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P. Tautos kviečia laisvuosius atsiminti dvi citatas
Sukaktuvinis ,-koncertas" prie 

sovietų būstinės New Yorke
SALOMĖJA NARKEL1ŪNAITE 

Mūstį speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINES TAUTOS. Spalio revoliucijos sukaktis čia šie
met sutikta ypatingai kontrastingomis nuotaikomis. Tuo tarpu, 
kai sovietai minėjo savo vadinamos proletariato diktatūros su
kakti, laisvieji pabrėžė, kad tai didžiausios pasaulyje vergijos 
įkūrimo sukaktis.

Piketavo sovietų būstinę
Ir tuo metu, kai lapkričio 7 d. 

pavakarėm sovietams draugin
gų ir vadinamų neutraliųjų at
stovai vyko į Sovietų Sąjungos 
ruoštąjį priėmimą., ir šiemet, pa
našiai, kaip praeitais metais 
laisvėje esantieji sovietų paverg 
tųjų tautų atstovai, daurlausiai 
vengrai, prie sovietų būstinės 
suruošė tikrą sukaktuvinį “kon
certą”.

Vieno atstovo, tuo metu bu
vusio vaišėse tvirtinimu toks bu 
vęs triukšmas iš gatvės, kad 
sovietų svečiai viduje nelabai ir 
susikalbėti galėję.

Cituoja Loniną laisviesiems

Pavergtosios Europos Tautos, 
kurios spalio revoliucijos sukak 
ties proga išleido specialų atsi
šaukimą j savo tėvynėse ir į lais 
vojo pasaulio vyriausybes, Jung 
tinių Tautų delegatus pasitiko 
su nauju užrašu. Tenai, kur sker 
sai gatvę priešais Jungtines Tau 
tas plevėsuoja pavergtųjų tau
tų ligi pusės stiebo nuleistos vė
liavos, dideliame baltame dug
ne atsirado naujas užrašas.

Pavergtosios Tautos kviečia i

Nori apkarpyti JT
maisto ir agrikultūros
organizacijos biudžetą
ROMA, lapkr. 10. — Jungti

nės Amerikos Valstybės ir Bri
tanija, mokančios daugiau kaip 
42 procentus išlaidų už tvarky
mą Jungtinių Tautų maisto Ir 
agrikultūros organizaciją, va
kar pasiūlė apkarpyti pasiūlytą 
JT maisto ir agrikultūros orga
nizacijos (FAO) biudžetą sekan 
tiems dvejiems metams.

FAO generalinis direktorius 
indas Binay Ranjan Šen papra
šė 74 valstybių FAO konferen
ciją Romoje duoti jam 17 mili- 
onų ir 400 tūkst. dol. JAV de
legatas Ralph S. Robertą pareiš 
kė, kad Amerika norinti biudže
tą apkarpyti iki 15 mil. ir 750 
tūkst. dolerių. Britanijos dele
gatas St. Alddwyn pasiūlė 16 
milionų dolerių biudžetą. Jung
tinės Amerikos Valstybės sutei
kia 31.5 proc. FAO biudžetui; 
Britanija — 10.87 proc.

Piketą rengė Tarptautinė bu
vusių Politinių Kalinių Federa
cija, kurioje dalyvavo ir lietu
viai. Tačiau daugiausia buvo 
vengrai, ypač jaunimas, tas, ku 
ris šioje šalyje atsirado pereitų 
metų kruvinai numalšintosios 
revoliucijos rezultate.

Merginos ir vyrai, šalia savo i taikytas laisvajam pasauliui, 
tautinių vėliavų, nešiojo ir ge
dulo vėliavas, dėl kurių vienu : Vengrų triukas

Jungtinių Tautų laisvuosius na- p «
rjus atsiminti dvi citatas. Pir-Į DfOWll atvyko J

Lebaną vizituimojoje cituojama Lenino posa- 
kis-įspėjimas: “Mes nesame pa
cifistai, konfliktas yra reišven- BEIRUT, Lebanas, lapkr. 10.
giamas. Dideli istoriniai klausi
mai gali būti išspręsti tik jėga". 
O šalimais antrojoje citatoje y-

— Viceadmirolas Charles 
Brown, Jungtinių Amerikos 
Valstybių 6-tojo laivyno vadas,

metu buvo kilusios tikros muš
tynės, kai New Yorko policija, 
kurios buvo ypatingai daug, kaž 
kodėl panoro, kad tos gedulo vė
liavos nebūtų ftešiojamos ir pra
dėjo jas iš’ piketininkų atiminė
ti. Spaudos ir TV fotografams 
buvo tikra rugiapjūtė, kai jie 
gaude tos keistos kovos momen 
tus. Daugelis domėjosi, kaip 
New Yorkas aiškinsis dėl to, 
kad jos policija mušo vengrus 
UŽ tai,. kad jie nešiojo gedulo 
vėliavas ir pasipriešino, kai jas 
norėta atimti.

Politinių kalinių minėjimas

Dar vaišėms sovietų būstinė
je tebevykstant, kitoje vietoje, 
netoli Jungtinių Tautų, Paverg-

Tiesioginiai į Jungtinių Tau
tų narius vengrai buv. politiniai 
kaliniai šiemet prabilo gana įdo
miu būdu. Jie visoms delegaci
joms išsiuntinėjo kvietimus, pa
našaus formato ir net tokiu pat 
šriftu, kaip buvo Sovietų Sąjun 
gos kvietimai, kviečiant į revo
liucijos sukakties priėmimą So
vietų Sąjungos būstinėje.

Daugelis delegatų, sako, juo
kėsi net už pilvu susiimdami, 
perskaitę tuos kvietimus ligi ga
lo. Kvietimo pradžia ir tekstas, 
kaip ir originalaus sovietinio 
kvietimo, tik jau toliau sakoma, 
kad kviečiama j minėjimą, ku
ris rengiamas pasaulio stipriau
si's vergų imperijos keturias
dešimt metų gyvavimo sukak

tųjų Tautų posėdžių patalpose ties proga ir kad tai kartu esan-

ra Chruščevo dabar jau garsus atvyko į Beirutą šešių dienų vi- 
posakis “Mes jus palaidosime”,Į dtui. Jo 17,000 tonų kovos lai

vas kreiseris Salem lydimas dvie 
jų naikintuvų. Damasko, Sirijos 
sostinės, laikraštis Al Rail Al 
Am pasakė: „Brown staigus vi
zitas turįs tikslą sulaikyti gre
siančią jordaniečių revoliuciją.”

Paleido iš kalėjimo
DAMASCUS, Sirija, lapkr. 

10. — Sirijos pareigūnai paleido 
iš kalėjimo Mohammed Sukkar, 
Sirijos tarnautoją Amerikos 
konsulate Aleppo mieste. Suk
kar buvo areštuotas praėjusį 
mėnesį po atsilankymo I^ataki- 
jos uoste su Amerikos vicekon
sulu. Jis vėl tarnaus konsulate.

ltlchard M. Nbton Uaruld E. Staaaen AJfred M. Uruunlber

Ike parinkimas. Respublikonų partija turi “tris šaunius 
p;sirinkimus” prezidentiniam nominavimui, prezidsn'as Ei- 
senhovver pasakė politikams. Čia yra jų nuotraukos: vice
prezidentas Nucon. Gruenther, vadovaująs Amerikos Raudo
najam. Kryžiui; Stassen yra Ike “taikos sekretorius’’. (INS)

Nesusipratimai namie daugiau

vargina Siriją negu turkai
IDLIB, Sirija, lapkr. 10. — Sirija daug didesnių atsargumo 

priemonių griebiasi prieš subversiją ir vidaus nesusipratimus' programa būtų vykdoma smar- 
negu prieš bijomą Turkijco agresiją. į kju grei^j^

Chicago Daily NeW3 korės-

JAV senatoriaus Chavez žodis 

raketų fondo klausimu
WASHINGTON, lapkr. 10. — Senatorius Chavez (D., N. M.) 

pasakė: Kongresas parūpins visus pinigus, reikalingus raketų 
išvystymui, jei prezidentas Eisenhovver duos dr. James R. Kil- 
lian’ui „stipių autoritetą” pagreitinti raketų programą.

Chavez pareiškė, jog senato
paskirstymo pakomitetis, tvar
kąs gynybos fondus, karštai 
svarstys betkokį dr. Killian’o iš
laidų pasiūlymą raketų progra
mai įvykdyti.

Killian, Massachusetts Tech
nologijos instituto prezidentas, 
yra paskirtas specialiai stumti 
Amerikos pastangas pagaminti 
augščiausios rūšies ginklus šio
je auštančioje erdvės eroje.

.Negali turėti raketų, jei 
joms pagaminti neišleisi pini
gų,” pasakė Chavez.

„Aš esu tikras, jog mūsų pa
komitetis duos dr. Killian’ui vi
sus reikalingus pinigus, kad

— Camegie Endovonent rūmuo
se įvyko Nežinomojo Politinio 
Kalinio minėjimas. Tarptautinė 
buv. politinių kalinių federaci
ja lapkričio 7 d. — komunisti
nės vergijos keturiasdešimtąją 
sukaktį — paskelbė nežinomojo 
politinio kalinio diena.

Minėjimui vadovavo tos fe
deracijos pirmininkas Vratislav 
Busek, o svarbesnes kalbas pa
sakė JAV atstovas Jungtinėse 
Tautose kongresmanas Walter 
R. Jud, tos kalinių federacijos 
gen. sekretorius A. Markowski, 
buvęs Budapešto miesto burmist 
ras ir kalintas nacių ir sovietų 
kalėjimuose — Joseph Koevago 
ir United Automobile Workers 
tarptautinis atstovas Edward 
Gray.

Ypač kongresmanas Jud ir 
Edward Gray puolė nepakanka
mą Amerikos pasirengimą ko
voti prieš komunizmą.

Po kalbų. Lietuvos Laisvės 
Komiteto pirmininkas Vacį. Si
dzikauskas perskaitė to minėji-

Dulles pagelbininkas
pas Sirijos ministerį
NEW YORK, lapkr. 10. — 

Valstybės sekretorius Dulles pa
siuntė savo pagelbininką Wil- 
liam Rountree į New Yorką pa
sitarti su Sirijos užsienio reika
lų ministeriu Salah El-Bitar’u.

Rountree, valstybės sekreto
riaus pagelbininkas Artintųjų 
Rytų reikalams, praėjusį ketvir
tadienį tarėsi su Sirijos užsienio 
reikalų ministeriu Bitar’u, ku
ris vakar planavo skristi į Da
maską.

Sirijos diplomatai patenkinti 
Rountree pasikalbėjimais, nes 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
ėmėsi iniciatyvos išspręsti Ame- 
rikos-Sirijos ginčą.

tis atsisveikinimas buvusio ka
ro ministro Žukovo garbei.

Ypatingai kandus yra meniu 
ir “meninės programos” sąra
šas. Ir taip pradžiai yra Caviar 
M srovite iš žuvies, “kuri dvo
kia nuo pat galvos”. Kokteilių 
pasirinkimas iš Coctail Molotov 
ir Bloody Zbukov. Sriubai duod- 
ma “Borseh Lubianka” pagamin 
ta iš komunistinio mušimo. Mė
sos patiekalai trvs: mėsos ku
kuliai "Chruščev,” mirkyti vod- 
koje, toliau — Grilled Power- 
house Rteak a la Malenkov ac
to padaže ir O-pressed Duck 
Captive Nations. Vietoie daržo
vių — duodama sputnrkai ir ma « Ru/tija pa8taruoju metu 
rinuotos balistinės silkės rakė- daug aukso parduoda Europoje, 
tinio stiliaus. Desertui: Creme Ekspertai teigiaf kad sovietai 
Renvense Zbukov. Rombe Hyd- pardavė apie.200 tonų aukso 19- 
rogene ir Black Coffee Turkish 15? metų pirmame pusmetyje, 50 
Delight a la Rokossovsky. ! procentų daugiau negu per vi- 

Pri« valgio iš gėrimu yra alus gug 195fi m 
su “Gun-barrel flavor” ir Cri- 
mean Champarne, maišytas su 
Vengrijos krauju, Vintage 1956.

pondentaa Russell Jonės važia
vo 15 valandų Sirijoje palei Tur
kijos pasienį. Sirijoje kareivių 
daug daugiau matyti pasienyje 
negu turkų pusėje.

Sirijos kareiviai atrodo neiš- 
skirstyti ir nėra jau taip gink
luoti, kad galėtų atmušti laukia 
mą užpuolimą.

Nematyti sunkių ginklų ar ar
tilerijos netoli pasienio.

—o— *
Tik keli sunkvežimiai buvo 

matyti Gaz’e, sovietų sunkveži
miai panašūs į amerikiečių gink 
lų gabentojus.

Bet Sirijos saugumo pareigū
nai dažnai tikrino kelyje ke
liaujančius asmenis.

Sirijos saugumiečiai Russell 
Jone3 dokumentus penkis kartus 
tikrino kelyje ir dar du kartus 
miestuose. Vieną kartą Jonės 
sulaikė vyras civiliniais rūbais 
apsirengęs ir nešąs šautuvą. Jis 
atrodė esąs naujos vidaus apsi
gynimo pajėgos narys-milicinin 
kas.

Vyras neparodė kredencialų, 
bet jo ginklas atrodė autoretin- 
gai.

Nors Chicago Daily News ko
respondento Jone3 vizoje specia
liai buvo pasakyta, kad jis gali 
aplankyti Latakijos miesto uos- 
tą, bet Sirijos policija neleido. 
Sovietų ginklai buvo iškrauna
mi Latakijos uoste.

Gen. Norstad šiandien
kalbės gynybos reikalu

PARIS, Prancūzija, lapkr. 10.
— Generolas Lauris Norstad, 
vyriausias vadas Europoje, va
kar atskrido iš Paryžiaus į Jung 
tinęs Aęnerikos Valstybes pasa
kyti svarbią kalbą, kaip apginti 
vakarinę Europą. Gen. Norstad 
šį pirmadienį kalbės Cincinnati 
universitete ir paskui padarys
of.cialų vizitą Kanadai. Jis į Pa- lams sekančiais metais negu iš- 
ryžių grįš sekantį penktadienį. įleido 1957 metais.

Pirmiausia dr. Killian turi 
gauti stiprią galią vykdyti prog 
ramą. Aš tikiu, jog prezidentas 
Eisenhovver duos jam tą autori
tetą”.

Kalbėdamas apie stiprios ga
lios suteikimą, Chavez norėjo 
priminti kaltinimą, kad visokie 
tarnybiniai ginčai sulėtino ame
rikiečių pažangą raketų išvys
tyme.

• Šveicarija išleis $44.7 mill- 
ono daugiau apsigynimo reika-

Atominiai ginklai
Pietų Korėjai

SEOUL, Korėja, lapkr. 10. — 
Armijos vadas Pacifiko apylin
kei vakar pareiškė, jog dviem 
amerikiečių divizijom Korėjoje 
dalinai parūpinti ginklai, galį 
iššauti atomines galvutes.

Bet Amerikos daliniai Korėjo
je dabar neturi atominių galvu
čių, pasakė armijos pareigūnas 
po to, kai gen. I. D. White pra
bilo atominių ginklų klausimu.

Atvykus iš Havajų apžvalgi
nei kelionei, gen. White pasakė, 
kad pirmoji kavalerijos ir sep
tintoji pėstininkų divizijos „ga
vusios kaikuriuos atominius 
ginklus.”

Nėbet “programa ’

jungos bei jų satelitų delegatai. 
Iš Waahingtono teko girdėti, 
kad panašūs kvietimai buvę iš
siuntinėti ir visoms ambasa
doms, neva kviečiant į sovietų

mo proga išleistą buv. politinių j
kalinių manifestą. "Meninėje” programoje pir-

Kreipdamiesi i ssvo tėvynf- muolu nnmerhi duodamės “Swe amb#Mdo, priėraim, Wa8hing-
se esančius tautiečius, kad anie tacular Rock and Roll,” atlieka-, 
niekados nenamirštų už laisvės Imas prezidiumo šokėjų, daina j
reikalus nukankintu ir kalina- ! "East. West Side” atliekama Ti- Apie New Yorko parengtąjį 
mu, patys buv. politiniai kali-1 to ir Dance Macabre, atliekama kvietimą rašė kaikurie vietos 
niai prisiekė nenuilstamai veik- Ivan Serov ir jo sėbrų. laikraščiai, minėdami, kad tokių
ti, ligi tyis atstatyta laisvė ir Riek teko patirti, panašų kvie j kvietimų Jungt. Tautų atsto- 
demokratija. ' t!m« buvę gavę ir Sovietų Są-1 varna buvę išsiuntinėta 900.

Atskrido Sibiro tremtinė
Vakar, sekmadienį, pavakare 

į Chicagą American Airline lėk
tuvu atskrido buvusi Sibiro 
tremtinė Monika Drobavičiūtė- 
Gaučienė su savo dukterimi Rū
ta, 16 m. ir su sūnumi Romučiu, 
13 m. amžiaus. Tie Sibiro trem
tiniai, netoli 10 metų išbuvę iš
trėmime, ir paskiau lankęsi Lie-

Keturi komunistai
partizanai pasidavė

KUALA LUMPUR, Malajai, 
lapkr. 10. — Keturi veteranai 
komunistai partizanai vakar pa
sidavė Malajų kariuomenei po 
kelių valandų, kai vyirausybė 
pranešė priimanti komunistų 
3iū1ymą baigti 10 metų džiung
lių kovas. Tarp pasidavusių yra 
moteris. Malajų vyriausybė tik 
vakar paskelbė priimanti komu
nistų siūlymą, kad būtų sudary
ta „teisinga sutartis” baigti iš- 
laidingą kovą.

Trumpai iš visur
• JAV agrikultūros sekreto

rius Benson atskrido lėktuvu iš 
Romos į Madridą trijų dienų vi
zitui. Sekretorius keliauja per 
pasaulį.

• Egipto ambasadorius Ah- 
tuvoje sukėlė didelį susidomė- ^U3sein yra vienas labiau- 
jimą. Aerodrome buvo gausiai a'a* mėgstamų diplomatų Wa- 
lietuvių ir taipgi daug Chicagos j 3^ingtona

• Komunistinė Kinija stato 
ambasados rūmus Maskvoje. 
Ambasados rūmai, „didžiausi

su gėlėmis, Lietuvos konsulo pasaulyje,” bus baigti 1959 m. 
žmona Daužvardienė, “Draugo” spalio mėnesį, 
red. J. Prunskis. —1 - ■ —

Turkijos ginklai
TRIPOLI, Libija, lapkr. 10.— 

Turkija vakar davė miliono 
dolerių vertės ginklų Libijos 
vyriausybei. Penki karininkai, 
vadovaujami generolo, lydėjo 
ginklus. Turkų laivas atvežė 
ginklus j Libiją.

laikraščių korespondentų ir fo
tografų. Atskrido į Midway aero 
dromą. Čia jau jos laukė vyras

Iš Stockhoimo JI išskrido 
Skandinavų linija 7 vai. 30 min. 
šeštadienio vakare. New Yorką 
pasiekė vakar ryto po devynių. 
Neilgai tebuvusi New Yorke, 
tuojau išsiskubino į Chicagą,

Oras
Oro biuras praneša: Chicago- 

je ir jos apylinkėje šiandien — 
dalinai apsiniaukę ir šilčiau.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

—JAV armija gali paleisti žemės satelitą mėnesio laiko
tarpyje.

, ...... —Prezidentas Eisenhovver vakar nuvyko i Walter Reed
jau am a g. ų e .n gumą vy™1’ 'armijos medicinos centrą patikrinti savo sveikatos. Dvi 

« Per ’ Vi?,'3 buda‘S boa ligoninėje.
veikdamas dėl jo3 išlaisvinimo, 
pasiekė laimėjimo Sirija vėl atnajijino kaltinimus prieš Turkiją, kad ji 

telkia kariuomenę prie Sirijos pasienio ir jos lėktuvai 
skraido virš Sirijos teritorijos.

—Pan American World linijos lėktuvas, dingęs su 14 
asmenimis praėjusį penktadienį, jieškomas pietinėje Ha
vajų apylinkėje. Laivai ir lėktuvai jieško dingusį lėktuvą 
su keleiviais. Tarp dingusiųjų yra du Amerikos daploma- 
tai.

—Dr. Weruher von Braun, raketų ekspertas, pasakė kad 
JAV raketų apkarpytos sąmatos turėtų būti grąžintos. Dr. 
von Braun pareiškė, kad reikės penkerlų metų pasivyti so- 

ten buvo nusiųsti mokslo metų1 vietus raketų gamyboje. Jis yra armijos Redstone operaci- 
pradžioje. Iš Maskvos išskrido nio ^vystymo skyriaus direktorius Huntsville’je, Ala. Dr. 
lapkričio 6 dieną. Stockholme von Bra«n dirbo su vokiečių mokslininkais, kurte išvystė 
pailsėjo 3 dienas. Jos duktė yra! V‘2 raketų II Pasaulinio karo metu. Jis jau 27 metus dir

ba raketų srityje.
—Jungtinės Amerikos Valstybės ir Britanija ruošia pla

nus sudaryti iš 50 valstybių prieškomunistbiį bloką. Se
nesni diplomatai Londone pasakė, kad pasiūlyta nauja pa
saulinė diplomatija turėtų apimti ilgą laikotarpį, nes So
vietų Rusija „šaltąjį karą” gali pratęsti iki sekan 
Čio šimtmečjo. JAV ir Britanijos specialistai ruošia planus 
patiekti šiaurės Atlanto Gynybos organizacijos (Nato) 
penkiolikos valstybių vyriausybių galvoms, kurios susitiks 
gruodžio mėnesį Paryžiuje. Po šios konferencijos seks Bag
dado pakto ir pietryčių Azijos sutarties organizacijos na
rių suvažiavimai.

Gaučienė Sibire buvo Krasno- 
jersko apylinkėse. Pirma dirbo 
miškuose, vėliau melžėja kolcho 
ze. Spalio 1 d. iš Amerikos at
stovybės gavo pranešimą, kad 
ji išleidžiama į JAV. Spalio 6 d. 
apleido Sibirą. Arti mėnesio gy
veno Maskvoje. Buvo nuvykusi 
į Lietuvą pasiimti vaikų, kurie

JAV respublikonų partijos pir .
minhikas Minule Alcorn išeina iš šeštame skyriuje, sūnus—5 sky- 

i Baltųjų Rūmų po pasitarimo su riuje. Į Chicagos aerodromą at- 
Sherman Adoma prezidentiniu pa- skrido 3 val j f Aerodro- 
geibimnku, nirkuniniai:, klausi , : „y. ,,
tnais. Respublt'.tonai sudiro planus mc sutiko ap e 100 lietuvių, 
laimėti rinkimui 195G metair, Chicagos laikraščių, televizijos 

(INS) i įj« radijo atstovai.

