pranciš- SU m®z&y a- prisipirkęs viso- 

X Aldona Česnaitė, Kazys, kiečių vienuolynan pietų, o po ^4 gėrybių, manė patogiai įsi-
Baltramonas, Jonas Perkūnas 
ir Jonas Montvilas sudaro ko
mitetą, kuris vadovaus Chica- 
gos Lietuvių Futbolo klubo 
rengiamam šokių vakarui. Va
karas įvyks gruodžio mėn. 25 
dieną 7 vai. v Lietuvių audito
rijos didžiojoje salėje. Šokiams 
gros Balio Pakšto orkestras.

X Antanas Liutkus, Cicero, 
III., gyventojas, žinomais vers
lininkas, mirė gruodžio 16 d. 
Laidojamas šiandien Šv. Kazi
miero kapinėse.

X Eristaitei Idai Gotlybo 

yra laiškas iš Lietuvos, Jur-

to didžiojoje seselių salėje tau
tiečiai jam suruošė kuklias lie
tuviškas vaišes su .meniška 
programa scenoje. Kun. Bėkš
ta — tai tikras iš pašaukimo 
kunigas-misionieriu8. Dar klie
riku būdamas jis jau 2 metus 
buvo misionierium Amazonės: 
miškuose. Kun. Bėkšta, būda
mas dvejus metus kunigų ae-' 
minarijoje Sao Paulyje, negalė-Į 
jo lankytis liet. kolonijoje, tad 
jo nuoširdus lietuviškas p dė
mimas Zelinoje jį labai pavei
kė, ką jisai išreiškė savo nuo
širdžioje kalboje susirinku
siems ir per radiją. Tuoj po

barko valač. Atsiimti Drauge, primicijų kun. Bėkšta išvyko 
5 metams į Amazonės miškus

KAS KĄ IR KUR prie Rio Negro upės.
— TT. Marijonų Bendradarbių — Kariuomenės šventė buvo

SXd,?Cchic»S iikllmlngai p" ™d:-
šiandien, gruodžio 20 dieną 7 vai. J4 Nove de Julho. Programą
vak., naujose TT. Marijonų vie
nuolyno patalpose rengia Kalėdų 
Eglutę. Į Eglutę kviečiami viai 
TT. Marijonų bendradarbiai. Ta- jami aviacijos lakūno Įeit. Sta
čiau, kurie atvyksite, labai pra- gįo Jurevičiaus. Prelegentu bu- 
šonu atsinešti drauge su savim ir t ,dovaną Vsld^ha vo ^ap. Juozas Čiuvinskas.

atliko Santo Andre ir Parque 
das Nacoes lietuviai, vadovau-1

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

menų turinčiu ilgč patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2U6 So. Hoyne A»e„ Talei. Vlrginia 7-7097

MARQUETTE
RADIO & TV SERVICE

2419 West 67th Street
Kasdien ir sekmad. nuo 9 iki 9 valandos vakaro

JUOZAS RAKŠTYS Tek PRospect 6-5216
-4*

SOPHIE IIRGU*
R Amo PROGRAMA

IS WGES stoties — Banga 13 90 
PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD 

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

SEKMAD. 8:30 --0:30 v. r. iš stotiem 
WOPA — 1400 kil.

7159 SO. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29, Iii. HEmlock 4-2418

taisyti “rojuje”. Daugelis Sao

BALYS RADIO & TELEVISION
SALES ARO 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—G, pirm. ir ketvirt 9—9, sekm, 9—S

2646 West 7l*t Street Tel. PRospect 8-5374
Chicago 29, Dllnois Sav. B. A J. Brazdžionis
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. U artimu u 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
MIS 8. LITUANICA AV1L CHICAGO. ELI.

Telefonas — FKontitn S-1882 
'■i|l»iiiHiiiiininimi>niiiintniitiinuintmninmmimiiHi

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANKS TV & RADIO, INC.
3240 Se. Helsted St. CAIemet G-72G2

Pradčkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti iioja lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,06

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Plrmad., antrad., penkt&d. Ir TioSlad. 9 ryto iki 18 rai
AeAtad 9 vai. ryto lt] 4:10 ji.p G.etvcrtOUj 9 vai Iki 8 »al- vak.

SPCIALIAI ŠVENČIŲ 
PROGA!

J. JANUŠAIČIO ir J. MAŽEIKOS
Midwest Maisto - Likerio

Krautuvėje ___
2515 W. 69th St., Tel. PR 8-9259 &

★
Jerome Grain Alkohol 190 proof

1
BISQUIT — PRANC. KONJAKAS 

HENNESY 3 STARS 

MARTEL, prancūziškas konjakas 

ISPANIŠKA BRENDY 10 metų senumo 

KIJAFA VYNAS 

CONTREAU likeriai 

OONTREAU BRENDY 

M V M M pranc. šampanas 

Bordeaux vjTias raudonas ir baltas 

Vynas galionais

5th

$4.89 
$4.85 
$5-10 
$4.95 
$3-79 
$1-64 

$3-50 
$3-88 
$3-98

5th....,98 

$2-95
tr daug kitų gėrimų specialiomis kainomis

Gaunami li«*tuvlAkl Ir Mamytėei mirtai, Importuoti (grybai, 
uogl<-n?, liotuvIAka tvari duona ir kiti gaminiai kaip vietiniai, taip 
Ir im|x>rtuotl iš užnienių.

Šveicariški šokoladai įvairiose dėžėse dovanoms. Guminės di
delės lėlės su natūraliais plaukais tik $5.98. Tnip pat vaikščio
jančių lėlių tinkančių dovanoms taip pat tik $5.98.

Perkant dideliais kiekiai! specialios nuolaidos.

KRAI’Tl’Vfi ATDARA KASDIEN NUO 1 V. RYTO IKI 10 V. V:

I