KALENDORMS \ Gaučienė pasakė, kad Sibiro
Lapkričio 11 d.: ftv. Marty- lietuviai prašo vaistų. Po Stali

nas; lietuviškas: Saigūnė; Karo no mirties tremtinių padėtis pa- 
Paliaubų diena. lengvėjo ir net daugelis gali pa-

Saulė teka 6:34, leidžiasi 4:35. sirinkti darbą.

^KdweJt tater-Ubrsry Ccnter, Cbici^
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VASARIO 16 ARTĖJANT
PRANYS ALSĖNAS, Kanada

Didžioji mūsų šventė — Va- Siūlyčiau daug p gesnj reklamos

PAJIESKOJIMAI
Jonas Rutkauskas, įieško sesers

galiau dirbamo darbo ar eina- laiškų, liečiančių pavergtą mū- 
mo mokslo skirtumų. sų tėvynę. Kiek prisimenu,

anie tai i-a^e pen Lietuvos kon.- jonas nutKausKas, jiefixo sesers Kreipiuosi į keletą kanadiečių ® v MARIJONOS JĄNCIENftS. duktė
lietuvių

sario 16, galima sakyti, nebe už 
kalnų. Netruks praslinkti tas 
laikas ir pasijusime becsą 40 m 
sukakties nuo Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo išva
karėse. Taigi, jau pats laikas 
tai šventei ruoštis, daryti pre
cizinius planus ir, kadangi artė
jančioj! Vasario 16 mums tei
kia apvalesnį metų skaičių — 
keturiasdešimt, turėtume tą 
šventę kuo turiningiau ir kuo 
spalvingiau atšvęsti.

Tarytum likimo ironijai pa 
diktavus, ir maskvinis bolševiz
mas šiemet švenčia 40 m. tero
ristinę sukaktį. Vadinasi, be
veik vienu kartu švenčia šven
tes ir pavergėjai, ir pavergtie 
ji...

Ryšiumi su tuo Kremliaus 
oligarchai šiemet rodo pasauliui 
itin gaivalingą aktyvumą: ban
dydami tarpkentinentines rake
tas, leisdami į erdv? dirbtinį 
žemės satelitą ir tt. Reikia

planą

Mano išmanymu, artėjanč’os 
Vasario 16 išvakarėse reikėtų 
visiems, o visiems, kaip pavie
niams asmenims, taip ir mūsų 
’aisvinimo veiksniams, dėti pa
stangų parašyti nepaprastai 
laug laiškų redakcijoms, išdės
tant mūsų tėvynės tragediją, 
yškiomis spalvomis iškeliant į 
riešu m ą Maskvos klastą ir ape- 

’iuojant j laisvąjį pasaulį dėl 
mūsų tėvynės laisvės atstaty- 
mn. Tiesa, parašytieji laiškai, 
be abejonės, nebus visi atspaus
dinti ne3 d'džiųjų laikraščių re
dakcijos nevisada nori prasi
ūti “s; mažais dalykais”, ta- 
Vau, neabejokime, didelė dalis 
‘okių laišku bus atspausdinta. 
nridurtiną, jog čia daug pri
klauso nuo to, kaip tie laiškai 
narašyti (suredaguoti) ir ko
kio paknkumo tam reikalui -tu-

sulas Kanadai min. V. Gylys, Marijonos Dievokaitytės ir Domi- 
montrealietis J. Petraškevičius, ninko Rutkausko, gim. Vaiėlaukio 

Neabejoju, kaip . Kanadoj, J. R. Simanavičius (torontie-, ^rntrika° Syko SSToJJ 

taip ir JAV jau yra buvę gana tis), dr. P. Ancevičius (oakvi- Chicagoje. Kreiptis — B. Jablon- 
gražios iniciatyvos iš paskirų lietis 1, rašiau aš pats ir dar ki-!skis’ £24 S. Highland Avė., Au-
asmenų puses. Tačiau, kaip ti. Pakartokųne savo pastan-|--------------
Kanadoj gyvenąs,'geriau žinau gas ir dar kartą, o mūsų tėvy-1 Jiešk. BAGDONAI PETRAS, JO 
apie Kanados lietuvius, todėl nė Lietuva bus didžiai dėkinga TittuX ^Zi^mlždaug^S'30 
noriu apie juos rašyti ir kreip- už tai. Minėjimų rengėjai tu- m. Gyv. Chicagoje. Jieėko iš Lie
tis į juos. retų kviesti kuo daugiau gyve- ^vos brolvaikė Elena Bagdonai-!

Ivitnis .metais v «sario 16 ar namojo krašto □ficia.lhj asine* žinantieji apie ju/os prašomi at- [ 
kitomis progomis Toronto bei nų, aprūpinti juos reikiamame- siliepti adresu — K. Purinas. 5304 
Montrealio didžiojoj spaudoj te- džiaga, o svarbiausia — jų ne- ^c1”e Clty Hwy- Main« City, 
ko matyti itin gražių, puikiai varginti savomis perilgomisi --------------
pagrįstų ir motyvuotų lietuvių kalbomis ... STALMAšEVI-

IČDTfi. ištekėjusi Vokietijoje, da
bartinė pavardė nežinoma. Prašo 
ptsilienti Vilas Katinas, 85 — 12 
88th St., tVoodhaven, 21, New 
York.TRUMPOS ELEKTROS BANGOS IR 

MEDICINA
Aštuonioliktame šimtmetyje gar kraujuje raudonų kraujo rutulė- 

sus išradėjęs Vatas, išradęs garo lių skaičius, padidėja kvėpavimas, 
maginą, pasakė, jog nėra pasauly plačiai įtraukia daugiau deguonio 
didesnės jėgos už garą. Tačiau 20 ir pradeda geriau veikti įvairios 
šim.mečio pradžioje italų išradę- vidaus liaukos, nuo kurių pareina, 
jas Marconi, išradęs bevielį tele- bemaž visa žmogaus sveikata, 
grafą ir daugelį kitų išradimų ra- „ , , . . . , , . }
diologi jos srityje, sugriovė Vato Sakoma, kad trumposios elekt-1 

, . , , . tvirtinimą ir pasakė, ksd nėra pa- f08 bangos ypač sėkmingai buvo
ri laiškų skyriaus redaktorius, saulyte didesnės jėgos už elektr l-r V™ naudoj3^ tokių ligų gy-i 

magnetines bangas. Marconio t\ kartais negalima pa
O kad atspausdintieji laiškai tinimu, 20 amžius yra įvairiausi;’ ne^ operacijomis, nei v;/

manyti, pg, švęsdami 40-tąsias turi gal net nemažesnę reikš- «tektros bangų mokslo amžius
revoliucijos metines, jie ir dar me negu mi’z niški komercinio tromagnerinės bangos pajungu;
ką nors stebinančio pasistengs pobūdžio skelbimai — rodo ir ir panaudojus jų energiją, turi d 
parodyti pasarliul. ! tą, faktas, kad visuomene, opi- j
, . . . , nijos kaikurie laiškai yra citvo- mas žadąs suteikti žmonijai nau-

Gi mes, lietuviai, besiranda ,r sk,ltomi netgi parh. jos. neišsemiamos energijos tol
plačiojo pasaulio kampuose,: mpntu d„ba0]Me ,tako ta, ma, "" 
kampeliuose, nors neleisime
erdve, jokių satelitų ir neban- Į 8tenovramoj).
dysime tolimo skridimo raketų! T . s .. . ,
...... . . . , ., : Juk visi esame girdeię ir skaibei baisiųjų atominių ar h.dro-, ,7 * __
geuinių bombų, tačiau aavajai|* »?« «ana &rai'a9 
° ir ifm 'romo vatams kiną viP-
sukakčiai atžymėti pasiruoški- 
me taip, ksd neprikaišiotų vė
liau mums sąžinė, jog ne viską 
padarėm, ką galėjom padaryti. 
Pasistenkime, kiek galima, bal
siau ir aiškiau paskelbti ir iš
sakyti pasauliui savo paverg
tos ir kankins mo3 tėvynės tra
gediją, atskleisti didž'ąją rau
donųjų pavergėjų klastą ir pa- 
jieškoti daugiau draugų laisva
jame pasaulyje mūsų laisvės by
lai ginti.

Kaip tai misijai pasiruoši!?

Tai klausimas, galima sakyti 
labai didelis, bet kartu ir labai 
mažas. Jeigu me3 visi lietuviai, 
gyveną laisvajame pasaulyje 
nuoširdžiai jungsimės j bendrą 
darbą ir bendrą ruošą — nu
bus perdaug sunku pasiekti ar
tėjančios šventės minėjimo kuo 
geresnių rezultatų. Tačiau dar 
kartą pabrėžtina — visiems rei
kėtų dirbti ir visiems prisidėti.

Guvus ir itin aktyvus laik
raštininkas Al Gimantas viena
me iš “Draugo” numerių jau 
yra pateikęs keletą sugestijų 
dėl artėjančios šventės minėji
mo ir pasiruošimo tai šventei. 
Pagrindiniu punktu, atrodo, bu
vo ir ano spaudos bendradarbio 
siūlymas — kuo ryškiau ir kuo 
plačiau supažindinti pasaulį sti 
mūsų tėvynės tragedija ir gau
ti čia kuo daugiau draugų bei 
užtarėjų mūsosios laisvės bylai 
ginti.

Al. Gimantas, atrodo, ryš
kesniam mūsų šventės išrekia- 
mavimui siūlė netgi duoti di
diesiems dienraščiams milžiniš
kus, užimančius net po visą

tin’.
ji . . Taikant elektros bangas iveirio-

tyti Ontar ,-> provincijos parla-]ge gyvenimo srityse, neseniai bu 
vo pamėginta jas pri'aikyti medi 
cinos sritvie ir panaudoti gvdv 
mui. Paryžiaus universiteto medi 
cincs fakulteto radi e legi jos dirb 
tuvė j? u gan senki daro su vadi 
narnomis trumpomis elektros ban 
gomis įvairius bandymus med’ri

ir itin Terus vaisius, kada vi?' 
n' s ar kitag paskiras mūsų tau-

tais, pvz. reumatizmas, nevritas,
, nkiloza ir panašios. Čia trumpų 
angų veikimas pasireiškia labai 
Teitai ir sėkmingai. Po keleto se
ns ų kartais visas skausmas pra

puola ir ligonis jaučiasi visiškai 
pasveikęs.

Tvirtinama, kad su trumpomis 
elektros bangomis galima pagy- 
lyti ■ net tokias sunkias ligas, h*.ip 
□aralyžius ir sklerozė, kur visoks 
gydymas ir visokia medicina yra 
bamaž bejėgė. Be to, trumpomis 

angomis pagydoma ir atskirus 
susirgusius organus, kaip širdį,

'penis, nervų centrus ir kt. To
kiais atvejais pakanka paleisti ati
tinkamą bangų dozę į susirgusį 
. rg?ną ir jis, jei tik nėra visai su
gedęs. nuo to dažnai visam laikui 
pasveiksta. J. Mks

jfciuiuiiuiiiiiiiiiiitiiimuiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiuuuiiviiiffliiimiimniiiiuiiiiMihii

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje, 
Atsakymą ras'te J. Budzeikos 

knygutėje.

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų 
Ją galite gauti 
“DRAUGE”

4545 W. 63 St. Chicago 29, DL

DR. J. Ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonio pagal susltarlmH 

. J«1 valandos skambinti telefonu 
HEnilock 4-1562 nuo 2 Iki 9 vaL 
p. p. kasdien iftnkvrus tredlad •
ftefttad

Rmi. tel. <čRovehlll 6-&AOR

Tet REUanoo 5-1811
OR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Lietuvis gydytojas)
3925 West 59 Street 

Vili 1 •. tAAcavs , MbsAt. ta ii , atK. t V irtad. ii
jenktad nuo 1—4 p .p. 6:S0—8:SU j 
vai. vak Trnčlad ir ftefttad 1—4 ▼
•» n

Tet oftoo ir buto Obyniplc 1-4IM I

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I 

4938 W. 15th SU Cicero
Aaadluu 1-4 vai. Ir 6 8 vai vah

Uakyrua trečiadienius. 
tenleU •' ik’ 4 oopl-

Ofiso telef L-Afayette 8-8210. Jei 
neatsiliepta, kaukite KBdzle 8-8888

OR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 S. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-1:80 . 
Vak pirm antr. ketvirt 8-8:80 v

Tr«dlad tik susitarua

OR. IRENA KIHtAS
(Gydytoja Ir ChirargS) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ UGI
SPECIALI STB

TIRO South Western Arenu*
(MEDICAL B UI LUINO) 

Plrmad.. antrad., ketv. ir penktad 
nuo 11 vai. ryto lkt 1 vai. p.p. tr nuo 
6 v.—8 vai. vakare. TreClad. nuo 
IX vai. ryto — 1 v. p. p. Seltad 11 
-ai ryto Iki 8 vai. popiet

Office tel. RE 7-1188 
tr| W<lhrook R-3TMR

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedss - ProteaMa* 

Aparatal-Protesat, Ued ban 
dalai. Speo. pagalba kojon 

(Arob Supports) Ir U t. 
VaL: 8-0 tr 6-8 ReMadlenlala 9-’ 
IRTHOPEDUOS TECHNIKOS LAK

2850 W. 6Srd St, Chicago 29,01 
Tel. PKnnpmy 8-R0A4

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4290 Vt. 63rd 81 
Ofiso teL RKllanv« &-4410 

Rerid. telef. GRovehUl. 8-0811 
Valandos: 1-1 p. m.. 6-8 p m 

Penktad. Uk po pietų.
Tredlad Ir iettad pagal sutarti

Ofiso tel. CLlffslde 4-2808 
ItesJdencUoe: LArayetle 8-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street
(Kampas 47th Ir HenuJlage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vok 
4e6tad. nuo Iki 6 vai.. Iftakyr. sek

OR. FL TALLAT-KELPH
Ofisai 20 North tVacker Drlve 

< Oi vi e Opera Houee, kamb. 868)
Vai. kasd 12—4 

M. CEntral 8-2004
0001 Weat 16th 8tr.. Oknro 

'ai kasdien 6-8, gegtad. 1-2 vai 
TeL TOwnhall 5-0050 

Kitu laiku Ir trefilad. susitariu 
ResM. tel. HEmlocfc 4-7080

Tel. oriao — HE 4-1202 arba REp. 
7-0700. Namų — PR 6-478S

D R. A. MACIŪNAS
CHIRURGA8 

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

penktad. nuo 5 Iki 8 vai. vak.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika lr moterų ligosi
0fi»M ir ras.: 6100 8. Węstern Are 
Tel. PRospect 8-1225 arba WĖ 8-657- 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. •„ Antr. 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., Šeštad 
2-4 vai. popiet lr sulig susitart m u

ietis pralindo pro didžiųjų Ka-; sritvie. iš spaudos matyti,
, r TaTT . i -»• ,'{ad šiame d?rbe dabart’niu metr 

nados ar JAv-bių laikraščių iau vra pasiek'i gan? dideli ir tej 
redakcijų barjerus. Kodėl jie ariami rezult'tai. Tos dirbtuver.
ųųvn ir vėl negalėtu i direktorius dr. Lievre yra paskel-savo pastangų i o ų kcietą jdomių faktų, kurie ro-
oakartoti? į do. kad trumpųiu elektras ban'3”’

Čia dar kartą kartojamas na-' Prit-ikymaa medicinoje atneši V 1 K T ORO K O 21CO 8
....................... ; dau,'; naujo. 'JetuviSA. gazolino stotis ir autosiu'ym? s musų lasvinimo veiks- j .

Trumpųjų bsngų veikimas, gysliams: jie ypatingai turi pasis-,
, . . ... • • tav dant ,vairius ligonius, sako dr.fengti ir paruošti d’dž’ajai J*V- 
’-’.ų ir Kanados spaudai medžia
gos. Lietuviai jaunuoliai ir 
'aunvolės, Vvčių organizacijos 
nariai, kiek žinoma gana da -it 

laiškų rašo spaudai, o taip pat 
-enateriams, kongreso nariams 
ir kitiems oficialiems pareigū
nams. Tikėkime kad jie savoj 
misiją gražiai atliks ir ertėj‘,n- 
ė>s mūsų didžiulės šventės iš
vakarėse. Čia pat, žinoma, no- 
-ėtųsi pateikti klausimą ir mū- 
-,’škei moksleivijai bei studen
tijai, besimokančiai ir bestudi
juojančiai Amerikos ir Kanados 
mokyklose ir universitetuose: 
o kaip jūs. mielasis tautos at
žalyne? Reikėtų, oi reikėtų, ir 
jums kvraktyviau prie to dar
bo prisidėti, o nevien tik “se
nius” kritikuoti kongresuose...

Mūsiškei studentijai, bestud'- 
juojančiai šiapus Atlanto, juk 
daug lengviau parašyti angliš
ka jai spaudai laiškų ar net in
formacinių straipsnių apie savo 
tėvynę, negu mums, “seniams”, 
kuriems ir su anglų kalba nėra; 
lengva verstis ...

Deja, jei nekalbėtume apie 
JAV-bėse veikiančią Vyčių or
ganizaciją. tai paskirti mūsų 
studentų be Įsų nekažin kiek 
daug girdėti mūsų tėvynės lais
vės bylos forume... O reikė-

Lievro, neturi savyje nieko ote- 
buklingo — fci yra paprasta ir 
natūralu šių bangų įtalpa i žmo
gaus organizmą, kuri panašiai vei
kia kaip ir sau’ės arba kvarco lem 
oos vonios. Pastačius į bangų te
kėjimo lauką ligami, jo širdis tuo
jau pradeda smarkiau plakti, pa
gerėja kraujo apytaka, padaugėja

taisymas 
vtliekami motoro remontai, lygi
ame*, dažymo darbai ir keičiamut

•dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

,759 S. WESTERN AVĖ. PE 8-»63t
. IX- «A»»A« »Af5Sf «A« *A‘ »A.»»A» »A» «ArSA» tA» lAT 4A» Uf tA»4A- «A.» tA» -A? -u

Perskaitę “Draugą” duokite 
įį kitiems.

“<s
PRALEISKITE KALĖDŲ 

ATOSTOGAS

ITALIJOJE
QUEEX MARY, mUžini&kas liuksusinis laivas,

Ls Acu Y'orko išplaukia lapkr. 20 <L
S. S. VY’LCANTA, Italų linuos laivas,

iš. Nevi' Yorko išplaukia gruodžio 4 d.
S. S. LDBERTE, Prancūzų linijos laivas,

išplaukia iš Ncw Y'orko gruodžio 7 d.
S. S. AUGUSTUS, Italų linijos laivas,

išplaukia iš New Y'orko gruodžio 7 d.
S. S. CRISTOFORO, Italų linijos laivas,

išplaukia gruodžio 12 d.
Galite pasirinkti bet kurj iš šių penkių liuksusinių laivų praleisti 

Kalėdų laikotarpĮ Europoje. Įsėdę | laivą. Jūs pamiršite visus savo 
rūpesčius ir vargus, nes mes aprūpinsime visus reikalus susijusius 
su kelione ir jūsų bagažą pristatys m e | jūsų nurodytą vietą.
0 Plaukdami laivais QUEEN MARY ar S. S. LIBERTE pravažiuo

dami galėsite aplankyti ir Paryžių 
• Visuose laivuose yra puikus maistas ir yra (vairi pasilinksminimų

programa, kad jūsų kelionė būtų malonus prisiminimas. 
krei^kitėsP|IneSnlU informaclJ*l lr kelionės dokumentų sutvarkymo

Seghetti Travel Bureau, Ine.
2451 SOUTH OAKLEY AVENUE 

Chicago S, III. Telaf. YArds 7-3278-3279

puslapį, skelbimus, kas, jo ma- tų sukrusti visiems, nežiūrint 
nymu, ypač atkreiptų dėmesį nei amžiaus nei pažiūrų, nei pa- 
milionų žmonių, laikraščių skai

TeL ofiso WA 5-5010, rei. PR 8-7555
DR. ANTANAS ALEKNA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1601 W. Garfield Blvd-

Val. — Plrmad., antr.. ketv., penkt. 
1—4 Ir 6—8; šeAtad. 1—4; trečiad. 
uždaryta.

OR. ANNA 8ALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6822 South tYeatern Avenae 
ai. kasdien 10-12 vai. Iv 7-8 vaL 

*ak. šeštadieniais 10 - vai Trečia 
Kėniais uždaryta Kt laiku susitariu 

Ofiso ‘elefonas: Pli 8-5220 
Ras ta,rff YVAIbrook 5-6076

OR. VL BLAŽYS
-•LAUCIŲ IR VIDAUS LIGOS
4701 South Damen Avenae 

Kampas 47-tos lr Daman Avė • 
Vai kasdien nuo 6—8 vai. vak

Šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. tr kitu laiku pagal sutart, 

Telef. ofiso LAfayctte 5-0040 
Rer UMbrooU 5-5048

ofiso HE.4 6849 res. HE 4-282«
DR. PETER T BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 Weat 71at Street

Vai Pirm ketvlr penat 1-4 Ir 7 )
Antr. 1-6, treč. lr šešt. pagal sutarti, 
■ešm urdHrvtn

OR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South VVeetern Avenae 
Chicago 28. 111 

ielefonae RF.piihltc 7-4800 
Rezidencija: GRovchUl 0-8101

Pasimatymai pagal sutart]

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archei Avenue 
■flsr vai nuo 8-4 Ir nuo 6-8:80 * 

»ak. šeštadieniais nuo 2 * Iki 4 popte< 
Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnla 7-rtOSš

Bertienei fos tel. BErerly 8-8241

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-8700 
Res. RE 7-8867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 
Spec. akušerija ir moterų ligą 

2454 West 7lst Street 
(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—S lr 6—8 vai. vak. 
šešadtenlals 1—4 p. p. Trečiadieniais
utždsnvta.

tytojų. Galimas daiktas, joj 
tai atneštų apygerių vaisių, 
bet, turint galvoj autoriaus nu
rodytą sumą tokiam eksperi
mentui įvykdyti (apie $12,000!), 
visdėlto tenka suabejoti, ar bū
tų Jė to prikulta tiek derliaus,1 
kad jis kompensuotų tokią mil
žinišką sumą pinigų. Tuo la-

NELAUKITE PASKUTINIO 
MOMENTO!

Jau dabar įsigykite šventėms:
• Moderniškų televizijų
• Ht Ei fonografų
• Nuostabius importuotus radiju.
• Stebuklingus transi.torinlu. 

radijukus
• Patogius radlj-o-lalkrodžlus 
o Gražius elektr. laikrodžius
• Naujausių patefonų plokštelių. 
Taip pat čia rasite dldet| paslrtn- Į

kimų. elektr. namų apyvokos relkm., Į 
k. a. virdulių, prosų, tosterių, plau- :

blau. kad tokios aomns, be abe- “1 -*
Jonės, mūsų laisvinimo veiks- Plrklto visados Aloje moderniškoje 
niai lr neturi. O jeigu pinigų1 pArduotuvejo

lAiDflinfl.
OTCLCvision
Csales- serviceD

ir būtų — kaip nėra — tai jau 
naudingiau paskirti keletui mū
sų jaunuolių stipendijas į moks
lus prasimušti, tai daugiau bū
tų naudos, nes iš tų jaunuolių

’ vis vienas — kitas grįš į atga- a. semkivas
, ,, , . “ X12’ fl Hnlstcd — CLirrs dč 4-Sea3

vusią nepriklausomybę musų Atdara kosdion 9—6. p rmndlcnlals 
tįvvne I ‘C ketvirtadieniais 9—9

y * • • • OObOOOOOOOOOOAOOOOO^AOOOOO

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų gino,
kad taupyti apdraaKtoaa Taopymo Ir Skolinimo Bendrovėse yrs 
Kaaga Ir pelninga.

Unlveml Ravtnga and lxmn Amodation aftlkrlnn aragaioą 
Ir gražų pelną.

Rangnmą nžtvlrtlna Suvienytą Valstybių vaidilos agentflra Iki 
810,000.00 kiekvienam indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusiu Ir sąžininga vedėju pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per lalžkaa Bus grei
tam Ir draugiškam patarnavtmna

Dėl pamkolu Ir vtmaim finansiniai* reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

Oftao telef. YArds 1—1188 
Bertlendlos — 8Tewart 8-4811

OR. I. GUDAUSKU
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weat 85th Street 
(kampas Halsted lr S6-ta gatvSj 

VAL. 1—4 lr 6:80—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidarė 

s^atadieniais 1—4 vai

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-8700 
Rea PR 0-8801

DR. i. MEŠKAUSKAS
GYTtYTOJAS ir CHIRURGAS 

Kpcctalyb? — vidaus Ilgos 
2454 West 71st Street

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

DR. JULIJA M0NSTAVI8IUS
GYDYTOJA IR CHTRURGff 

Office: 10748 soutb Michlgan Avė.
Boto 1653 W. 103 St, Beverlj Hills

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v vt.i, 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. Iki • v. v., 

išsklrus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet

Tel,: Ofiso — PUlIman 6-8788 
Ruto REverly 8-2946

reL ofiso HE 4-2125, res. GIb. 8-8lO»
DR. V. 8. TUMASOHIS

CHIRURGAS
2454 West 71st Street
O1s» Ir Campbell Ava)

Vai.: plrmad. lr ketvirtad. 6—9 v. v, 
Antrad. ir penk. 1—5: šeštad. 2—« 
TreČ. uždaryta.

Telefonas GRovehill 6-282S
DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė: AKUŠERIJA lr MOTERŲ
LIGOS

2524 West 69th Street 
(09-os lr Mnplcuood Avė kampas)
Valandos: nuo 1—4 lr 6—8 vak 
Šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

Ofiso HEmlock 4-6814 
Rez HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PIGUČIŲ IR VIDAUS L1GO 

2745 We«t 69th Street
(priešais šv Kryžiaus ligonine> 

O-Ilmo n.rfll (.rlmi.

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Rnid. PRospect 6-9400

DR. OMĄ VAŠKEVIČIUS
(Vaškerlčlfltė)

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
6248 Sonth Kedzie Avenae 

Vai. kasdien 1-8 p. p. lr mfo 5-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai
•r kitu lalkn tik «ii«ltar„»

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. Whlpple Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 Iki 12; S—6; 7-8 

’eštad 10—12 Trečiad. uždaryta
I-Afayette 8-4848 

Namu — CEdarrree* S-77M

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 Weat SIst Street
Kamp. Halsted lr 81-mos gatvių 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
lr n t, n »• »v «e«t„4 1 ( pnntet

i OR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3259 South Hslated Street
Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 

1—6 vai. vak.
Trečiad. tr kitu laiku pagal sutarime 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Reald. >481 
(V 02nd 8L, tel. Resublic 7-8818.

——————■ . ,,, | .
ofiso telefoną* — Hlebop 7-2828

OR. AL RAčKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenae 
(Kampas Kedzie Ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:0t» * 
Trečiad Ir aekmad tik susitarus

Cel. ofiso PR )-6440, rea. HF..4-316»
DR. F. C. WINSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Weet Marąuette Rd.

Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 iki 8 v 
Trečiad lr šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 8o. Halsted StreH 
rel Ofiso CA 8-0257, rea PR. š-4806 

ResM. 8800 8. Arteslan Avė.
VAT, 11 v r Iki S p n; Š — T, ,

TcL TUrner 5-9802

OR. J. RIMOZUS
CHIR0PRACT0R 

1428 Broadway, Gary, -Inllaaa
Vai.: pirm. Ir treč. 2-8 vai. vak.. šešt. 
10-12 vai. prieš plet. Kitu laiku pagal

OR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CH1RURGINC8 1B 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street 

Priešais 8v. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpebUe 7-SSB8 

VAL.: Pirm., antr., Kert., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte lr nuo 8:00—8:06. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

Tel. ofiso PR S-888S, res. RE 7-919k
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GINTI, V IH G Y U 7 TOJ AM 
2500 Weet OSrd Street 

VAL kasdien nuo t—4 p p Ir 7:8>
■ Iri S vai Trnčlad Ir Aršt uždaryta

Telefonas GRovehill 6-1596
DR. ALDONA JUŠKA x

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTO 
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: 9—12 lr 1—t v. v. pagtsd 
nurttarlme Išskyrus trečiadienius.

2422 W. Marąnette Road

(iriso Ir Loto tet. ol.ymptr 9-I8MI
OR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1467 Ro. 49th Conrt. Ctoero 

Kasdlet 10—12 Ir 4—7 vai. Trečiad
lr šeštad. tik 10—11 vaL

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 28 metu patyrime
Tet YArdš 7-1821 

Pritaiko akiniu* 
Kreivas akis 

tštatao
Ofisas tr akinių dirbtuvė 
750 Wemt S5th Street

Vai. nuo 10 Iki 8. nuo 6 Iki. 8, tre 
čled. nuo 10-12, penktad. 10-2 ii 
šeštadtentate nuo ie Iki 7 vai. p.p

OR. S. VAITUSN, OPT.
Palengvinu aklų Įtempimo, kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio 
Atitaisau trumparegystę ir toltregys 
tų. Prirenku teisingai' akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumas. Speciali atyda kretplams 
| mokyklos vaikus

4712 Sonth Amhland Avė. 
Tel. YArds 7-1373 

Vai, 10:20 Iki 7 v vak. Šeštad. 10:8* 
Iki 8 vaL Sekmad Ir treč uždam

DR. ANT. RUDOKAS, Opt 

Tikrina akle Ir pritaiko akMOna, 
keičia Miklus Ir rėmas 

*466 A Oalifornla Avė. .YA 7-7381 
Vai.: 10 ryto lkt 8 vak. (trečiad. už-
»*PV**0š\ 1**468 3 1 A pąrf/t tirt B e» n vr
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Kad žmogus netriukšmautų...
TEISE IR ĮSTATYMAS

Ruošiantis komunizmo nugalėjimui, reikia iš naujo pergal
voti ne vieną, visuomeninę sąvoką, kuri komunizmo yra iškreip
ta ir labai plačiu mastu prigydyta žmonijoje.

Vienas iš klausimų, reikalingų nuoseklaus išmąstymo, yra 
teisės ir įstatymo klausimas. Ar turi žmogaus gyvenimas teisinį 
pagrindą, ar žmogus egzistuoja vien atsitiktinai? O gal mes 
turime sutikti su Hėgelio teisės moksle užrašytu sakiniu: “Ar 
individas yra, ar nėra, tai nesvarbu objektyvinei etikai”.

Komunizmas taip labai susirūpino žmogaus sulyginimu su ki
tu žmogumi, kad pačią žmogaus buvimo teisę visai paleido iš akių. 
Komunistinė santvarka neturi privataus žmogaus teisės. Ten 
žmogus neturi teisinio pagrindo savo buvimui. Žinoma, juo la
biau jis ten neturi teisės ko nors savintis. Viskas, kas yra, pri
klauso visuomenei ir paskiras žmogus, tik kaip visuomenės da
lis, gali dalyvauti jos teisėje. I visuomenės turtus paskiras žmo
gus ten gali reikšti tik tiek pretenzijų, kiek jis pats yra naudin
gas visuomenei. >•'

Vaizduokime^ štai, kad vieną dieną komunistinė santvarka 
yra sugriauta. Visagalės kompartijos su jos viską lyginančia ir 
slegiančia ranka daugiau nebėra. Kas tada valdys iš komunizmo 
išlikusias tautas? Gali atsitikti, kad joms valdyti tebus pasi
ruošusi viena jėga, tai būtent žmogaus sauvalė. Ta sauvalė reik
šis arba kokios neribotos laiąyės formoje, ar kokios nemažiau 
žiaurios diktatūros formoje. Bet ir vienu, ir kitu atveju ji pri
vataus žmogaus teisių nepaisys.

LAISVE NEATSIRANDA SAVAIME

Baigantis komunizmui, vienu svarbiausių klausimų bus pri
vataus žmogaus teisės klausimas. Gali atsitikti, kad šis klau
simas kils labai aštrioje formoje. Jis gali būti taip aštrus, kaip 
kultūros istorijos pradžioje. Vieni reikalaus laisvo kelio dideliam 
žmogui, kuris eis su kitais nesiskaitydamas; kiti atstovaus ko
lektyvinę pažiūrą, reikalaudami masinės žmonių vienybės.

Nėra pagrindo tikėtis, kad, žlugus komunizmui, būtinai bus 
laisvė. Tai vilčiai nedaug pagrindo yra mūsų laikais, nes kiek
vienas pavergėjas dabar turi daugiau priemonių valdyti tautoms, 
negu jų turėjo koks Kserksas.

Norint iš šio potvynio išsigelbėti, reikės iš naujo išmokti 
skaitytis su paskiro žmogaus teisėmis. Kas yra tos teisės, apie 
kurias čia kalbama? Pirmiausia tai yra žmogaus teisė būti arba 
gyventi. Taip pat pagrindinė žmogaus teisė yra būti savo įsi
tikinimų ir veiksmų šeimininku; laisvai už juos apsispręsti ir 
garbingai už savo apsisprendimus atsakyti.

Toliau eina teisė į visokias nuosavybes: į pragyvenimo prie
mones, į uždarbį, į garbę, į gerą vardą savo visuomenėje ir t.t. 
Čia pat kyla klausimas, kiek žmogus turi teisės į paveldėjimą; 
vistiek, ar turto, ar garbės, ar ryšių (kraujo ar kultūrinių). 
Toliau gali būti teisė gintis, esant užpultam, ir daug kitų teisių.

Paneigdamas šias teises privačiam asmeniui, komunizmas 
visą šį klausimą pastatė pačioje pirmykštėje stadijoje. Nors 
už šias teises kiekvienoje tautoje yra daug kovota per šimtme
čius labai įvairiomis priemonėmis ir nelygia pasekme. Verta 
pagarbos- yra anglų kultūros kova už žmogaus teises. Ją galima 
stebėti nuo didžiosios teisių chartos laikų 1215 metais iki mūsų 
laikų. Didžioji charta būtų likusi suplyšusiu popierių, jei nebūtų 
buvę visos eilės piktų advokatų, nesivaržiusių susipykti dėl žmo
gaus teisių su savo įtakingais draugais.

Lietuvių.kultūros kova už žmogaus teises galėtų paaiškėti, 
jeigu mes patyrinėtume šiuo atžvilgiu Lietuvos Statutą. To 
darbo reikėų imtis pakankamai šviesiu ir plačiu žvilgsniu ir šiek 
tiek atsilaisvinus nuo kaikurių mūsų politinių ar socialinų nuo
taikų. Būdinga, kad jau spaudos draudimo metais kilo dėmesys 
Lietuvos Statutui, jieškant moralinės'atramos prieš rusų prie
spaudą.

“AUKSO GYSLA”

Būtų neteisinga, jei mes vien komunizmui suvergtume kaltę 
už visuomenės nuasmeninimą. Komunizmas greičiau įvykdė tai, 
ką kiti drąsiai ar nedrąsiai buvo prasitarę. Pvz. filosofas Hė
gelis praėjusio šimtmečio pradžioje savo mokiniams sakė: “For
maliai suprastoje visuomenėje nėra kalbos apie paskirus inte
resus, apie kieno- nors pelną ar gerovę, »r apie pagrindą kieno 
nors norui ar nenorui, įžvelgimui ar tikslui”. Kaip mažai reiškia 
asmuo kaikuriose visuomeninėse stadijose, mes galime pama
tyti iš šių jo žodžių: “šioje stadijoje mes neturime ko veikti nei 
su privačiu reikalu, nei su jo asmeniu, kaip laisvu ... Tik grubus, 
nekultūringas žmogus stovi už savo teises, kai tuo tarpu didžia
dvasiškas žmogus domisi daugybe kitų dalykų, kurie greta yra 
ir jo paties”.

Taigi komunistinis kolektyvizmas nėra koks iš nežinios atė
jęs dalykas. Jis buvo paruoštas prieškomunistinių mąstytojų ir 
teisininkų. Pozityviškieji teisininkai pradėjo nekreipti per
daug dėmesio į įstatymo teisingumą. Jiems labiau rūpėjo, kad 
žmogus netriukšmautų. Jie pradėjo galvoti, kad įstatymas ir 
teisė arba teisingumas yra du skirtingi dalykai. Kadangi tei
singumas yra persunkia! suvokiamas ir permažai praktiškas da
lykas, tai ir nesirūpino, kad įstatymas būtų arčiau tiesos. Dėl 
to taip atsitiko, kad pozityvistinė teisė vienoje kitoje srityje dau
giau žmogaus teises suvaržė, negu jas apgynė.

Po jų atėjęs komunizmas pasiliko tik įstatymą, kaip pagrin
dinę žmogaus suvaldymo priemonę, o apie žmogaus teises ir tei
singumą uždraudė net galvoti

Tačiau, kai žmogus vaduosią iš šios neatpirktos tikrovės, 
jam reikės sėstis prie žmogaus teisių pradžiamokslio ir vėl pra
dėti nuo ABC, iki jis išnarplios, kur ir kaip yra žmogus pri
klausomas nuo artimo ir kaip jis yra laisvas.

Reikia pasidžiaugti, kad šiandien visuomeninė galvosena 
vėl grįžta prie asmens, kaip pagrindinio visuomeninių teisų šal
tinio. L. Sturzo sako: “Iš tikrųjų nėra teisės, kuri kiltų ne iš 
žmogaus asmenybės ar iš jo pareigos kitam asmeniui — Tačiau 
žmogaus asmenybės vertė yra paslėptas lobis, kurio reikia jieš- 
koti. Tai yra lyg aukso gysla, kurią reikia išskirti ir išvalyti nuo 
priemaišų”. V. Bgd.

VENGRUOS KOMUNISTU

Ne be reikalo yra tvirtina
ma, kad komunizmas visų pir
ma yra tikėjimo priešas. Jis 
deda ypatingas pastangas di
skredituoti Bažnyčią ir Jos va
dovybę, kad, sutrikdžius gany
tojų darbą, lengva būtų išsklai
dyti ir visą kaimenę.

Antra vertus, komunizmo 
propagatoriai gerai žino, kokį 
svarbų vaidmenį tikėjimo at-( 
žvilgiu vaidina kunigai. Ku
riuos gali ir nori, jie paprastai 
suimdina ir izoliuoja nuo tikin
čiųjų; tačiau nekartą jie sten
giasi kunigus panaudoti ir savo 
tarnybai. Tikras paradoksas.

Vengrijos švietimo ministeris 
Gyola Kaliai yra pasišovęs kaip 
tik eiti šiuo antruoju keliu: ati
traukti kunigus nuo Šv. Sosto 
ir panaudoti juos savo reika
lams.

Spalio 13 d. jis viešai kalbė
jo apie Bažnyčios ir valstybės 
santykius. Jis pareiškė, kad 
paskutiniu metu tie santykiai 
esą “pagerėję”, tačiau kartu 
pridūrė, kad dar daug turėtų 
būti daroma... iš Bažnyčios 
pusės.

G. Kaliai pažodžiui pareiškė:
“Mūsų kunigai turi žinoti, 

kad valstybės potvarkiai yra 
daug šventesni nei Vatikano ir 
kunigai turi atlikti savo parei
gas pagal tautos reikalavi
mus”.

Kartu jis perspėjo žmones, 
kad šie nedemonstruotų spalio 
23 d., praėjusių metų sukilimo 
metinių dieną. “Vyriausybė 
gavo žinių, kad kontrevoliucio- 
nieriai užsienyje ir pas mus ren
giasi švęsti spalio 23 d. ir orga
nizuoti demonstracijas. Vidaus 
reakcionieriai tiki, kad tuo me
tu išsiverš nauja revoliucija. 
Tačiau liaudies demokratinis 
režimas šiandien yra daug stip
resnis ir labiau stabilizuotas nei 
jis buvo prieš 1956 m. spalio 23 
d. Mes esame demaskavę mūsų 
priešus ir žinome, kur juos su
rasti Bet koks antjevoliuci- 
nis sąjūdis bus be gailesčio su
triuškintas”.

šitaip kalba atstovas komu
nistinio režimo, kuris laikosi tik 
jėga ir pažymėtina — sovietų 
tankais ir durtuvais.

Komunistinis režimas gerai 
žino, kad jo skelbiamomis am
nestijomis ir įvairiomis lengva
tomis niekas netilo. Netiki y- 
pač tie, kurie turėjo laimės iš
trūkti iš jo nasrų.

Tuo atveju jo atstovai imasi 
smurto. Anglijos spauda skel
bia, kad esama davinių, jog 
vieną jauną berniuką, atvykusį 
į Angliją su giminėmis, nusivi
liojo Vengrijos komunistinė am 
basada ir laikanti pas save.

Taigi, kelias gerai žinomas: 
tariamos amnestijos, o tikro
vėje — grasinimai ir teroras 
net tų žmonių, kurie pas egė 
Vakarus. J. K-is

ŽUKOVO KARJEROS VINGIUOSE
K. MOCKUS

Biografijos metmens

' Gimęs 1895 m. Mobilizuotas į 
carinę rusų kariuomenę 1915 m. 
1917 m. kilus bolševikų revoliu- 

I cijai, įsijungė į raudonąją armi- 
, ją ir aktyviai dalyvavo pilieti
niame kare. Bolševikams Išsilai
kius valdžioje, jis buvo nusiųs
tas studijuoti karo mokslo į 
Frunzės vardo akademiją, o vė
liau studijavo Vokietijoje tan
ku strategiją ir taktiką. Ispanų 
pilietinio karo metu buvo tankų 
srities patarėju kairiųjų kariuo
menėje. Žukovo vardas pradėjo 
ypač kilti 1938-39 m., kai jis 
sunaikino visą japonų šeštąją 
armiją kovose dėl išorinės Mon
golijos. 1940 m. pakeltas į ge
nerolus. 1941 m. spalio mėn. pa
skirtas Maskvos gynimo vadu; 
nesiskaitydamas su aukų dy
džiu. pajėgė atlaikyti vokiečius, 
kurie, žaibo smūgiu nespėję pa
imti Maskvos, vėliau pateko į 
labai šaltos žiemos sąlygas ir 
praėjo jausti savo žygio sunku
mą. Prie Stalingrado Žukovas

vadovavo rusų kontrofenzyvai 
1942 m. rudenį, kurios pasėkoj 
turėjo pasiduoti visa vokiečių 
šeštoji armija. 1943 m. jis prisi
dėjo prie pramušimo vokiečių 
sudaryto apsupimo žiedo aplink 
Leningradą ir buvo pakeltas į 
Sovietų Sąjungos maršalo laips
nį. Rusų kontrofenzyvos metu 
jis vadovavo rusų kariuomenei 
Lenkijoje ir Vokietijoje; jo veda 
ma armija paėmė Berlyną, ku
rio, laikydamosios susitarimo, 
neėmė netoli buvusios Vakarų 
aliantų armijos. 1945 m. gegu
žės 8 d. Žukovas atstovavo Sov. 
Sąjungą formaliai priimant hit
lerinės Vokietijos besąlyginę ka 
pituliaciją. Kurį laiką buvęs 
Sov. Sąjungos atstovu Vokieti: 
jos kontrolės komisijoj ir tuo 
metu palaikęs neblogus ryšius 
su Amerikos JV atstovu gen. 
D. Eisenhoweriu, 1946 m. buvo 
atšauktas į Rusiją ir paskirtas 
visos žemyno kariuomenės va
liu. Apdovanotas daugybe orde- 

I nų. kuriuos mėgsta nešioti. Iš
buvęs apie trejetą mėnesių ar-

JANIS KLIDZEJS

romanas

3

mijos vadu, matyti, pasirodė į- sijos situacijoj panašią padėtį, 
tartinu Stalinui ir šis išsiuntė kaip buvo direktorijos metais 
jį į Odesą vadovauti to rajono Prancūzijoje. Taigi po to jau Vestuvių nuotraukos ir 
kariuomenei. Tame, palyginti, turėtų ateiti napoleoniška ga- SUgŠtOS rūšies fotografijos 
nežymiame poste išbuvo ligi Sta- dynė, vadinasi, kariuomenės ftlŪSĮ! Specialybė
lino mirties. Sakoma, kad tuo persvara prieš įsigalėjusią par- nnFflIU |)||ATri VTIItlil 
metu susitikdavęs ir palaikęs tiją, o po to vieno asmens kari- I llLA Iii 1 llv I v ui L UI v 
draugiškus santykius su Chruš- niais pagrindais organizuota im 
čevu, kuris Stalino pavedimu vai perija. Tokiam atvejui reikia 
dė Ukrainą ir turėjo vieną puoš* specifinių sąlygų ir reikia as- 
nią vilą Kijeve, o kitą — Kry- mens, kuris savyje vienodai jung
me. Po StaJino mirties jis, ma- tų kario ir politiko gabumus. To Telefonas Vlfginia 7-2481
tyti, į viršų kopiančio Chrušče- kio kol kas Rusijoje nematyti, _ _ _____ ___ — .
vo pastangomis buvo paskirtas bet tai dar nereiškia, kad toks
pradžioje karo ministerio pava- negali atsirasti. Žukovo atvejąs 
duotoju, o 1954 m. — karo mi- parodė, kad šis karys vargu ar

(Incorporated)
EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue

nisteriu. turėjo toliau einančių asmeniš
kų politinių planų ir vargu turi

STATYBAI 
IK NAMU

Dabar jau j istorija nuėjusios: re,kla. „ u ,aukt, MMI8¥M0l 
Ženevos konferencijos metu 2u- mžtoju tokiose są)yg0£a koki<>
kovas buvo vienas iš trijų di 
džiųjų Sov. Sąjungos delegatų 
šalia Chruščevo ir Bulganino. 
Laikraštininkai tvirtino, jog pri

se dabar yra Rusija ir jos pa- 
(Nukelta į 4 pusi.)

vatiniuose pasikalbėjimuose jis, Nai|ė ar
stengęsis jtilsnti prezidentą Ei- žinti vedybų tikslu au rimtu, išsi- 
senhowerį, jog Sov. Sąjungoj lavinusiu ir mėgstančiu rimta šei-
esanti pasibaigusi asmeninė dik- gyvenimą vyru prašoma ra- 
k .... f j , . ,. šyti. Atsakysiu i rimtus, su foto-atūra ir jog ten dabar veikianti diskus. Pareikalavus foto
kolektyvinė valdžia. Nors Ven-į grafiją grąžinsiu. T. Žukui, 58 
grijos sukilimo metu jo įsakymu Concerd Avė., Toronto, Ont., Ca- 
buvo brutaliai užgniaužtos tau- n a"
tos laisvės pastangos, visdėlto 
Amerikoje jo vardas buvo vis 
Hnksniuojamas, vis buvo gana 
rimtai kalbama apie jo vizito ga 
’imybes šiame krašte. Ligi to ne 
priėjo. Užteko Žukovui vizitų 
Jugoslavijoj ir Albanijoj. Tų vi- 
ritu metu pasitvirtino kaikurių 
Vakarų laikraštininkų pranaša 
vimai, daryti prieš keletą mėne
sių, kai buvo degraduojami Mo
lotovas, Malenkovas, Kagano- 
vičius, Sepilovas ir kiti. Kaip 
žinome, Žukovas rėmė tą degra
davimą ir, matyti, jautėsi tvir- 
tokai savo balne. Praėjus voe 
keletui mėnesių, jį ištiko tas 
pats likimas, kaip ir anuos* žy
miuosius stalinistus. Apkaltin
tas pastangomis mažinti parti-i 
jos įtaką kariuomenėje, jis buvo , 
atleistas iš karo ministerio pa- 
reigų, išbrauktas iš partijos aug 1 
štų jų pozicijų** — ' politbiuro ir ! 
centro komiteto. Pagal oficialų 
skelbimą vargšai centro komite
to nariai ne tik turėjo nubalsuo
ti vienbalsiai žymiausio antrojo 
Pasaulinio karo savo kariuome
nės vado nušalinimą, bet ir tū
rėjo išsivežti pasiryžimą paaiš
kinti apie tai plačiosioms rusų 
mašėms. Taigi vėl ta pati istori
ja, kaip su Molotovo grupe. Vėl 
daromi mitingai, vėl “liaudis 
vienbalsiai pritaria” centro ko
miteto nutarimui ir smerkia Žu
kovą. x

Kokia iš tikrųjų situacija?
Yra publicistų, kurie norėjo 

tikėti, kad rusų revoliucija eis 
panašiu keliu, kaip aštuoniolik
tojo amž'aus pabaigos prancū-; 
zų revoliucija, pasibaigusi Na
poleono iškilimu Buvo ir daug 
kieno tebėra manoma, kad ir Ru 
sija nueis panašiu keliu, tik il
giau užtruks dėl krašto platy
bių ir skirtingų gyvenimo sąly
gų bei tautos skirtingo charak
terio. Pirmaisiais metais po Sta- i 

1 lino mirties norėta įžiūrėti Ru-

verte a. LktVOkiil

IŠ ARTI IR TOLI BAUDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis ra pilna ap- 
dranda. Pigus Ir sąžiningus 
patarnavimu*.

R. ŠĖRIMAS
SO41 W. Blth PI. Cliiutgo ||

Ui. VVAJbrook 5-6663

13 vyskupų į Liurdą
Sekančiais metais rengiamos 

kelios JAV maldininkų kelionės 
į Liurdą, kur bus švenčiama 
100 m. sukaktis nuo Marijos 
pasirodymo. Jau pasižadėjo 
važiuoti 13 šio krašto vyskupų 
ir arkivyskupų. Kelionės nu
matytos nuo 17 iki 66 dienų ir 

kalnuos nuo $695 iki $1,975.

Ragina prie socialinių 
reformų

Argentinos vyskupai kreipė
si į vyriausybę, darbdavius Ir 
darbininkus skatindami krašte 
pravesti daugiau reikalingų so
cialinių reformų. Skatina pa

kelti darbininkų atlyginimą, 
stengiantis nepakelti prekių 
kainų.

f T Ę SINY8)
Nors kaip, bet Andrius tai nedrįso, nes jautė didelę at
sakomybę už žmonių skausmus. Taip, ką gi jis šiai 

j mergaitei galėjo duoti? Akimirksnio susižavėjimą? 
Tada jis būtų blogesnis ui atvirą nedorėlį. Sakyti jai 
ką? Tada ji tikėsis, lauks... Kas gali žinoti, kas metų 
kalnais laipiojant gali atsitikti?

Taip Andrius pjaustė visokių jausmų peiliais savo 

sielą- Skaudėjo, oi kaip skaudėjo!
50.

Skaudžiausias lūžis atėjo po kokio mėnesio.
Juodą vakarą atėjo Lija. Atnešė raudonų astrų 

puokštę. Rudens vakaro lietaus lašai mirgėjo žieduo
se, kaip ašaros ant skruostų.

Andrius pradėjo kažką kalbėti. Lija tiktai sakė 
taip ar ne. Taip tyliai, tyliai.

Pas tave atėjau šį vakarą... Noriu tik pabūti čia... 
pasėdėti tyliai, tyliai... Kai čia ateinu, nors man kažin 
kaip sunku būtų buvę, čia man rodosi, kad nereikia 
nieko, nieko...

— Ar jau taip anksti tu pradėjai galvoti apie ru
denį... apie žiemą?..

Tarsi išsisukdamas Andrius taip klausė. i
Ji neatsakė, ir taip jie tylėjo ilgai, ilgai, dar juo-l

PRISTATOM 
Vlsuklų Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai. 

Raštinė atidara kasdien nno 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadienais iki 3 vai. vakaro

M O V I N G
A. BKiNlULlt) allieKtt Įvairius 
perkraustymus Del pervežimu# 
<š tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7675

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS'& LOAN ASSN.

6245 S Westem Avė., Chicago 36. III
CONTINENTAL SAVINGS & LOANASSN.

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

2555 W. 47th St., Chicaao 32. III
DISTRICT SAVINGS S LOAN ASSN.

3430 S Halsted St.___________ Chicago 8, III

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

UNIVERSAL SAVINGS 8 LOAN ASSN 

1800 S. Halsted St.. Chicago 8. III.

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

ir tolimų distancijų, šaukite sekančiai

ANTANAS VILIMAS,
8415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILll 

Telefonas — FRontler 8 1882

s:

džiau temo naktis. Langų stikluose skambėjo lietus. 
Andrius norėjo uždegti Šviesą.

— Ne, ne... ji šnibždėjo, — telieka taip pat, geriau 
taip pat... Prieblandoje galima geriau pajusti nueinantį 
grožį.

Andrius rūkė, ir ji matė papiroso raudonąją akį 
žėrint Matė, kaip dūmų debesis uždengė Andrių, ir 
jis tarsi prapuolė kažkur toli, vis toliau, toliau...

Jis klausėsi ir išgirdo. Ne iš tikrųjų!
— Tu — verki?
Ilga tyla.
— Turiu tau kaiką pasakyti, —- ji šnibždėjo.
— Dieve apsaugok! Ar kokia nelaimė atsitiko?
— Ne, ne! Galbūt vis dėlto... Tiktai tu nepradėk 

juoktis, prašau, prašau... Matai, man susidarė tokios 
aplinkybės... kad man...

Dar tyla. Tada tęsė:
— ... kad aš negaliu kitaip... turiu ištekėti, esu 

nutarusi ištekėti...
— Na, tada puiku! Turėsiu naujų giminių, — 

Andrius mėgino būti linksjnesnis ir šypsotis.
— Bet ką tu sakai? Ką man daryti?
Tylėjo Andrius. Uždegė kitą papirosą.
— Ką aš galiu sakyti. Tu pati esi suaugusi, di

delė, Nebesi daugiau vaikas. Tokius dalykus turi pati 
išrišti. Ar tu tą žmogų myli ?

Lija pradėjo verkti dusdama.
— Gal tu jį pažįsti... Saldas... Alfredas Salsas...
Sį vardą girdėdamas, Andrius sustingo. Salsas. 

Taip, jis pažinu Blogas, grubus charakteris. Žmonėms 
jis sugebėjo save parodyti visai geru. Mažai, mažai, tu 
mergele, turėsi laimės su šiuo išdidžiuoju lėbautoju. 
Kodėl tu turėjai sutikti kaip tik jį? Aplinkybės? Liki
mas?

— Ar tu tą žmogų mvli ? — Andrius klausė dar.
— Taip... jis man patinka...
Tylėjo abu.
— Gerai, Lijuk. Norėčiau, kad tavo naujame ke

lyje būtų daug saulės, — sakė Andrius ir mintyse kei
kė save kaip paprastą pataikūną ir melagį, nes nu
jautė, kad šios saulės Lija turės labai mažai.

— Bet tu juk neužginsi man ateiti pas tave ir 
tada, kad bfoiu jau...

-r- Oi Lijuk, tu dar visai esi vaikas! Tu juk dar 
nežinai net to, kad tu pati negalėsi...

— Taip, taip... Ąš kliedu... — ji šnibždėjo ir kė
lėsi.

— Andriau... ar tu... — ji norėjo kažką klausti, 
bet jos balsas užgeso.

— Tu norėjai man ką nors sakyti. Sakyk!
— Ne. ne! Nieko, nieko... Aš... taip sau...
Andrius ėjo jos išlydėti. Apačioje prie didžiųjų 

durų Lija apkabino rankom Andriaus kaklą Ir bučiavo.
—- Broliuk... m'elas bro'iuk...
Dar ir dar. Tada atsipalaidavo, išbėgo į gatvę ir 

nuskubėjo.
Andrius ilgai stovėjo ant tamsių laiptų, degė ilgai 

kaip nubaustas ir nusikaltėlis.
— Turbūt su moterimi negalimas kitoks drau

gystės būdas, kaip paskutinis Ir augščiausias: meilė, — 
taip Andrius galvojo, spausdamas prie lūpų Lijos at
neštąsias astras.

Lijos vestuvių dieną jis nusiuntė dvidešimt vieną 
rožę — dvidešimt baltų ir vieną raudoną, ne3 mergaitė 
turėjo dvidešimt vienerius metus.

Balso bute skambėjo vyno stiklai ir vaikščiojo fra
kuoti svečiai pagal madą ir visų gerų papročių saiką.

(Bus daugiau)
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VETERANŲ DIENOS PARAŠTĖJE
EDV. SVLAITIS

Lapkričio mėn. 11 d., kuri ii- vicji karo žiaurumų pavyzdžiai, 
gą laiką buvo vadinama Karo ir jų sužaloti kūnai rodo pasau-
Paliaubų diena, dabar yra pa
sipuošusi nauju — Veteranų die

liui baisias karo pasekmes.
Šio krašto veteranai, susibū-

nos vardu. Tą dieną, prieš 39 rę į kelias didesnes organizaci- 
metus, užsibaigė I-sis Pasauli- ( jas, čia yra išvystę nemažą veik 
nis karas, atnešęs žmonijai ne-1 lą jr gražiai kovoja už savo inte- 
mažų nuostolių, o taip pat iš-l recus. Jiems yra teikiama para- 
braukęs ne vieną gyvybę iš šios ma moksle, nedarbingumo bei 
žemes gyventojų tarpo. senatvės pensijos ir kt. Virš 13

Tačiau, kaip žinome, šio karojmilionų veteranų jau yra pasi- 
paliaubos ilgai nesitesė: po jų seį naudoję vadinamuoju “GI BiU 
kė n-sis Pasaulinis karas, pa- j cf RĮghts”, kuris įgalino juos 
refkalavęs dar daugiau aukų, oi pasiekti vienokį ar kitokį išsila- 
vėliau — iškilo Korėjos konflik- | vinimą.
tos, kuris, nors ir nesivadinęs I Viena iš didžiausiųjų veteranų 

į organizacijų - “American Lekavo vardu, buvo lygiai taip pat
nuostolingas ir žiaurus. , . „ , ,.. j. , . , I gion bene daugiausiai yra pa-Šiandien taip pat gyvename ., , . ,6
neramius laikus ir karo pavo-•£,darba'™ veteranu reikaluos 
jus graso kiekvieną dieną Su-1 ',r M™ e,,ese ‘“ri 8:,bu™31 *P* 
kilimai Lenkijoje, Vengrija ir ? .”’;l,onus. “"M. taip pat
ginkluotas konfliktas Artimuo- f . , . . . . . ,lietuvių, kure joje turi sudarę 

net atskirus postus.se Rytuose yra tos pirmosios 
kregždės, skelbiančios mums ar
tėjantį pavojų, šiuo metu “šal
tojo karo” žymės plačiai viešpa
tauja pasaulyje: dvi didžiosios 
pasaulio jėgos vis tebekovoja žo 
džiaus, grasinimais ir naujais 
išradimais.

ruošė ir kurių dieną mes šian
dien minime. Tiesa, šiandien mes 
minime ne vien tik tuos, kurie 
ginklu kovojo karo frontuose, 
bet ir visus kitus, kurie karo me

Šięndien minima Veteranų die 
na bemaž sutampa su lietuviš
kąja kariuomenės švente, kurią 
mes minėsime už dviejų savai
čių. Jos yra panašios savo for
ma ir turiniu., nes vienoje ir k»-

Tr, jeigu jsiliepsnojų .naujo į toje mes pagerbiame gyvuosius 
pasaulinio karo ugnis, vėl. pri-1 ir įnirusius karius jr sustiprins-’ 
reiktų daug jaunų vyrų, kurie me sa,vo jausmus ateities ko- 
nars’ai kovojo praėjusiuose ka- vorus už laisve bei gerbūvį.

Veteranu dienos nro^a visa
me krašte yra vykdomi didėli 
paradai, kuriuose gyvieji vėtė- į 
ranai žengia miestų gatvėmis 
Bet mūsų mintys turi būti su

tu buvo krašto ginkluotose pajė šimtais tūkstančių veteranų, ku- 
gose ir buvo pasiruošę, reika- rie jau užmerkė akis kovoje ar 
lui esant, įsijungti į fronto kovo' iš jos sugrįžus. Jie atidavė kra-
tojų eiles. 

Dabartiniu metu JAV yra
tui didžiausią auką, kokią tik 
tebuvo galima, o jiems tik me-

virš 21 milionas veteranų iš a-. ainiais kryžiais buvo atlyginta 
biejų pasaulinių karų ir Korė-1 už jų garbingus žygius. Iš di- 
jos konflikto laikų. Iš šio skai-1 džiųjų veteranų kapų šiandien 
čiaus — trys su puse miliono1 žvelgia jų gyventojų ryžtinga 
yra nustoję daugiau ar mažiau i akis, sakydama, jog reikia būti 
darbingumo ir yra netikri dėl sa budriems ir drąsiems, stovint 
vo rytojaus. Šie vyrai yfa gy- krašto reikalų sargyboje.

ma, nereiškianti koegzistenci
jos su komunizmu. Siūloma gi
linti ir plėsti ryšius tarp Lietu
voj gyvenančių ir išeivijos lie
tuvių. Kitaip sakant, pradėti 
koegzistenciją lietuvio su lietu
viu net tarpininkaujant pa
vergtosios Lietuvos tvarkyto
jams. Tokios mintys keliamos 
AL Gimanto š. m. spalio 23 d. 
“Drauge” straipsny “Po vieš
nagės Lietuvoj”. Apie tai rašą

APIE KOEGZISTENCIJĄ LIETUVIO 
SU LIETUVIU

J. NAVAKAS, Omaha, Nebr.

Jau keletas metų, kaip Mas- noma. Kad kaikuris iš jų už 
kvos komunistų suplanuota ko- siminė apie artimųjų išvežimą 
egzistencija peršama Vakarams, Sibiran ir siuntinių nežmoniš- 
kurie, paveikti šypsenų, buvo į fcus muitus, nėra joks nuopel- 
bepradedą koegzistuoti. Tik nas ir realus žygis lietuvių rei- 
akylesni politikai, daugiau pa- kalui pagerinti. Jų nuopelnin- 
žįstantieji komunistų metodus, gas prablaivėjimas būtų įver- 
taktiką ir tikslus, suprato, ko t.ntas tik tada, jei grįžę, kaip 
siekiama komunistine koegzis- buvę akli, atbustų savo lietu- 
tencija. Į viška patriotine dvasia ir vie-

Paskutiniu metu mūsų spau- šai lšstot4 iš komunistų rėmėjų 
doj pradėta rašinėti taip pat jeUh*’ pasmerkdami komunizmą 
apie koegzistenciją, kuri, žino- lsLdnStų i kovą dėl kenčian

čios tėvynės laisvės. Toks jų 
žingsnis būtų vertingesnis ir 
garomgesnis, nors tai būtų ir ne 
pirmas atsitikimas tokių atsi
vertėlių istorijoje. Jei būtų 
galima patikėti ekskursantui J. 
Radzevičiui, kad apsilankymo 
metu Paleckis vieno pokaloio 
metu pradėjęs šnekėti, “jog ne
laiminga ta mūsų Lietuvė
lė” ..., tai įvairių rūšių bimbi- 
ninkams jo pareiškimas turėtų 
būti geru paskatinimu susipras-ir “Tėviškės Žiburiuose”. Prie 

tokių išvadų ir siūlymų priei- ir nutraukti visus ryšius, ei-
riančius iš Maskvos.narna po apsilankymo 15 Ka

nados raudonųjų ar ružavųjų Nežiūrint, kaip mes benorė- 
lietuvių, laimingai grįžusių lš tume palaikyti ryšius su anap-s 
Lietuvos. Tačiau į tokį galvo- lietuviais, v išdėlio siūlyti da- 
jimą reikėtų pažiūrėti kiek kri- cartmiams Lietuvos tvarkyto- 
tiškiau, ka 1 kariais nesąmonm- pasikviesti pasisvečiuoti

mūsų kultūrininkų, šviesuolių, 
mokslo ir men» atstovų susipa-

gal nepasidarytume Chruščevo 
talkininkais.

Nėra abejonės, kad Uc 15 
Kanados lietuvių, paslaugių ko
munizmui, buvo parinkti ir su 
Maskvos leidimu įsileisti į Lie
tuvą. Ne paleckinė vyriausybė 
savo valia ir galia juos pasi
kvietė. Kaip prisimename,

RETO ĮDOMUMO KNYGA

VERKIANTI CIEVO MOTINA 
SYRAKŪZUOSE

Su Čikagos Arkivysk. aprohata 
Amerikos bimbininkai taip pat Tai pilnas vaizdas neįprastų ir
lankėsi Lietuvoi Drieš keletą stebėtinų įvykių Syrakūzuose. Liū- lanaesi sietuvoj prieš Keletą lr dokumentų apstumas
metų, bet kas iš to ? Kaip pir- verčia susimąstyti net skeptikus 
mieji, taip ir antrieji, besilan- ir indiferentus. Knyga labai gra- 
. , . . . . . . . .1 iiai išleista su daugybe iliustraci-
kydami Lietuvoj, drebančiomis 1ų ir tekainuoji 2 dol. su persiun- 
kinkomis nekaimką galėjo pa-j timu. Puiki dovana bet kam Ir bet 

kuria proga!
Užsakymus su pinigais siųskite: 

“DRAUGAS”
4545 West 6Srd Street
CHICAGO 29. ILL.

matyti ir pasakyti Maskvai ber-, 
naujantiems. Ir apsilankymas 
ten nepradžiugino lietuvių. Jie,' 
grįžę iš Lietuvos, taip pat nie
ko naujo nepasakė, o ką paša-į 
kė, tai mums jau seniai yra ii- •
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žinti su ten esama padėtimi bū- j 
tų tikrai perdrąsus ir peranks- 
tyvas-žingsnis. Kažin, ar patys 
siūlytojai išdrįstų prie esamų

Žukovo karjeros...
(Atkelta iš 3 psl.) 

vergtos tautos. Jo tariamas drau
aplinkybių važiuoti į Lietuvą! gas chruščevas savo įžūlumu, 
pasidairyti, nebūdami tikri, kad atrodo ne8Unkiai nusikratė pa8-
besugrįš, nors jie turėtų Ame- kutiniu didesniu stabdžiu į savo 
rikos ar Kanados pilietybę. La- . galios įtvirtinimą, 
bai abejotina, ar, Lietuvos pa-
leckinei vyriausybei kviečiant, Ko KaIin,a lau
Maskva sutiktų įsileisti neko- Situaciją arčiau pažįstantieji
munistiškai nusiteikusius ir to- nemano, kad iš Chruščevo baigia
aius daug išmanančius svečius, išaugti nau jas Stalinas, Tąm tiks
jei ji bijo parodyti Lietuvą Va- ,ui- sako- Ghruščevui netrūks-
aarų korespondentams, net ne-1 noro. nei suktumo, nei
mokantiems lietuvių kalbos. Be ,uo 'a^au žiaurumo. Tačiau am
to, lietuviai komunistai nesileis žiumi yra ch»-
; si „.j; v raktervie turi daug skirtingų
, ■ 11 jU ln^\, ] bruožu. .)o taktika daug kur taip
tuvm lietuviu,, bijodami Mas- 3k Jig kjtko
kvos darbdavių. Gal kaiku-. tuo u n.?t „ellkviduo), M. 
riema, nebuvusiems perdaug už- „o konkurentų, tik išsiunčia 
metėjusiais komunistais, prade- j |uos toli nuo centro. Negali bū
da atbusti lietuviška sąžinė ir ti abeįohės, kad pačioje Rusijo- 
aarosi neramūs dėl išdavimo ne-Į je bunda tautos nuotaikos. Tas 
kaltų brolių lietuvių, kovojusių nuolatinis “vienbalsiai” visko

Lietuviu. Prekybos Namai
Prekės be brokų, sugadinimu, klienty sąskaitos neparduodamos Finansų Co. 

Išmokėjimui iki 36 mėnesių,

RUDENINIS PREKIŲ IŠPARDAVIMAS, 
SUTAUPYSITE

h

už tautos laisvę ir norėtų ko
kio nors ryšio su laisvėje gyve
nančiais lietuviais.'Tačiau chruš 
čiovinė koegzistencija, einanti 
per Lietuvą, mums nenaudinga 
ir nepriimtina.

Prieš siūlant dabartiniams 
Lietuvos tvarkytojams koegzis
tenciją su išeivija, pirmiausia, 
jei jie gali, tegul pasirūpina lie
tuvių grąžinimu iš Sibiro, į kur 
jie buvo nutremti pagal Mas
kvos planą sunaikinimui, talki
ninkaujant lietuviams išdavi
kams. Yra žinių, kad kaikurie 
aršūs vietiniai lietuvių vykdo
mieji komitetai ir kompartijos 
pabaisos nesutinka priimti no
rinčių sugrįžti iš Sibiro į Lie
tuvą bei jų gyvenamas vietas. 
Geriausi lietuviai pūdomi, kan
kinami ir žudomi kalėjimuose. 
Tegul pasirūpina peržiūrėjimu 
bylų politinių kalinių ir jų pa
leidimu.

oriiminėjimas, buvęs prie Stali
no ir tebepraktikuojamas da
bar. aišku, yra įkyrėjęs ne tik 
eiliniam piliečiui, bet ir protin
gesniems partiečiams. Geresnio 
gyvenimo noras taip pat nebe- 
ouvaldomai reiškiasi plačiojoje 
visuomenėje ir tąja prasme 
Chruščevo valdžia daro daug 
naujų bandymų. Visuomenei ap
raminti ir vieningesnei nuotai
kai sudaryti naudojamas po ka
ro paimtu vokiečių mokslinin
kų pagalba pasiektas raketinių 
sviedinių į erdves paleidimas, re 
voliucijos 40 m. sukaktis ir pan. 
Tačiau yra pagrindo laukti ir 
tolimesnių konvulsijų sovietų 
hierarchijoje. Ar nušalintam 
Žukovui' teks kada nors dar reik 
šmingesnj vaidmenį suvaidinti, i 
sunku numatyti. Greičiau, kad 
ne, nes politine prasme jis yra 
pratęs būti vadovaujamas ir y- i 
ra, atrodo, peraklas komunistas.

SKAITYKITE “DRATTGA*

jĮĮSpS PREKĖS JflU 58 METŲ MODELIU IR STILIŲ

Naujausi 3-jų ir 4-ių dalių svečių kambario baldai, Nylon medžiagos, moderniško styliaus
parduodami virš $300.00 pas mus šiuo m etų tik ............................ $180 — $250

9x12 kilimai garsiausių Amerikos Fabrikų kaip Bigelovv, A. Smith, Magee, su aukso jaus
tais siūlais, 58 metų stiliaus tiktai .................................. .....................................$69 ikį $129.00

2-jų dalių sofeh ir kėdės nakčiai padaroma 3-jų asmenų miegamąja su gražiu viršum tik $99.00 
Knygom spintoj ąžuolo, riešuto ar mahogany su šlifuoto stiklo stumdamom durim tik $39.00

M 
U 
T 
U
O

FEDERAL

AND Y GAN

Jei reikia paskolos
pirkimui namo 

ateik į

Mutual Federal Savinas
gausi greitą patarnavimą
2202 W. CERMAK ROAD,

CHICAGO 8. ILL.
VIrginia 7-7747

JOHN J. KAZANAUSKAS, 
President

MALONI STAIGMENA,
Kad įvairių pažiūrų rašytojai, žurnalistai vispusiškai knygą - 
rekomenduotų, tai —

TOMO ŽIŪRAIČIO, 0. P.,

ŽODIS IR GYVENIMAS
Religinei - tautinei rimčiai

“Gražiai, sugestyviai, Įdomiai parašyta knyga” (Bern. Brazdžio
nis). “T. Žiūraičio knyga yra nauja teologija, naujas žodis mo
derniam žmogui” (Dr. A. Baltinis). “Mums krenta į akis auto
riaus rašymo meistriškumas bei kūrybinis gintetiškumas: dai
nius, išminčiaus ir karžygio . . . Linkėtina, kad Žodis ir Gyve
nimas būtų išverstas į anglų kalbą” (Prof. Dr. A. Ramūnas). 
“Vikriai parašyta knvga” (A. Rimydis). “Daugiau panašios ver- 
♦čr knyga!” (D. Penikas).

Knygai ivpdn parašė. Prof. Dr. A. Maceina.
Viršelis dail. V. K. Jonyno.

Knyga gaunama "DRAUGO" Administracijoje: 4545 
W. 63id St., Chicago 29, Illinois. Kaina tik $2.75.

KALAKUTAS DOVANAI
Kas pirks televizija ar ialdyhiv, pas 

BALYS RADIO & TELEVISION SALES S SERVICE
2646 West 71at Street PRospect 8-5374

PEOPLES HARDWARE & PAINT CO.
Liet. krautuvė. Sav. broliai Očegoravičiai
Dažai, Alyva, Stiklas, įrankiai, peiliai 

namų reikmenvs, vandentiekio Įrengimai’ 
ir elektriniai reikmenys.

1901 IVest 47th St. TeL LA 3-4139

Moderniški 5 dalių Valgomojo kambario baldai su nedegamu Formica viršumi pas mus
, ...........■ ............ .................................................... .. $99.00 iki $129.00
7 dalių valgomo kambario ąžuolo ar šviesaus riešuto viršaus su nedegamu Formica viršu

mi tiktai .. ... .. . ...................................................................................... $i29 — $149.00
o dalių valgomo kambario baldai, modernaus 58 m. stiliaus su nedegamu viršumi tik $200-$250 
10 dalių Daniško stiliaus, riešuto medžio, ar šviesaus mahogany parduodami po $600.00,

pas mus sutaupysite $210.00 parduomi už.......................................................................... $390.00
Virtuvėms chromo baldų didžiausias ir įvairiausiu stilių pasirinkimas sutaupysite nuo 30% __

40% 5 dalių chromo setus Formica viršumi pirkaite pas mus už tik .7...........................$39.00

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI

Virš 200 miegamųjų Jūsų pasirinkimui Amerikos ir Europos Fabrikų. S-jų dalių miegamieji )r 
riešuto ar ąžuolo spalvos parduodama nuo................................. ......................... $149 ___ $200.00

Miegamieji augščiausios rūšies Brazilijos raud onmedžio ar šviesaus mahagttal, įpatingų 
stilių New York parduodami po $1,200.00, turi seifus dėl brangenybių ar pinigų pas 
mus ........................................ ................................................... ........ ....................................... $795.00

' t •

ŠALDYTUVAI, PEČIAI, TV, RADIO

šaldytuvai 58 metų modelio dėl 4-5 asmenų šeimos geriausių fabrikų, General Motor, General 
Electric, Hotpolnt ir kitų .........................'....................................... $159.00

Virimui Gaso Porcelano pečiai pas mus tiktai ............................................................................ . $89.00
G ASO ŠILDYMUI PEČIAI, Moores, Siegler, Queqer nuo ........................$99.00 — 149.00
Televizijos aparatai: RCA, General Electric, Zenith ir kitų firmų didžiulis pasirinkimas

mm ................... «.......................................................................................................... $99 00 — $200.00
Rašomieji stalai moksleiviams pas mns tik................................................... $29.00 — $49.00
IAnoleiim 9x12 įvairiausių spalvų ir dydžių, geriausių fabrikų tik ........................................ $6.50

Viską Jūs pirksite pas mus pigiau — geresnės kokybės, naujausių stilių.

Jaunavedžiams viskas 1 metams išmokėjimui be palūkanų su mažais (.mokėjimais

Kas Turi Gerą Skoni — viską perką pas Lieponj

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

Atidaryta pirmadieniais, ketvirtadieniais nuo 9 iki 9*30 vai Kitom die
nom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 12 iki 5
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MOŠŲ KOLONIJOSE
Worcester, Mass.

Nauja valdyba

VI sužeidimą $250,000

VVorcesterio priemiesčio Shre-
wsburv metalininkas James Mc 

Kristaus Karaliaus šventėje p&dden W53 m buvo sužeista8 
per mokinių pamaldas įvesdm- prie statvbog darbų krano rtie_ 
ta nauja šv. Kazimiero parapi- bo Jam buVQ naužtas n .
jos katalikų jaunimo organi
zacijos valdyba. įvesdinimo ap
eigas atliko ir pamokslą pasa
kė kun. Jonas Jutkevičius. Savo

Raulis ir jį buvo Ištikęs paraly
žius nuo krūtinės žemyn. Teis
mas už sužeidimą priteisė krano 
sa'dninkui W. J. Halloran Co.

pamoksie kunigas priminė ka- į provjdence, R. I.. sumokėti su
žeistajam $250,000.

IVorecsteris — vokų tėvynė
“VVorcester Tclegram” prane

ša, kad 1853 m. dr. Russel L. 
Hav.°s iš VVorcesterio išrado pir
mą vokams gaminti

talikiško jaunimo organizacijos 
reikšmę ir reikalą paruošti va
dus katalikų organizacijoms. 
Naujai valdybai palinkėjo sėk
mės.

Nauios valdybos pirmininkas mašina.
- Juozas Pauliukonis, vicepir- Prie- taj laiškai ar dokumentaj. 
mininkas — Rita Sakalauskai
tė ir Joyce Clarck, raštininkė — 
Marylyn Putytė, iždininkas — 
Vidmantas Matusaitis, organi
zacijos kronikos vedėja — Ire
na Štaraitė, dvasinio veikimo 
pirmininkas — Teodoras Pin
kus, kultūrinių reikalų pirm. — 
Arlena Reinikytė, socialinių rei
kalų pirm. — Karolina Zumai- 
tė ir sporto skyriaus pirm. — 
Antanas Jurevičius.
Lietuvių Katalikų federacija 
Kristaus Karaliaus šventės 

proga Šv. Kazimiero bažnyčio
je padaryta rinkliava. Po pamal 
dų parapijos salėje buvo sušauk 
tas katalikiškų parapijos orga
nizacijų atstovų pasitarimas at
gaivinti Katalikų federacijos 
skyrių. Pasitarimo dalyviai pri
tarė iniciatorių minčiai atgaivin
ti LKF skyrių ir paprašė iš ini
ciatorių suteikti smulkesnių in- i 
formacijų apie LKF veikimo tai
sykles, kurios bus pateiktos or
ganizacijų susirinkimams susi
pažinti. Organizacijos išrinks sa 
vo atstovus ir tie atstovai susi
rinkę išrinks LKF skyriaus val
dybą.

Tėvų susirinkimas

NORI BOTI KARALIENĖM

Pasadena, Calif., vyksta kasmet Rožių karalienės rinki
mai. Čia matome net 7b kandidates į karalienes. (INS)

Los Angeles, Calif.
Įspūdingas Kristaus Karaliaus 

minėjimas 'i APSIRŪPINKITE ŠILDYMU

būdavo suvyniojami j popierių' 
ir užklijuojami. Nuo vokų ma
inos išradimo Wor?estervje pra , 
dėjo plisti vokų gamybos pra-i 
n onė ir šiandien Wore.est.erio 
vokų fabrikai pagamina beveik 
Retvirtadalj JAV vokų gamy
bos JAV-se 187 įvairiose vokų universitetinės stovyk- menei ir per paskutiniuosius po-
<mmvbce bendrovės pagamina J°s lietuvių kapelionu. j ra metų buvo kontrolės komi-
56 bilionus voku už $221,000, 
000 vertės. Maždaug pusė ga
minama pagal užsakymus, o ki
ta pusė Išparduodama laisvai. 
Vokų yra apie 1,000 įvairių rū
šių.

Putnam, Conn.
Aktuali paskaita

Barboros Žagarietės Mokslei
vių Ateitininkių kuopos susirin
kimas įvyko 1957 m. spalio 13 

' d. J šį susirinkimą buvo pakvies 
ta ir Marianapolio berniukų kuc 
pa.

Turėjome įdomią paskaitą: 
“Ateitininkų organizacijos tiks
las”. Skaitė dr. Ona Labanaus
kaitė. “Ateitininkų principai yra 
tartum ramsčiai, ant kurių tu
ri būti pastatyta visa ateitinin
ko veikla”, — pabrėžė paskai- 

Spalio 26 d. Šv. Kazimiero tininkė.
parapijos mokyklos patalpose Meninėje dalyje dalyvavo Si- 
buvo sušauktas lituanistinės mo gutė Kavaliūnaitė, skaitydama 
kyklos mokinių tėvų susirinki- Bernardo Brazdžionio eilėraštį 
mas. Susirinkusius tėvus apie i “Neregio elegija”. Meniniai da- 
mokyklos darbą painformavo mo liai pasibaigus, sekė einamieji

Minėjimas pradėtas iskilmin- ' 
gomis mi.šiomis, kurias laikė kle
bonas kun. J. Kučingis. Giedo
jo parapijos choras, vadovau
jamas muz. B. Budriūno, ir San 
Fra?cisco operos baritonas John Į 
Lombardi. Šventei pritaikintą pa 
mokslą pasakė svečias kan. K. j 
Sleponis. Daugybė žmonių, pa- 
reikšdami pagarbą Kristui, pri
ėmė šv. Komuniją. Po pamaldų 
parapijos salėje įvyko akademi-' 
ja. Atidarė Katalikų Federaci
jos L. A. skyr. pirminnikas dv. 
Vincas Kazlauskas. Kun. J. Ku
čingio! sukalbėjus' maldą, teisi- 
nmkas Ignas Medžiukas skaitė 
paskaitą apie Kristaus karališ
ka jį titule ir autoritetą. Poetė 
Dana Mitkienė skaitė savo pa
rašytus ir šventei pritaikintus 
religinius eilėraščius. Meninę da-j 
lį atliko baritonas John Lom- 
bardi, kurs išpildė Blanche Sea- 
ver "Just for Today”, Beards- 
ley Van De Water “The Rubli- ! 
can”, Albert Hay Malotte “The 
Lord’s Prayer”, Cole Portr “So'

Gražiui atremontuotose Rosevelt 
Furnifure patalpose pasirinkite 
juirts tinkamiausią pečių.

Patys geriausieji SFEGLER, 
MOORE ir kitų firmų pečiai, gildo
mi aliejumi ir guzu.

Taip jmt didelis pasirinkimas 
naujausių ir moderniškiausių ra
kandų, TV ir radijo aparatų, veid
rodžių, lovų ir kita.

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

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30

JONAS GRflūINSKflS

Tėvų dienos programoje nu-1 sijos naiys. 
matoma 11 vai. šv. mišios, po to t ,
pietūs, konferencijos, pasikalbę Kunas buvo pašarvotas Ra-Į įn ix>ve” ir kit. Gražiai pasiro-
jimai. Susitelkimo diena arba mono koplyčioje. Kadangi buvo 
tėvų trumpos rekolekcijos bus malonaus, būdo ir su visais gra- 
baigtos 5 vai. p.p. palaiminimu fiai sugyveno. karstą puošė gė-
Švč. Sakramentu. Po to dar bus lėmiS’ uz’jrasė ke,et* drau
užkandžiai ir visi galės laiku gai ir svetimtaučiai. Spalio 29

dė Šv. Kazimiero choras, išpildy 
damas L. van Beethoven “Gar
bė Augščiausiam”, G. Ett “Lau- 
date Dominum” ir B. Budriūno 
"O, Nemune” ir kartu su solistu 
I>ombardi lietuviškai J. Strolios 
“Parvęski, Viešpatie”. Minėji
mas buvo gausus dalyviais. L P.

Boston. Mass.

ATIDARO SAVO ĮSTAIGAS

Naujosios imigracijos pradžio 
ie mūsų žinomo tautiečio A. Ivas 
namu pardavimo agentūroje 
pradėjo dirbti keletas naujosios 
imigracijos lietuvių, daugiausia 
teisininkai. Dabar jie jau pra-, 
•deda atidaryti savo įstaigas. 
Kiek anksčiau savo įstaigą ati-j

________ '’aeė Pr Lembertas, o netrukus’
Seni žmonės tai vaikščiojan- tok^ įstaigą žada atidaryti V. į 

tanas Usinas, sulaukęs 63 metų čios ligoninės. —Horacijus Stelmokas ir dr. B. Kalvaitis. Į 
amžiaus. Velionis kilęs iš Žemai-: —-------------------

grįžti namo
Į šią ypatingą šventę yra kvie

čiami tėvai iš artimesnių ir to
limesnių vietovių. Jei kurioj šel
ptoj negalėtų dalyvauti abu tė-

d. iš Šv. Antano bažnyčios (Sil- 
ver Lake) po gedulingų apeigų 
palydėtas gausaus būrio drau
gų, palaidotas vietos Kalvarijos 
kalno kapinėse. Paliko artimuo-

vai, tada prašoma bent vieną siu3' 4mon’ **•■»> ir brol! 
kurį atvykti. Apie atvykimą pra menkoje, 
soma pranešti iš anksto raštu Pažymėtina, kad brolis Stasys 
tokiu adresu: Tmmaculate Con- Chicagos atvažiavo į laidotu- 
ception Convent, R. F. D. 2, Put veH sunkiai sergąs ir tuojau 
nam. Conn., arba telefonu WA- paguldytas Šv. Agnės ligoninė- 
8-5828. ‘

White Plains, N. Y.
Netekome kilnaus lietinio

Šių metų spalio 25 d. po sun
kios plaučių operacijos mirė An-

je laukia operacijos. A. a. Anta
no Usino laidotuvių reikalais rū
pinosi Stasys Dailydėnas, White 
Plains L. b. pirmininkas. V, K.

Giz

nesijausitijos. Lietuvos Nepriklausomy-, “Perskaitęs šią knvga,
kyklos vedėjas L. Orentas. Nu-į reikalai: buvo svarstyta apie bes kovų dalyvis. Priklausė praleidęs veltui laiką„ bet su švie- 

1 J r J siu prisiminimu širdyje jieškosi
ko nors panašaus” — išsireiškė 
vienas skaitytojas.

B

I. O. TELEV1SION CO. • 2512 W. 47th str. • KRcntie, 6-l»!))l
RADIJAI, PATEFONAI, TELEVIZIJOS, Hl Fl 

TELEVIZIJOS nuo $95.00
DUMONT, RCA. GE, ZENITO, EMERSON, SONORA. ,
BLAUPUNKT, GRUNDIG, MOTOROLA, VM IR KIT 
Duodame išsimokėtinai. Priimame senus. Taisome. 1

Atdara kasdien Iki s vai pirmad Ir ketv Iki 9 vai Sekm uždaryte *

MOVIMO4gįM»SĮ«
“ TOLI IR ARTĮ

MUJI &DfU T&OKAI- NAUJAUSI KMUSTr/^HJttt METŲ UATr#/NtAS - PIGUS, U? SĄŽININGAS AATAfįNAVTAAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
jy22 69 St CHICAGO 3G. iLu Tei. v/AiUooi, 5-9203

j
mokam*

MIDLAND
1 Savings and Ločin 

Association
- aiNSURED

FER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

, PELNINGIAUSIA 
taupymo

BE NOROVf

4038 Archer Aveoue T.i lx3-«7i» 

AUGUST SALOUKAS Prazldar

tarta surengti koncertą mokyk
los reikalams; koncerto progra
mą sutiko atlikti Meno Mėgėjų 
Ratelio choras. Tėvai taip pat 
pritarė iškeltai minčiai Kalėdų 
metu surengti vaikams eglutę.

Išrinktas naujas tėvų komi
tetas iš ponių šermukšnienės, 
Brantienės ir Budrevičienės. o

mergaičių kuopos iškylą. Pasiū
lymų buvo duota, bet nieko ne
nutarta.

Šiuo susirinkimu įgyjome nau 
jų kandidačių į ateitininkes: Ri
tą Giedrytę, Dalią Macijauskai
tę, Skobeikaitę, Reginą Milasevi 
čiūtę, Nijolę Jaskulytę, Lilią 
Butkutę ir Gražiną Kulikauskai-

White Plains Lietuvių benaruo-

Kačinskas išvyksta į 
Washingtoną

R. Spalio

nito užsisenejusių bei į Didžiosios atgailos 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ ’ NoveUu rinkln®

■B ATVIRŲ ODOS UGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT- ' yra kaip tik tokia knyga, kurią 

VIRŲ Ir skaudančiu žaizdų skaitydamas džiaugsiesi sodriu, 
negali ramiai sčdčti ir naktimis savitu ir nepakartojamu stiliumi, 

miegoti nes D užsisenSjuslos žaidos saVQ kontraMaįa intriguojančia į-
nležSJima ir skaudSjima senų atv1- _ _______ __________ i—ji
m ir skaudžių žaldų uždžkite vykių eiga, nepaprastai gyvenimiš 
LEGULO ointment Jos gydymo kais nutikimais. R. Spalis yra au- 
ypatybSs palengvins josų skaudSjl- torius romanų “Gatvės berniuko 
ma ir galčslte ramiai miegoti nak- nuotykių” ir “Ant ribos”, kurie
ti Vartokite ją. tapgl' °uo skaitytojų buvo sutikti su dideliudžlu nudegimų. .Ti tappgi pasalina
nieiSjlmą ilgos vadinamos PSORIA- j entuziazmu ir prielankumu.
SIS Taipgi pasalina porSSjimą ligos Si novelių nnkinj galit įsigyti 
vadinąmog ATHUETE’S foot su- Drauge. Kaina $3.50. Užsakymus 
stabdo džiovinimą odos ir perplyfilmą jr pjnįgus siųskit:

! tarppirščių Yra tinkama vartoti nuo [
žžiūstančlos suskilslos odos dedir- J DRAUGAS, 4545 W.6Srd SU SU, 

taipgi

taip pat V. Mačio, K. Čėsnos, tę. Šios mergaitės pradės ruoš- 
V. Gedminto ir Pr. Pauliukonio. tis laikyti egzaminus ir duoti 

' vyresniųjų moksleivių ateitinin
kių įžodį ateinantį pavasarį per 

; šventę.
Uolus Woreesterio lietuvių! Susirinkimas baigtas malda; 

bendruomenės narys, ke’etą me- po susirinkimo trumpai pasiimk 
tų buvęs jos valdyboje. Leonas! sminom.
Kačinskas nuo š. m. lapkričio Kristaus Karaliaus minėjimas , , .... , . . .
25 d. pakviestas į Washingtoną. Spalio 28 d. buvo Kristaus tinkama varoti vaikučiama.kada pa Chicagn 29, BĮ.
Kongreso bibliotekos mokslinių Karaliaus šventė. Moksleivės ir a™do j^yra^e^'^uoi^n^ w
tyrimų skyrių. studentės ateitininkės Putname , kramių odos ilgų. u«-

L. Kačinskas yra baigęs Uk- suruošė ta proga šios šventės gulo ointment yra 
mergės gimnaziją ir Vytauto D. minėjimą. parduodama j- po 76
universiteto Gamtor^Matemati- Programa buvo gražiai, bet pXne vaLtin^cht- 
kos fakulteto matematikos sky- kukliai pravesta. Jai vadovavo nagoje ir apyiinksne. 
rių. Visą laiką mokytojavo Uk- Danutė Pareigytė, kuri pavada- Miiwauko«. wi»., Ga- 
mergės gimnazi joje. Tremties vo studenčių at-kių pirmininkę nt. ind. ir Detroit mi- 

metu dirbo Pinnebergo univer- Violetą Mitkutę. Programa buvo ^’^hJskn^Mo'i^'y or' 
sitete. .Worcesteryie vienoje įmo išpildyta pačių mergaičių moks-' <i«rj į _ 
nėt« dirbo inžinieriaus darbą, leivių ir studenčių ateitininkių
Worcesteriškiai L. Kačinskui

Atliekame didelius ir m vžus automobilių remontu. Lygtnlmaa, da 
žymas Elektrinis suliedinima* Parduodame automobilių dalia 

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. 8taaevMtaa, Bae.

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

linki sėkmės naujame darbe.
Mrs. K. Kaneb ir Mrs.

M. Watkins
atvyko iš Romos, kur dalyvavo 
pasaulio katalikių moterų ir ka
talikų sekcijos kongresuose. 
Korferesu dalvvės iš kongreso 
ir kelionės pa*vrė daugybe įspū 
džių, kuriuos Mrs. Kaneb rengia-

Paskaitą apie Kristų Karalių 
skaitė d r. Ona Labanauskaitė. 
Trumpą žodį taip pat tarė moti
na M. Aloyza. Kanklėmis pas
kambino Sigutė Kavaliūnaitė: 
“Tykiai, tykiai” ir "O Kristau, 
pasaulio valdove”. AMona Kal
vaitytė padeklamavo eilėraštį 
“Aš žmogus”.

Visą minėjimą baigėme ben-

LEGULO, Department Dv, 
5618 W. Eddy St, Chicago 84, BĮ.

. , •• giesme “O Kristau, pašausi papasakoti parapijos susirin- va](įove”
Su rimta nuotaika ir daugy

be naujų minčių baigėm šią šven
tę. Rita Danilevičiūtė

kime.
Mirė gausios šeimos motina
Spalio 24 d. Sv. vinrento li

goninėje mirė Ona Kondratienė 
(Vaškevičintė). kimusi Lietuvo
je ir 55 melus iš’vverngi Wnr.

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 80. TBOV ST

Telef. IVAlbrook 5-7670 lx
aibson 6-4086

Generalla kuntrmUiriun nitu 
Jų nainų RtM.tyba.1, įvairiems re
montams Ii namų pertvarką 
marus e Turim, dideli patyri 
rną namų statyboj* • l'atyn 
ttllakainr cemento Ir m-džlti 
darbus • Apkalnavjmat nnmn 
k a m ai

i;

i

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkrauatyai&M 
asmenų turinčių Ilgų patyrimų

STASYS FABIJONAS 
2146 So. Hoyne Avė. Teisi. Vlrglsls 7-7097

Susitelkimo diena tėvams

cesteryje. Ona Vaškevičiūtė iš- ft. m. lapkričio 17 d. Nekalto 
tekėlo už našlio Adomo Kondra- Prasid'jimo Vienuolyne Put- S 0 P H I E 
to su septvniais vaikais ir pati nam, Conn., pirmą kartą ren-
susilaukė šešių sūnų. Mirfama giama tėvų diena, kurios tiks-

BARČUS

RADIJO VALANDA
pnliko vyrą. šešis sūnus, vieną) ’as yra padėti lietuviams kata- į* o"X’^nioBiki *^1^ nu* I 
posūni ir šešias podukras, ku-ilikams tėvarųs dvasiniuose rei- 
rių‘ dvi šv. Kazimiero kongre-i irkluose ir šeimos rūpesčiuose, 
gaciįos seserys (sesuo Luiza ir Tam vienos dienos dvasiniam 
sesuo Pnidencia), šešis vaikai- susikaupimui vadovaus kun. R 
č’v^ir vienuolika vaikų .valkai- Krasauskas, nuolat gyvenąs Ro 
člų. ' ‘ moję, tremties metais buvęs Pin

8:80 iki 9:15 v. rytn, Ir kan plrmn- 
dlen) nuo 7 Iki 8 v»kn.r«.

SEKMADIENI t A radijo ntot.lmi 
WOPA 1490 k. ir EM 102-8 MC. 
N:80 Iki 9:80 ryto.

Tel. HF.mlock 4-2»I»
715» So. Mapl<‘wo«*l Avė.. Chicago 2»

Duoną Ir įvatrtea skcotiiBM 
bulkuteu kepa

_ fe

BRUNO’S KEPYKLA
8339-41 8. LttoMrica Av» 

ToL Gldftalde 4-CSTC
Prlatatome ) vlaa* kroutOTM 
ir restoranus, taip pat 1* 
siunčiami- | visus *rtlmoo 
->u» miestus

'/2% PADIDINA

DIVIDENDĄ !

I

GRANE SAVINGS '"S™“
•555 VVEST 47th STREET LAtayette 3-103.S

B. K. Pletldewicz, prez.; E. lt. sek r Ir advokatas
Mjokamt- suAAtus dlvtdeiKlu*. kelčUim čekiu* Parduodame ir perkam- | 

valstybės bonus. Taupytolama patarnavimai nemokamai i
. "radAkite taupyti atidarydami sąskaitą ilandlen Apdrausta Iki CIO.OOO i

ROYAL STORM W1NDOW OO. 
4O4S w. asm st.

Žieminių durų Ir langų specialistai 
Aluminum bei nerūdijančio plieno 

konstrukcija. Skambinkite arba at
vykite dabar nemokamiems, apskai-
Člavlmama

REIlanee 5-2MA8
PAT STAPLETON

<nrb» valandos pirmad. Ir ketvlrtad 
ntr Ir penR V IMI * ’r**' uitis rytu r

nuo k> Iki H vai. vakaro | 
O llr ridurdianl- i

Pradėkite taupyti šiandien; turėsite rytoj!
Taiti, dabar pradėkite taupyti Sieja lietuviškoje 

Įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS ANO LOANt
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti iki 310.000.00

BRIGHTON SAVINGS AND 10AN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Califomia Avė

CHARLES ZEKUS, Sekretoriua

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir 
fteštad. 0 vai. ryto iki 4:30 p.p

Trečiad. 9 ryto iki 12 vaL 
Retvirtad 9 vai. iki 8 v.v.

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Drauge".

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLDIS THE DOLLAR YOU SAVE !
Remiantis Chicagf.s Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat Jos Jslkflrlmn 
1924 metu, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti 
taupomus pinigus. Pasidėję tauplnlus pas mus gausite ne tiktai saugnenų 
—- jų apdraudimų lld 810,000.00, augštų dividendų, bet ir daugel} kitų pa
tarnavimų veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti. •

Taupytojų patogumui Chicago Savings Bendrovės įstaiga yra viena 
Iš gražiausių ir moderniausiai (rengtų visoje Illinois Valstybėje.

Uetuvlal gyvenantiej už Chicagos ribų, nežiArint kurioje Suvienytų 
Valstybių dalyje Jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl Informacijų. Mūsų turtas $21.000,000.00.

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

štdara: pirmadieni nuo 12 Iki 8, antradieni ir penktadieni nuo 9 iki 4, ketvirtadieni nuo 9 
Trečiadieni uždaryta visų dienų, o AeštadJenJ nuo 9 iki 2 v alandos po pietų.

iki 8



DTENRASTTS DRAUGAS CHTCAGO. fULTNOTS Pirmadienis, 1007 lapkričio 13

lvairios žinios
Vyskupo žiedas 

varguomenei
Valencijos, Ispanijoje, arki

vyskupas Marcelino Olaechea 
Loizaga iš varžytinių pardavė 
savo vyskupišką žiedą, kad ga
lėtų gautą sumą panaudoti šel
pimui nukentėjusių nuo potvy
nio. Varžytose kaikvrie savo 
pasiūlymus perdavė telefonu 
net iš tolimų krašto vietų. Už 
žiedą buvo gauta $6,000.

Gydytojas veža ligonis į 
Liurdą

Dr. M. Strode, anglų ortope- 
distas, kreipėsi j visuomenę, 
kad padėtų jam sunkiausiai ser
gančius keturis vaikus nuga
benti j Liurdą. Tai buvo 1954 
m. Žmonės taip jautriai atsi
liepė, kad iki šiol tam gydyto
jui pavyko net 43 sergančius 
vaikus nugabenti j Liurdą.

Buvę auklet’niai sudėjo 
$55,882

Buvę Šv. Jono universiteto 
Brooklyne auklėtiniai sudėjo 
$55,882 naujoms universiteto 
statyboms.

Premija už gamtamokslį
JAV Kariuomenės Chemikų 

sąjunga paskyrė premiją tėvui 
Charles Reiner, OSB, dėstan-! 
čiam chemiją šv. Bernardo ko
legijoje už jo vykusi sudomini
mą tuo mokslu savo studentų.

Knygos universitetui
Katalikų universitetas Nijme- 

•gene, Olandijoje, gavo didelį 
kiekį knygų iš JAV ambasados. 
Knygos visokio turinio: politi
ka, gamtamokslis, literatūra, is
torija, filosofija, menas.

CLASS1FIED AND HELP VVANTED ADVERTISEMENTS
RE AL ĖST AT E REAL ESTATE

Sv. Teresėlės tėvas 
šventasis?

Pradėta, beatifikacijos byla 
Zelie Martin, tėvo Šv. Teresė
lės Vaikelio Jėzaus. Iš jo pen
kių vaikų keturios dukterys bv1- 
Vo įstojusios į karmeličių vie
nuolyną Lisieux.

Kumpinio inOr. iiainaH Ir krautuve. 
Gerai einantis bizniu Brighton Purk 
centre. Prie kraut. 4 k. butus

Med. 2 a. 3 būt., šlld rud., alyva. 
Pu.iamų $2lu mėn.
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. 611d . sklyp 
31 pėdu. garažas $28,000.

M. ŠIMKUS
H t 4 L K N T AT I

4259 So. Mapiewood Avė.
Trt. ('Llffslde fc.74.Mi:

YAitlu T-2O4S

(I kamb., 3 mleg., garažui. * 13,700 
U tuunb. mūr., 3 mleg. gar. 315.500 
5 kunib., mūrinis naujus. $18,500. 
2 |mi I kamb.. mūr., did. ak. *23,000. 
i'urlme ir daugiau namų pasirinkimui
S.A, AGLINSKAS Real Eslate

*4-436 W. 00 St. HK 4-8202

ną bandažų ir 50,000 ligoniams 
marškinių į misijų ligonines. 
Tuos geradarius suorganizavo 
vienas jėzuitas.

Milionas bandažų 
ligoninėms

New Yorke sudaryti keturi 
rateliai gailestingų žmonių, ku-i 
rie kasmet išsiunčia apie milio- i

Vyskupas mirė dėl slogos
Susirgęs influenza Prancūzi

joje mirė Montpelier vyskupas 
Jean Duperray, turėjęs 68 m. 
amžiaus.

BRIGHTON PARKE, 6 kamb cot- 
jage. ant pintam) 72 pėdų aklį po 
, Daug eaulėa ir šviesus. bluko nuo 
Į parapinės mokyklos. 2 automobl- 
į liaiits garažas. Pumutę ši namų būsi
te sužavėti. Jmokėti tik $4,000.

42nd Ai CainpbeU Avė. 6 kamb. cot- 
tag, . Yra Knglish basement, kuriame 
pravestu vandens ir kanalizacijos 
vamzdžiui, galima įrengti gerus kam- 

i būrius. Garažas, {mokėti lik *4,500.00.
I kamb. namas. Pilnu pustogė ir 

rūsys. Guzu apšild. Žieminiai langal- 
Mietellai Gražiai apsodintas, 2 au

tom garažas. Ha v turi parduoti; pir
ko didesni namų.

2-Jų butu — k Ir 4 kamb med. 
Automat. apšild. Modern. virtuvė ir 
vonia. 37 t2 pėdų sklypas. $00 paja
mų ) mėn. Arti Marųuette Pk.

Pigiai parduodamas, reikta remon
to 6' kamb. mūr. bungalow. Arti 65 
ir Ltwndale.

l( kamb. mūr hungalow. 2 autom. 
' mūr. garažas. Erdvi pastogė. Arti 53 

ir Chnstiana Avė. Kaina tik $17.800. 
{mokėti reikia $3,890.

Turime ir kitų namų pardavimui. 
| taip pat ir prekybinių namų.

jei norite parduoti savo namų, mes 
Jums mielai patarnausime; turime 
klljentų, norinčių pirkti. Prašome 
kreiptis | mūsų rastinę —

i SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5900

REAL ESTATE
mūr. 3 bt. kraut. c. S. gar. — 23,400 

1 mūr. 3 bt. išdek. c. 6. gar. —- 24,500 
ined. 2 bt. c. š. gar. g. stovy —- 15,000
mūr. 0 k b. naujas, 11d. lot. — pigiai, 
fra pigių ir pelningų namų surašąs

A. BUDRECKAS, Realty
4081 Archer Avė., LA 3-3384

MARUI) EITE P AKIU*'.:
Mūr. bung. 6 kamb. arti parko, 

centr. guzu Sildym .reikia parduoti
i šių savaitę.

BRIGHTON PARKE:
Mūr 2 po 4, centr. Šildymas, arti j 

! susisiekimo. Nebrangus.
G AG E PARKE:

Mūr 6 butai, po 4 kamb. eentr. 
i Šildymas. gražiai atrodo IS lauko, 

modern. įrengti butai. Geros paja
mos.

Turime visokio dydžio namų Ir
Jvair. biznių, 
lengv sųlyg.

Parūpiname paskolas

SIMAmS REALTY.
2737 W. 43rd St., CL 4-2390

SKelbkitės dien. "Drauge'

Mokykla 1.000-čiui i| 
berniuku

Springfielde, UI., pradėta sta
tyti katalikų mokykla berniu
kams, kur mokysis 1,000 auklė
tinių. Mokyklos pastatymas kai
nuos apie $1,600,000

Jei baldų reik, 
pas Rudaitį tiesiai eik
Didžiulis pasirinkimas baldų, pečių, televizijos aparatų, šaldytuvų, ki

limų skalbimo mašinų ir daug kitų prekių. Kainos žemiausios Chicagoj. 
Lengvos išmokėjimo sąlygos, net iki 3 metų.

Galima naskolinti filmą
Naujai išleistas filmas “The i ] 

Maryknoll Brother”. Jis tęsiasi 
30 min. ir gaunamas paskolinti 
mokykloms, organizacijoms ar 
kokioms kitoms įstaigoms. Rei
kia kreiptis adresu: World Ho- 
rison Films, Maryknoll, P. O., 
Maryknoll, New York. Filmas 
yra ^16 mm. Čia vaizduojamas 
kelias buvusio Brooklyno poli
cininko, dabar tapusio misijų 
brolhiku, ką jis randa įvairiuo
se užjūrio misijų postuose.

šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, Jū- 
-»ų laukia greitas ir teisingas patar
navimas

NORVILA
REAL I STATE SALES 

$«O4» W. 59th 8L Tel, PKuspect *-5454 I
.■■||"mj|iU)1 j$mni 'd? • iuii j

VALYKLA — CLEA.VERi
■ir 6 kamb. modern. butas. Karšto i 
vandęns-alyvos šildymas. Visas na
mas puikiai (rengtas (mūr.). Lietu
viška kolonija. $17.000. A. Sirutis. I

TIK $18,900
6 kainb. (4 mleg.) 6 metų mūr.' 

lamas, vienas blokas nuo Marųuette \ 
Pk. šildymas alyva. A. Katilius.

PROGA. PROGAI
Visais atžvilgiais puikus mūr. bun- 

galow, 6543 S. Campbell, parduoda- i 
nias už $18.000. P. T,eonas.

ILGAI LAVKET
štai jums 2 butų po 6 kamb. mūr. i 

namas Marųuette Pk. ant 33 pėdų Į 
sklypo. 2 karu mūr. garažas. $31,500. 
A. Linas.

2 BETAI PO 4 KAMB.
Brighton Pk., medinis. Rūsys, pa

stogė Gaiažas. $12,500. A. Rėklaitis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West 7lst Street 
Visi telefonai: LVAIbrook 5-1101 b

___ REAL ESTATE

oooooooooooooooooooooooooo 
MARUI ETTE PARKE

2-jų augštų mūr. 4 po 6 k. $43,600. 
A. Slinkus

3 augš. mūr. 18 būtų ir 3 krau
tuvės. Kaina $182,000.

Gazolino stotis. Gerai Išdirbtas biz
nis už netikėtinus sąlygas. $5,000 už 
inventorių ir $60 mėnesinė nuoma. 
A. Šimkus

I
GAUK PARKE

5 k mūr. bungalow (galimybė pa- 
daryti 3 mieg.). Plytelių virtuvė Ir 
vonia. 33 pėdų sklypas. Gazo ftild. j 
Garažas. $18,500.

KITVR: 4 butų mūr. 1—5 k. Ir
3—4 k. Metinės pajamos $2,160. Pil
nu kaina $18,000.

2-jų augšt. mūr. 5 Ir 6 k Garažas.
$18,900.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše ir įsitikinsite gerais pirkiniais

, VARPAS
Real Kstate — Insurance — Reniais i 

Notary Publlo
5916 So. Westem Avė.

PItosp. 8-2234
w><><x>o<x)ę<x>o<x>o<>o<>o<xxxxx>o

BIIILDIN9 & REMODEUNO

Nauji namai, garažai, jvairū, pataisy-5 
jįmo, pertvarkymo (remodeling) darbai!

VACYS PETRAUSKAS
BVILDING CONTRACTOR 

S. Campbell Av., Chicago 32, Ill.į 
YArds 7-9675 arba CL 4-7450/

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

Stato rezidencinius ir komeroinliu 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; i&rūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak.; VI 7-4229

Namų tel. Bisbop 7-3340 
2737 YVest 43rd Street

54327

HELP WANTED — FEMAJLE

Bookkeeper QC General 
• Office Giri 

New S. W. Plant
Co. benefits. Salary open.

Mr. Adams
THORMAC PACKAGING

CORPORATION
3838 W. 43rd St.

CLiffside 4-8600

REIKALINGA vyresnio amžiaus 
moteris prižiūrėti vaiką, Brighton 
Parke. Ateinanti. Tel. VIrginia 
7-4996.

MISCELLANEOIIS

ŠILDYMAS

A. Stanėžaosbaa instoliuoja vi
sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oooditioners) ir atliek* 
visus skardos darbus
1546 S. 49th Court, Cicero
Tel. OLymplc 6-0775 nuo 8 vaL 

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 8 vai. vakaro: 

OLymplc 2-6752

LIET APIJRArnON AGENTPRA
Vlaų rūšių apd raudos. Automobt 

llų finansavimas Notarlataa Valsty 
bės patvtrtinos kainos

Prieš darydami apdraudas kitur 
oHsritelrauklte pas mus

JONAS KIRVAITIS 
WAIhrooh S-KA7-

INTERNTATF INSITRANGE AOENIT 
HIO8 S. Ashland Avė.. Chicago 36, IU.

Per 5 va’andas — 
$1.000.000

Harrisburgo, Pa., vyskupas 
G. L. Leech paskelbė vajų—su
rinkti milioną dolerių ligoninės i 
statybai. Praslinkus tik pen
kioms valandoms nuo to vajaus i | 
paskelbimo ta suma pasižadėji
mais buvo ne tik pasiekta, bet 
ir pralenkta. Viskas buvo ge
rai organizuota: 3 000 savano
rių katalikų perėjo 14,000 na
mų net 22-se parapijose ir rei
kiamą sumą sukėlė.
jaimin,ii,,,,„m
Ir fan nerslraitpi P Kesiūnr*

romanu

Tarp Žalsva Palapinh,*
O» * Baltini.' savo recenzijoj, 

apie 4J romanų taip rašo: P. Kęsto 
no romanas “Tarp »a1svo palapinių" 
gražiai Iškelia tų pasiaukojimo didu
mų kur) beviltiškoje kovoje dėl tau 
toe laisvės parodė Lietuvos partlza 
nes ta Idealizmų, kuriuo degė mfle’ 
jaunimas, liedamas kraujų dėl savo 
Šėmės, tuos didžiuosius nuostolius 
kurtuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replėse. Todėl S) romane 
skaitome su malonumu Ir dideliu su 
slddmėjlmu Ypač romane minim' 
lygiai žavės Jaunimų ir keis jo dvn 
Šių Sis romanas, atskleidžiąs mūši 
herotftkai tragiškus epizodus. yrs 
Šviesus spind,,Jvw tremties Idealiam' 
srdvme

SB6 puL Kaina 18.00

(Ttaakymus kartu su olnlgals siuskit

• ♦ 0 R A U G A s • •
• <545 West 63rd Street 

CHICAGO 29. ILL. 
wniHiwHwmniimiiiiuuiiiiiuiiniininiu

Kiškučio Vardines

STASYS DŽIUGAS
Tai gražiausia dovana mūsų 

mažiesiemn skaitytojam*. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
dali. VL Stančikaitėa gražios iliu
stracijos šią knygą padare dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.

Užsakymus kartu au pinigais 
riųskita

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, Ilk

Svečių kambario baldai, Nylon, vilnos ar kitų medžiagų, geriausių Ame
rikos fabrikų kaip Pulman, Karpon, Howard 2 dalių tik ................ $149.00
Sofos miėgojimui gražiausių spalvų tik .............................................. 39.00
Kilimai 9x12 vilnoniai, nylon nuo ................................ ........... 39.00
3 dalių miegamieji, riešuto ąžuolo.................................... ................ 149.00
šaldytuvai Frigidaire, Admiral 8 oub. pėdų ...................................... 159.00
Virimui porcelano pečiai nuo ......................................... ........................ 89.00
Skalbimui mašinos 9 svarų talpos ............. ..................... .................. 99.00
Rašomieji stalai ąžuolo ar riešuto . .................................... ............ 29.00
Knygų spintos su stiklo stumdomom durim.................... .................... 29.00
Geso pečiai Siegler, Moores Quaker nuo........................... ............ 89.00

VISOS PREKES GARANTUOTOS KOKYBES

3207 So. Halsted St.

MAJOR FURNITURE, Ine.
Tek CAlumet 5-3207

Vedėjas L RUDAITIS

Krautuvė atidaryto: Pirmad. ir ketvirtad 9 — 9 30 
Kitara dienom 9 — 8; Scknuulieniais 12 — 5

PIRKITE ir parduokite savo ne- 
tilnojamą turtą per mano ištaigą 
Naudokitės mano teisingu patarna
vimu. *

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpubllc 7-9400

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

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

NOTARY PUBLIC
7405 W. 51 St VVAlbrook 5-5030 
PRospect 8-3579 (vak. ir sekm.)

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

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErmlnal 6-6631 

nuo 6 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 616 
Niolton, \Villow Springs, IIL

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 
14-12 S 48th Ct., Cicero 50, IU 

Statome naujus namus ir garažus 
Atliekame visokių trobesių ir patai 
pų Įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
Aauklte DAnube 6-2763 nuo 6 vaL 

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

vakaro iki 11 vai. vakaro

PROGOS — OPPORTUNITIES

BAKERY FOR SALE RY OWNER
Estab. 30 yrs. Ideal Location on 
Main St. in Cicero. Good LHhrianlnn 
Trade. 3 Man Shop. Business will 
pay for self in one vear.
_____ Call OLympic 2-3598______

SAVININKAS parduoda namą Ir 
mokyklos reikmenų krautuvę. 5 kmb. 
viršuj. Krautuvė {steigta prieš 25 ra 
Gerai einąs biznis. Pulki proga tin
kamam asmeniui. Moteris viena gali 
aptarnauti krautuvę; Alyva apšilo. 2 
autom garažas. Prieinama k’a Ina. 
Skambinu po 4 popiet GRovehUl 6- 
9888 arba kreiptis adresu — 6100 
8. Mlnih»-sler Avė.

Arti 71-os ir Campbell Avė. i
I 2-jų butų mūrinis namas. 6 ir 6 k ?

Karštu vandeniu alyva apšild. 35 į 
| pėdų sklypas. Garažas. !

HEmlocb 4-4533. j
ItOSELANBE — 82,000 CMOKftTI į 

p 3 mieg. kamb.. naujas mūr. bun- ; 
galow. Gazu apšild modern. namas Į 
$16,500 41,.!

— ° — i
MARQLETTE PARKE 

4 mleg kamb mūrinė rezidencija.
Karštu vand. gazu apšild Arti 61st 
ir Campbell Avė. Speciali kaina — 
520.500.

B R. PIETKIEUTCZ & CO.
2555 W. 47th SL LAfayettc 2-1083

NAUJAS 6V2 KAMB. MŪR.
“ranch” namas. “Overhead” ka
nalizacija : “radiant” apšild. 2 ži- 
iniai. Daug priedų. Atdaras ap
žiūrėjimui sekm. 1 iki 6 vai. 3752 
W 67th St. Tel. REliance 5-5045.

IDEALUS NAMAS DIDELEI 
ŠEIMAI. 7 KAMBARIU

med. rezidencija, su mūr. tnsuliacUa. 
Gazu apšild. Pilnas rūsys. 2 autom, 
garažas, į viršų pakeliamos durys. 
Pilna kaina $12,900. 71st & Wood St.

Atdaras apžiiir. sekm. RE 5-4101.

NAMŲ SAVININKAI IR 
PIRKĖJAI!

K. Volodkevičius atidarė VAL-
DIS Real Estato įstaigą 2655 W. 
69 S L Jeigu turie namą parduoti 

Į ar norite nusipirkti skambinkite 
tel PR 8-6040 arba RE 7-8534.

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Bulldi-rs Gen. Contracton
Otteks planavimo tr staty

bos darbuR gydytojų ofisų, gy 
veriamųjų Ir viešųjų pastatų

Namų įkainavimas tr |vn1rū» 
patarimai nemokamai

Kreiptis šiuo adresu

JONAS STANKUS
Raštinės ir buto telefonas 

PRoapect 8-2013
6800 SO CAMPBELL A VE 

Chicago 29. Hl

1SNUOMUOJAMA — FOR RENI

NAMU SAVININKAI'
Ta-pininkaujame butų išnuomavi 

tuui. Patarnavimas veltui Turitn> 
laukiančiųjų sąrašą

VARPAS Real Katate 

'<»t« Sn. IVeste-ni. PRnspect 8-2234

Išnuom. 4 kamb. butas rūsy. 
Apšildymas, elektra, gazaa. $55 į 
mėn. 3453 W. 6C Place

ĮSIGYKITE DABAR '

ĮSIGYKITE DABAR

Naujasis Testamentas-
Šventas Raštas

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAI 
SKVIRECKAS — Kauno ArkivyB- 
kup&s Metropolitas. IV laida. Iš
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte. 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama 

“DRAUGAS” 4545 W. 63rd St.. 

CHICAGO 29. ILL

oihtyh snvrnoiVNv 
trijų velkamų komedija 

iš lietuvių gyvenimo 
J. A Valstybėse

DIAGNOZE
Kaina: $2.00. 150 pusi. 

Užsakymus ir pinigus siųskite

DRAUGAS
<545 West 63rd Street, 

Chicago 29. nL

Lithuanian dietionary

5 KAMB. NAMAS pilnai atre
montuotas. Centrinis apšild. gazu. 
Apylinkėj 28th ir Homan. $14,900. 
Geras švarus namas. SVOBODA, 
3729 W. 26th St. I .AutuI ai e 1-7038
r»RMi:SIO, NuoRavybtų Savininkai I
Pastatysime 6 kambarių narna »u 3 
mieg. kamb. ant. Jūsų sklypo už 
$12,900. Pletvakaruose Atdara, sek 
madleni Kreipkitės:

PULASKI EVCttANOE REALTY 
COMPANY '

653« S. Fulanki Rd.. tel. RE 5-4101

i Angliškai lietuviškas — Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtres8 ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. j 
Gaunama “Drauge”, 4545 W. 63rd' 
St.. Chicago 29. III.
srrXBana«BrBjgrfci3gBrt3J3

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 
ĮVAIRIOMS PROGOMS

Visi Plttsburgho lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh'o Lietuvių 
Kataliką Radijo Programa

vadovaujama —
Lietuvos Vyčių Pittoburghe

JI TRANSLIUOJAMA 
Kiekvieną sekmadienį ano 

1:30 iki 2:00 vaL p. p.
IS STIPRIOS IR GALINGOS

WLOA"Drauge” galima gauti NAUJŲ 
GRAŽIŲ LIETUVIŠKŲ ATVIRU
KŲ. Atvirukai yra kelių spalvų ir į RADUO STOTIES BRADDOCKE 
atspausti rankomis šilk skreen bū
du. VARDADIENIO, GIMTADIE
NIO, PADĖKOS, UŽUOJAUTOS.
VESTUVIŲ. SVEIKINIMAI MO
TINOS DIENOJE, VESTUVIŲ SU
KAKTUVIŲ SVEIKINIMAI ir PA
DĖKA U2 UŽUOJAUTĄ.' 10 AT
VIRUKŲ SU VOKAIS $1.00.

Užsakymus su,Pinigais siuskite:

“D R A U G A S”

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad
resu: fjthnanian CathoUe Hnnr.
Radijo Station WLOA. Braddook. 

Pennsyl vanta.

4545 Wsst OSrti Street,
Chicago 29, DL 

Platintojams duodama nuolaida

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 

nes 1i« vra plačiausiai akai toms h 

lietuviu dienraštis, o skelbimų kai- 

yra prlenama visiems.
'.‘t'
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Omaha, Nebr.

Lankėsi malonūs svečiai 

6. m. spalio 4 d. omahiečius

Brockton, Mass.

Rekolekcijos
rūpinti tiems, kurių galioj tai 
randasi. Artinantis naujiems mej 
tams, reikia planuoti ir padalin- 

Nuo spalio mėn. 21 d. ligi 27 ti įvairų darbą ir minėjimų at-i 
aplankė vysk. Brizgys, kun. J. d- Sv- Kazimiero parapijos reko- likimą įvairioms organizcijoms, j 
Vaškas ir kun Kubilius. Malo- lekcij°ms vadovavo vienuolis priklausančioms Katalikų Fede- 
nūs svečiai buvo pakviesti į lie-1 kun- Juozas Marčiulionis. racijai, kurių čia yra apie pen-
tuviškas Irenos čejauskaitės ir Į KriKt,us Karaliaus šventė |kioHkaT ‘
Jono Navicko vestuves parapi- _  Tautodailės paroda
jos salėje. Sekmadienį dauge- Spalio 27 d. iškilmingai šv.
liui teko laimė išklausyti vys- mišių metu skambėjo giesmė 
kuro ir kunigų bendrakeleivių Christus regnat, Christus vin- 
mišių ir turiningų pamokslų, cit, Christus imperat! Choro 
Omahiečiams vyskupo ir bend- vadovė —■ ponia S. Ventre. Po I šiemet ypač buvo turtingi gin- 
rakeleiviu kunigu atsilankymas P*et 3 vai. prel. K. Urbanavi- taro. lietuviškų kryžių, albumų! 
buvo didelė staigmena ir kartu ėiaus salėje Kristaus Karaliaus ir tautinių rūbų skyriai. Prie 
didelis džiaugsmas. garbei suruošta iškilmingas su- bakūžės veikė užkandinė su ne

sirinkimas, kurį atidarė parapi
jos klebonas prel. P. W. Stra- 
kauskas. Ilgoj kalboj išaiškino 
šios šventės kilme bei prasmę 
ir pakvietė gerbiamą ponią So-

Kiekvienais metais Brocktone 
būna žemės ūkio paroda, kurios 
metu lietuvių bakūžėj įrengia
ma lietuviškų išdirbinių paroda.

Vestuvės
tuviškais valgiais.

BALFo vakarienė 
Lapkričio 16 d. Sandaros sa

lėje įvyksta šalpos reikalams va 
karie.;ė, bus ir laimėjimų.

Veritas

VYSKUPŲ FONDO RINKLIAVA

Lapkričio 24-30 dienomis Amerikos Katalikų Vyskupų 
Šalpos fondas daro drabužių rinkliavą užsienio katalikams 
šelpti.

UŽ GERESNĮ PASAULĮ
Knyga įdomi, kaip jaunimui, tain ir suaugusiems. 
136 pusi.

Paruošė KUN. PRANAS DAUKNYS. M.l C.

Kaina $1.50

Atspausdinta Londone 1957 met. ir dabar jau gau
nama “Drauge' 4545 West 63rd Str., Chicago 29 III.

Buffalo, N. Y.
šokių vakaras

Sekmadienį, lapkričio 17d., 4

Spalio 19 d. įvyko puikios lie
tuviškos vestuvės 7,’tos Adamo- 
nytės su Jonu Grigaičiu. Zita
ir jos tėveliai — tai bene pir-1 fiją Mantautienę pasakyti ilges- 
mieji lietuviai tremtiniai, at-'nį žodį: Kristus Karalius ir šei- 
vykę į Omahą, Zitos sesuo jau, ma.
yra anksčiau ištekėjusi už lietu- Kalbėtoja gyvai ir išsamiai iš- 
vio ir jos brolis irgi yra jau vystė temą, nuvesdama klau 
vedęs. Vestuvių puota buvo pa-; gytnjus į šventą lietuviškos šei-
rapijos salėje ir joje dalyvavo mos praeit|t kur Kristus buvo vaL P- P Buffal° Lietuvių Klu- 
apie 300 svečių, kurie buvo vai-1 §eįmos karalius, o Jo vietinin- ^aa Niagara Falls lietu-
šinami labai skaniais valgiais ir kag bUv0 šeimos tėvas,!vių ParaPjjos salėje, 1910 East
gėrimais. kuris vadovavo dvasiniam šei- a^s ^r'' rudeninį šokių va-

Artimiansui laiku ivvks vestu , mos tyrumui ir religiniam bran- ...... . . . „Ammiausiii įaiKu jvyKs vestu T .. Maloniai kviečiami visi Buffa-
vės lietuvių statybininko Petro dmimui- *r t e Srazus PaPročial lo ir apylinkių lietuviai 
Rr«dnnn Pr»np« T,™™ 'virto tradici a, kurios turėtume 10 ,įr aPyunK14 lietuviai. Braduno su France, Tarnas,e-, Vakaro pelnas skiriamas lie-
WlCZ. laikytis ir šiais išsiblaškymų lai

kais. kai mums teliko vieniu- salPos ir kultūriniams rei- 
, telė tvirtovė — šeima, kurioje .... ...

Jonas Smailys ir Antanas Buš in’”ba enno,',R +vir+1 e",ne Y
kus, dirbdami skerdyklose, įgi
jo nemažai praktikos ir, susitau
pę iš savo sunkiu prakaitu vi-

Lietuviai verslininkai

dirbtų uždarbių kapitalą, nupir-1 šeimos karalium ir įsigysime 
ko skėrdyklą. Skerdyklos pasta septynias Kristaus dovanas. Pa
tas .yra neseniai pastatytas, į- tarė priemones: bendra šeimos

mes galime jaustis saugūs, tvirti i , 
ir dvasiškai galingi, kol laikv- S. m. spalio 19 d. pradėjo veik- 
simės šventų lietuvišku tradici-!U B‘ L- Klubo remiama šeštadie- 

kol Kristų laikysime savo!ninė mokyklėlė. Pamokos bus 
šeštadieniais International Insti 
tute patalpose, 1260 Delavvare

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 

MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO
3914 West lllth Street

Tel. — CEdarcrest 3-6335

Vienai* blokas nuo kapinių 
Didžiausias Psminklama Planų 

Pasirinkimas mieste'Sodeikai, giedojusiems šiose pa
maldose, Nuoširdžiai padėkoti 
raštu ir lietuviškųjų radio va
landėlių vedėjams L. Vanagai- 
tienei ir S. Barkienei, kad jos 
nemokamai reklamavo šio sky
riaus rengtąjį linksmavakarį ir 
leido paminėti, jų programų me
tu, spalio 9-sios sukaktį, o Vy
tautui Kasniūnui už prasmingą 
ir gražią paskaitą apie spalio 
devintosios reikšmę.

........................................................ m
VAIKO DIEVAS IR RELIGIJA

Religinis valko auklėjimas ryšium 
su jo dvarbie raida

I dalia: Vaiko kelias Į paeaul)

II dalis: Vaiko kelias J Dievą 
ir religiją

III dalis: Valko religinis auklėjimas

Vi dalis:Ypatingieji religinio 
auklėjimo uždaviniai

328 psl. Kaina SS 

Užsakymus su pinigais siuskite:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley A ve.

....... ....................................... imu*

ONA SKUKAUSKAS
l painius vyras oupuuus) 

i v > ii pa. ai ac ikaiive. evidus
Gyv. ioO9 S. Arcner Avė. 
.Virė lapu r. y d., 1957 m., 9:-

30 vai. ryto.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra

seinių apskr., Skirsnemunės pa
rapijos, Jakaičių kaimo.

Amerikoju išgyveno 4 7 metus, 
l'asiliao dideliame nuliūdime

3 sūnūs — Jonas, marti Helen, 
L»ro ir Antanas Uuptaičiai; duk- 
tė Marle Kaminskas, žentas 
VValter, G anūkai, brolis James 
Kancere ir Jo žmona Mildrod, 
ir kiti giminės.

Kūnas pašarvotas Ant. Phil
lips koplyč.oje, 3307 LKuanica 
Avė. Laidotuvės Įvyks antr&d., 
lapkr. 12 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas Į švč. 
Panelės Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parap. bažnyčią, kurioje 
Įvyks gedulingos pamaldos už. 
velionės-sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: sūnūs, duktė, anū
kai, brolis ir visi kiti giminės.

Laid. direkt. Ant. M. Phillips, 
telefonas YArds 7-3401.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4505-07' South Hermitage Avenue
Tel. Yfl 7-1741-2 . ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ
Avė.

Pamokų pradžia 10:30 vai.malda, gražūs papročiai, klau
symas dvasios vadų patarimų, r^°'
rekolekcijos, ypač uždaros re- Mokytoja yra stud. Aldona; 
kolekcijos ir religinės literatu- Miškinytė. i
ros skaitymas. Rekomendavo Visl* t5v^ Parei^a Vra leiatl 
— “Gyvoji dvasia” _ kun. Vait savo vaikus * šif* mokyklą.

__ ___  ___ kevičiaus; tai mastymai ir reli- B' vaWba
verslus. Tai pirmieji lietuviai £iniai skaitymai kiekvienai die- __ .
pramonininkai nai. Paakaita klausytojams pa- LhlcagO, 111.

darė įspūdį. Tik gaila, kad dau- .... ..
Prieglauda lietuviams seneliams ?nTna tn kuriems toki naudin- Vilniečių veikla

Rpminn+is <5+ntistiVo<5 dnn-mp ’r taiklūs buvo paskaitininkės L Truškūnų bute spalio Remiantis statistikos duome-. . ' mėn. 26 d buvo Vilniaus kraš-,
mmis bene geriausias klimatas | Patar,mai Jauni* ; m0‘ t lietuviu s-eos Chicaeos skv-i
Amerikoje vra Omaha Nebr tinos ir tėvai ~ nesiteikė atsi- 10 uetuvnų s-gos ynieagos sky-i Apmcnkoje .yra Omaha, Nebr. lankyt. . RrigtaU8 Karaliaus mi. naus valdybos posėdis, kuriame

rengtas su visais patogumais ir 
yra geroje vietoje, šiuo metu, 
girdėti, jau dirba net apie 20 dar 
bininkų. Daugelis mūsų lietu
vių, dirbdami skerdyklose, įgyja 
praktiką, gerai uždirba ir vė
liau, susitaupę pinigų, metasi į

Čia mažiausia mirimu, i It a se-

L1ODĖSIO VALANDOJ 
£a«kJfr

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8845 8o. Wewter« Avė. Air Condltloned koplydta 
REpobUe 7-8600 — 7«860i Automobiliam* rieto

Tisma. kuris gyvena kitoas mieste dalyse: aauetme 
koplyčia arčiau jūsų nemų

apsvarstė įvairius reikalus ir nu-
natvė. Iš mūsiškių jau nema- n\ : mr'kvkio*, ąn. tarė šaukti metinį skyriaus na-
žas skaičius yra sulaukę gilios mokinių choraS( igmokytas rių susirinkimą š. m. gruodžio
senatvės. Kontraktorius Alek 
sas Pratkelis paskutiniu metu 
stato Omahoįe paliegėliams se
neliams prieglaudą, kuri bus su 
visais moderniais įrengimais ir 
turės daugiau 50 lovų. A. Prat- 
kel»o žmona Marija yra baigusi 
gailestingųjų seserų kursus, tai
gi ji bus, kaip ir Lietuvoj e lie
tuviška gailestingoji sesue. A.t-iva^ove’ ^ūtų taip tikusi už-Į 
rodo. kad čia yra ne vien biznio' bai*ai šio turiningo minėjimo. , AR JAU ĮSIGIJOTE 
reikalas, bet ir savos rūšies lie- Kaip didysis altorius, taip; KNYGELE EGZAMINAMS 

salėj statula buvo papuošta pui- |( | p
kiomis chrizentemomis; tai pa-

seselių mokytojų, pa žiedo įo men- 7 Nutarė nuoširdžiau- 
1) Christus vincit. 2) Avė Ma- s’a^ padėkoti kun. A. Linkui,
riia, 3) šventas Kazimierai. 

Pabaigoj kalbšio rekolekcijų
vedėjas kun. J. Marčiulionis. 

Gaila, kai parapiečiai neiš
mokomi tos gražios tradicinės

kun. A. Stasiui ir kun. Juršė
nui už iškilmingąsias pamaldas, 
buvusias spalio mėn. 13 d., mi
nint spalio 9-sios sukaktį; sol. 
D. Stankaitytei, “Dainavos” an-

giesmės - O Kristau, pasaulio obliui bei jų dirigentui p. St.

tuvi&kas paslaugumas.

Padidėjo šeima

Jau prieš kelias savaites iš 
Rytų atvykusi Kriaučeliūnienė 
apsigyveno Om akoje. Kriauče- 
liūnas dirba geležies dirbtuvėje, 
gi ji — šv. Juozapo ligoninėje 
gaji esti n gą ja. seserimi. Malonu, 
kad lietuvių šeima didėja.

Jaunimas pagerbė Kristų 
Karalių

Spalio 27 d. augštesniųjų ir 
pradžios mokyklų mokiniai, švęs 
darni Kristaus Karaliaus šven
tę ir kartu Amerikos katalikiš
kojo jaunimo šventę, ėjo bend
rai p'Tfė Sv. Komunijos. Mūsų 
parapijos šv. Vardo ir Altoriaus 
draugios po šv. mišių jaunimą 
pavaišino skaniais pusryčiais. 
Jaunimas už tai yra labai dė
kingas draugijoms.

Parapijos jubllėjaus užbaigimas

Parapijos 50 jubilėjaus už
baigimui bus vedamos rekolek
cijos nuo lapkričio 17 iki 24 d. 
Rekolekcijas ves du kunigai sa
leziečiai lietuvių ir anglų kal
bomis. Rekolekcijų pabaigai 
sekmadienį visų šv. mišių metu 
bus dalinama šv. Komunija. Gi 
po pietų parapijos salėje yra 
ruošiama parapiečianis ir sve
čiams skani vakarienė; kas pa
geidaus, galės pasilinksminti gro 
jant gerai muzikai. Omahiečiai 
yra kviečiami pasinaudoti šio
mis rekolekcijomis ir dalyvauti 
parapijos jubilėjaus užbaigimo 
vakarienėje Vietinis

PASIRUOŠTI
PILIETYBEJAVra pi josf mokytojų — Nukryžiuo- I *• **• ’ • 

toio Jėzaus seserų — darbas. '
Užmigo K. federacijos skyrius 

Nežinia kodėl, a tšventus gar
bingą Katalikų federacijos jubi- 
lėjų Bostone, čia nesušauktas 
nė vienas federacijos susirinki
mas. Net ir siusti jubilėjaus kon1
gresan atstovai dar negalėjo pa- į Klausimai ir atsakymai anglų

cn.ai Ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo teįdaryti pranešimo. Reikėtų susi-, 8jag A?fonse R We,ls JKaina
J__ centų.

jaoĮC Pasiskubinkite įsigyti relkalin-Gl ■ 4 A I I C IZ I I knygelę, kuri tikrai palengvins W i M O O Ijl įsigyti JAV pilietybė.
BEVERLY MILLS GĖLINYČIA | Pinigus su užsakymais siųsti: 
Goriausios gėlės dėl vestuvių, ban-1
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.’ DRAUGAS.

2143 West 6Srd Street ' 4545 West 68rd Street
Tfelef. PR 8*0833 ir PR 8-0834 CMcago 29, Illinois

K K T O A.
Kokios pasirodo tik retais laikote 
piaia.

PREMIJUOTASIS DRAUGO 
ROMANAS

Didelė Lietuvi ikos buities kavgs 
įtrinkta iš daugelio kūrinių Jutą 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

Aplankas dail. J. Paukštiene* 
Lietuviškos Knygos Klubo leidiave 
434 psl. Kaina $4.00

U įsakymai ir pinigus siųskite 

DRAUGAS 
4545 We«t 6Srd Street 
Chicago 29. Illinois

...................................................................................................... .

Pasinaudokite “Draugo” Classified skyriumi.

KAZLMIEItAS
M.LAS<EWICZ

Gyv. din b. xtuiuąu Avė.
Mirė lapkr. 9 d., 1957 m.,

20 vai. vak., sulaukęs senat
vės.

Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

5 dukterys — Elizabeth CHme- 
lik, žentas Jerry, Anna War- 
burton, žentas John. Cicelia ir 
Marie, Katherine Klumbis, žen
tas Al, sūnus Alex; 20 anūkų; 
sesuo Mary Filpawich ir jos 
šeima; daug kitų giminių bei ■ 
draugų ir pažjstamų.

Kūnas pašarvotas John Eu- 
deiklo koplyčioje, 4605 S. Her
mitage Avė. Laidotuvės Įvyks 
trečiad., lapkr. 13 d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydė
tas į šv. Kryžiaus parap. baž
nyčią, kurioje Įvyks gedulin
gos pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas Į 
8v. Kazimiero kap'nea.

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

Nuliūdę lieka: dukterys, sū
nus sesuo ir visi kiti giminės.

Laid. direkt. John P. Eudei- 
kis, tel. YArds 7-1741

MYKOLAS SHILLIS, senį.
Mirė lapkr. 9 d.. 1957 m., 4 

vai. ryte.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau

ragės apskr.. Naumteščio para
pijos, Girininkų kaimo.

Amerikoje išgyveno 4 7 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

du sūnūs — Mykolas Ir marti 
Bernlce, Juozapas ir marti 
Frances, duktė Aldona 3tankus 
ir žentas Kazimieras, aštuoni 
anūkai ir kiti giminės

Kūnas pašarvotas Ant. Phil
lips koplyč.oje, 3307 Lituanica 
Avė. Laidotuvės Įvyks antrad.. 
lapkr. 12 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bua atlydėtas Į St. Davld 
parap. bažnyčią, kurioje Įvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas Į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: sūnūs, duktė, mar
čios, žentas, anūkai Ir visi kiti 
giminės.

Laid. direkt. Ant. M. Phillips, 
telefonas YAjdp 7-3401.

TROOST - PACHANKIS MONUTOTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Vlce-Presldent

6819 So. Western Avė. Tel. GRovehlll 6-3745

? i

John W. 
Pachankis

Chester
Vitkaaaka*

| paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 

transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien ir sekmad. nuo 9 vai rvto iki 5 vai. popiet.

IŠSIRINKITE OAllAR — RLS PASTATYTA KAPINIU DIENOJE! 

JOKIO IMOKTJIMO. SUMOKĖSITE KAPINIU DIENOJE.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ, 1410 S0. 50th AVĖ. 

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL

Telefonai: CRovehill 6-2345 arba

T0wnhall 3-2108, 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CH1CAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulanaų patams- /B Mes turime koplyčia* 1
vinnm dieną Ir aak- nOj v o o s e Chicago* Ir

tį. Reikale lankti , Koselando dalyse ir
mu*_ . tuojau patarnaujame. |

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAf&yette 3-S57Z

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 We»t 18th STREET TeL SEeley 8-5711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 8. HAL8TED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 1-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 50tb AVĖ., CICERO. UI Tel. OLymptc 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZU0YCKI
11146 W I6th f'TKriET VArda 7-01X1

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpablk 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Vlrginto 7-0072

VAMCE FUNERAL HOME
1424 S »litli Avė. OLympic 2-5245 Ir TOwnhaH 3-9687

Pasinaudokite “Draugo" Classified skyriumi.
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diia savanoriams aktyviai da
lyvauti lietuviškoje politikoje 

'ir ar aktyvus dalyvavimas Lie- 
' tavos išlaisvinimo bare turėtų 
būti priskirtinas politikos sri-1 
čiai.

X B Cioėnieu*, Di-augo ben
dradarbė, žinoma Chicagos lie- j

X Dr. Br. Dirmeikis iš Chi- tuvių veikėja, buvo truputį su-į 
cgos įstojo nariu Lietuviškos negalavus, tačiau sveikata ge- 
Knygos Kluban, įmokėjo 5 dol. i rėja ir tikisi greit pasveikti, 
metinio mokesnio ir paėmė L. x i)r. Albino Uarūno studi- 
Beletristikos antologiją. Klubo i ••Abdominal pain in essential 
nariams ji atsieina trečdaliu pi- j hyperlipemia” (vidui •ių skaus- 

rruu prie padidinto riebalų kio- 
X Stanys TamulaiUs, vykdy-'kl° kra^uJe) išspausdino “The

damas savo geros valios pasi- J°urnai American Me-
dical Association" š. m. kovo,žadėjimą kasmet regulariai 

remti tautinius kultūrinius rei
kalus, įteikė Lietuvių Rašyto
jų dr-jai $60 — po $20 už 1955, 
1956 ir 1957 metus.

VĖLIAVA KARTU)

Naują vėliavą senam kariui gen. MacArthur įteikia, ar
mijos sekretorius Wilber Brucker. Naujoji vėliava oficialiai 
buvo priimta 1956 m. Iškilmės jv\ko Govemors Island, N.Y. 
Jas stebi buvęs prez. Hoover. (INS)

Chicagros ir Apylinkes 
Lietuvių org-jų vadovybėms

Chicagos Lietuvių Taryba 
praneša, kad Chicagos ir apy
linkės organizacijų atstovų me- Tautvaiša — Illinois meisteris didėja. Triskart laimėjo Chica- 

Įtinė konferencija yra šaukiama Dar tebelinksniuojame dideli lpOS miesto pirmenybes, triskart 
)š. m. lapkričio mėn. 17 d. Povilo Vaitonio laimėjimą Ka-idideleS re^oninea Trans-Missis- 

(sekmadienį), 1 vai, 30 mm. nado8 šachmatų pirmenybėse Slppi Plrmenybe«- keturi» k*rtus 
ip.p., Lietuviu auditorijoje — kuriose antrąkart laimėto Ka- UUnols vatotybjs pjmenybes, 
3133 So. Halsted Street. nados meisterio tituJ kaj štai 1956 m. garsiame Tartakoverio

Chicagos Lietuvių Taryba iškilusis mūsų šachmatų meiste- turnyre Detro,t* dalinosi antrą 
kreipiasi į visas patriotines lie- ris Jungtinėse Amerikos Valsty- Vietą SU JAV ^ir-pionu Bisguie- 
tuvių organizacijas ir prašo prį- bėse — Povilas Tautvaiša iš Chi nU
siųsti konferencijon savo atsto- nagos — pateikia naują stambų — o —
vus: nuo kiekvieno pilno ar ne-1 laimėjimą. Tautvaiša laimėjo Į — North Central Open pirme 
pilno 25 narių skaičiaus siun- šių metų Illinois valstybės šach- 1 nybės bus Milvyaukee, Wis., lap- 
č'arr.as vienas atstovas. matų pirmenybes pasekme 7:0!|krtčio 29 — gruodžio 1 d. į

Tik mūsų visų bendru darbu Vadinas, nepraradęs nė pustaš-ljas rengiasi vykti iš Chicagos

ŠACHMATŲ ŽINIOS

mėn. 30 laidoje, kuris turi 190,-, 
000 skaitytojų visame pasauly
je.

Studijoje aprašė ligonę, ku- 
i ri skundėsi stipriais vidurių

X Lietuvių Bendruomenės skausmais per daugelį metų. Ji 
apylinkės esančios Chicagoje ’ buvo gydoma įvairiose ligoni- 
stengiasi per lapkričio mėnesį nėse ir dėl šios ligos kelis kar- 
išrinkti IaB nario solidarumo Į tus operuota. Dr. A Garūnas 
mokestį ui besibaigiančius 1957 nustatė šios ligos priežastį ir 
metas. Vietos mokesčiui sumo-i^ipo mažai žinomą ligą apra- 
kėti skelbiamos mūsų spaudo-1 Sė, iSnagrinėdamas tų skaus- 
je. • mų priežastis.

Virš šimto medicinos darbuo-

r sujungtomis jėgomis yra ga- kio, jis iškovojo Illinois vaisty- 
lima sėkmingiau vesti kovą dėl bės meisterio titulą 44 stiprių 
Lietuvos išlaisvinimo, reikšti varžovų bare. Sis laimėjimas su 
laisvajam pasauliui lietuvių tau teikia ketvirtą kartą mūsų Taut 
tos vargus, priminti okupantų i vaišai Elinois meisterio titulą, 
daromą skriaudą ir kartai Pirmenybės įvyko Chicagoje spa 
įspėti koks pavojus gręsia iš I lio 18 — 20 dienomis; jas įvyk

dė Chicagos latvių šachmatų 
klubas (Tums, Gutmanis ir kt.).

CHICAGOS ŽINIOS
Moksleives apie 

savo namus
X Naujausiame Laivo nume

ryje randame straipsnius: Mer
gaitė nemirė, ji miega, Dviejų 
tūkstančių metų kova, Praktiš-

tojų iš keturiolikos valstybių 
paprašė šios studijos atspaudų. 
Daugiausia gavo laiškų iš JAV 
ir beveik iš visų Europos vai

ki pasiūlymai, Maldos jėga, stybių. Jų tarpe ir iš už geleži- 
Kaip šv. Pranciškus gavo atig- i nes uždangos (Čekoslovakijos, 
mas ir kt. Savaitraštį redaguo Lenkijos). Taip pat gavo laiš- 
ja kun. A. Ignotas, MIC. kų iš Turkijos ir Pietų Afri-

• l kos.
X Kun. dr. J. Vaškas, MIC,

Aplankytinas meno 
muzejus

Chicagos Meno institute, Marijos AugšL mokykloje lei- 
esančiame Michigan gatvėje, džiamas laikraštis “Tinę Maria 
ties Adams, yra • turtingos me- Herald” pravedė anketą — ką 
no kūrinių kolekcijos. Paveiks- mergaitės mano apie savo tė-
lų1 yra net iš 13 šimtmečio. Re
tų spaudinių ir piešinių turima 
apie 50,000. Turtingi meno rin
kiniai iš bažnytinės meno sri
ties, iš pilių ir namų. Įdomus 

Be to, šios studijos santrau- Į skyrius — miniatiūriniai pran- 
lr . . Trakis atliks in ka buvo išspausdinta “Medical į cflzų, anglų ir amerikiečių kam-
vokaciją Chicagos Lietuvių Ta
rybos konferencijoje, įvyk-

velių namų židinį, štai eilė jų 
atsakymų:

— Tai vieta, kur mano pro
blemos išsprendžiamos, kur 
mano klausimai atsakomi, kur 
mano ateitis planuojama, —

Digest š. ul liepos mėn. laido- i pgj-įų vaizdai. Graikų, romėnų, iaAo B. Brazytė.
.. 4 , .x. „ j je. Taip pat buvo paminėta renesanso, baroko! - Tai vieta, kur visi rūpes-

siaučioje lapkričio 17 d. Lietu- kieti jos mediciniškoje spaudo- ir modenuos skulptūros. Turi-! čiai atrodo "mažesni, — sako P.
vių auditorijoje. Konferencija fe . . i Girkaitė.ma onentalimo meno pavyzdžiui
prasidės punktualiai 1:39 vai. . _ , •• iz; — Tai būstinė, kur Dievas
no niotn * Laiškai ia Lietuvos Drau- nel- 5,000 metų senumo iš Kl- ..... .....po pietų. . ...... !_j4„ t„__ ___ turi vietą, kur yra meilė ir tar-

ma orientalinio meno pavyzdžių 
X Laiškai iš Lietuvos Drau- į net 5,000 metų senumo iš Ki- 

ge yra šiems asmenims: Vėlis , aij08, Japonijos, Persijos, Egip- 
X Lietuvių Suvalkiečių d-jos Matuz, Joseph Merkis, A. Meš- i to ir Indijos. Prie muzė jaus yra 

vakaras įvyksta lapkričio 17 d.-kauskas, Jonas Meškauskas, ir Goodman dramos teatras, 
Hollywood svetainėje, 2417 W. kun. Mikaitis, Jonas, Zigm., kuriame kas mėnesį statomas 
43 st Bus įdomi programa ir Kaz. Mikuckis, Juozas Mustei- naujas veikalas; prie šio teatro
po to šokiai. Draugija per 19 j kis, P. Navikas, J. Nevickas, yra dramos studija. Lnforma-jtokia Gr Padvalskytės nuomo-
m. laikotarpį yra gausiai ma- Agnės Norquie, Marie Orlin, cij°8 apie teatro pastatymus 
terialiai parėmusi nevieną na u- Aleksandra Palubinskas, Aleks gaunamos telefonu CEntral 6 
dingą lietuvių įstaigą. Palubinski, Dziuta Mac Closkey-

X Balio Sruogos veikaių ' Panaitė, Kazim. Pažereckas, 
koncertas įvyksta sekmadienį, Podžiūnas, Feliksas Povy- 

lius, Valerija Prapaolenytė; Ra
manauskų šeima, Bronė Ramo
nienė, Petrė Rukusk; Teklė šai-

gruodžio 15 d., 4 vai. Lietuvių 
Jaunimo Centre. Ištraukas iš 
žymiausio mūsų dramaturgo
veikalų vaidins žinomi čikagiš- į nauskienė - Shinouska, Mikasė 
kiai aktoriai. Solistai padainuos Salkauakienė (Juozo)- Antanas 
B. Sruogos dainų ir arijų (Antano), Vladas
operos Radvila Perkūnas. Kon- Scholtmeris ir jo aūn. Antanas, 
certą rengia Rašytojų dr-ja'Aleksandra Šilimas, J. Samoš- 
Balio Sruogos taip ankstyvos?^ šepetys (Aleksandro),
ir netikėtos mirties 10 metų su- Juozaa šliiy8’ Johu Stanaitla- 
kaktį minint. Antanina Stanaitienė, Jonas

Stasiūnaitis (Kazio), Petrone- 
X Moksleivių ansamblis iė gulinskienė (Jono), Vincas 

Brighton Parke pradeda pamo- gveistys; Juozas Tamošiūnas, 
kas pirmadienį, lapkričio 11 d., Alex Tamulonis, Vyt Targonc- 
6 vai. v. Vainutas klubo salė- kis (Juozo), Juozas Totoraitis 
je, Maplewood ir 43 gatvės
kampas. Tą dieną įvyks pirmo-

(Antano); Antanas Urbonas 
(Vinco), Olesė Urbonienė, M. 

Ji dainų repeticija ir registrą,- Urbutia; Algirdas Vagusevičius, 
ei ja J kanklių ir šokių pamo- Rozalija Vaičiūnienė (Jurgio),

bolaevikų laisvoms tautoms 
Tam darbui vykdyti yra rei

kalinga nemaža lėšų. Todėl or
ganizacijos prašomos šios kon
ferencijos proga Tarybai pasklr 
ti aukų.

Konferencijoje bus pranešta 
apie Tarybos veiklą, pasitarta

Džiaugiamės ir sveikiname mfl 
sų meisterį Tautvaišą, linkėda
mi sėkmės ir didelių laimėjimų 
savo ir lietuvių garbei!

P. Tautvaiša gina lietuvių
dėl ateities darbų, išklausyta spalvas šachmatų kovose jau 20
atstovų sumanymai bei pasiūly
mai ir išrinkta Taryba 1958 me
tams.

Jei kuri organizacija dėl ko
kių nors priežasčių šio praneši
mo atskirai negautų, o jį per- 
skaitytų tik spaudoje, — yra 
taip pat maloniai prašoma at
siųsti į konferenciją savo at
stovus.

Visi yra laukiami ir kiekvie
nas bendradarbiavimas Lietu
vos laisvinimo byloje yra bran
ginamas.

Nepamirškite savo lietuviškos 
pareigos. Junkime augščiausiam 
lietuvių tikslui savo jėgas ir 
stiprinkime Lietuvos vadavimo 
darbą.
Chicagos Liet. Tarybos vardu:

pusavis supratimas, — kalba 
S. Jonikaitė.

— Tai kažkas švento, kaip(Teod. Blinstrubas, Tar. pirm., 
bažnyčia, kur šviečia meilė, — j dr. Kaz. Draugelis, Vykd. sekr

ne.

mės maldai,
— Tai vienintelė vieta, kur 

Yra didžiulė meno biblioteka su jįjaugsmu ateinu; ne del
su 52,000 tomų, kuria galima kad pavalau, bet todėl, kad 
naudotis nemokamai. Taipgi noriu ateiti _ sakosi B. Plany- 
yra vadinama Reyrsono archi-

2337.

Tai rami vieta, kur renka. L B. nario mokesčio mėnuo 
J Petrošiūtė, i Lietuvių Bendruomenės nedi-

tektūros istorijos biblioteka, 
turinti 9,200 tomų.

Chicagos Meno institutas at
daras kasdien nuo 9 vaL iki 5 
vai. v., sekmadienį — mo 12 
vai. iki 5 vaL Šiuo metu čia
vyksta Picasso kūrinių paroda. u r g^rauskaitė
Į ją įėjimas — 50- et Į patį me- Galima džiaugtis, kad mūsų 
no muzėjų įėjimas — 25 cen- i priaugančioji karta turi taip 
tai, tačiau trečiadieniais, šešta- ] auggtą supratimą apie šeimos
dieniais ir sekmadieniais — ne
mokamai. Vaikai iki 18 m. įlei
džiami nemokamai. Meno insti
tuto telefonas CEntral 6-7080.

Mirtis nuo penicilino
Dviejų Vaikų motina Patricia 

Ahlmstrom, 24 m. amžiaus, mi
ltas. Ansamblyje gali dalyvau- Aleksandras Vainovitz, Ona Va- rė gavusi penicilino klinikoje
ti Brighton Parko ir Švento latkevičiūtė, Jonas Valakas, 
Kryžiaus apylinkių jaunimas. Adomas Velninsią, Juozas ir

206 N. Ashland Avė., Chicago
je. Penicilinas buvo įleistas gy-

— Tai džiaugsmo ir meilės 
pasaulis, kur iš kiekvieno kam
bario spinduliuoja meilė ir jaut
ri šilima, — J. Pučkorytė.

Namai tai gyvenimas, tu

metų. Jis sėkmingai atstovavo 
Lietuvą pasaulio šachmatų olim 
piadose 1936 m. — Muenchene 
ir 1939 m. — Buenos Aires. 
1937 — 1939 m. jis buvo Lietu
vos rinktinės dalyviu SELL o-

Povilas Tautvaiša, Jakštas, Zu- 
jus, Jankauskas ir V. Karpuš- 
ka. Šitos pirmenybės paprastai 
sutraukia didelį dalyvių skaičių 
iš keliolikos valstybių. Pirmos 

* vietos laimėtojui skiriama $250.
— “Boston Sunday Globė“ 

spalio 20 d. “Chess Notebook” 
skyriuje ir vėl prie K. Merkio 
(So. Bostone) pavardės pride
da: “one of America's premier 
correspondence players“. K. 
Merkis išrinktas Bostono Metro 
politan Chess League vadovy- 
bėn drauge su John Sampson ir 
George Nute.

— “Lietuvių Dienos“ pager
bė Kanados meisterį Povilą Vai- 
tonį, įdedamos spalio mėn. nume 
rio viršelyje P. Vaitonio nuo
trauką su jo laimėta taure.

limpiadose Latvijoje, Estijoje, _ Vaitonio
ir Suomijoje. Pasižymėjo būda- 
damas Vokietijoje, sudorojęs Eu simultanas Toronto Vyties šach 

matininkas baigtas meisterio lai
ropos meisterį belgą O-Kelly, 10V,-3U Po m&ku išP“ Britanijos meiaten “į^o hSuSiua
Wood Ir eilę žinomų vokiečių 
meisterių. 1947 m. Jis buvo pir
mas DP pirmenybėse, taip pat 
ir lietuvių pirmenybėse. 1948 
m. jis laimėjo tarptautinį šach
matų turnyrą Oldenburge, Vo
kietijoje.

Atvykęs į JAV (1949) jis tais 
pačiais metais laimėjo Bostono 
miesto meisterio titulą. Toliau 
jo laimėjimų grandinė didėja ir

Ramanauskas ir Sineika. Lygio 
mis sužaidė A. Sirutis. Sirutis 
iš Vyties šachmatų vadovu; Ra
manauskas — jo pavaduotojas. 
Į pirmenybes Vytis išstato dvi 
komandas. K. Merkis

ŠIAIS METALS “DRAUGAS“ 
TURI DVIEJŲ SKIRTINGŲ

delis metinis nario solidarumo 
mokestis yra kiekvieno Lietuvių 1 
Bendruomenės nario pareiga. ILVLEDINES KORTELES

Rinkinys nr. I

DRAUGO LIETUVIŠKOS, 
SVEIKINIMO KORTELES 

KALĖDOMS

Solidarumo mokestis įgalina 
Lietuvių Bendruomenę tęsti ir' 
plėsti kultūrinį ir lietuvybės I 
stiprinimo darbą.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Chicagos apygardos valdyba, 
rūpindamasi Lietuvių Bendruo
menės stiprėjimu, lietuviškosios

Kas nesiekia idealo,
krinta žemyn

Į pareigos supratimą reikia 
žiūrėti, kaip į idealą, kurio visi 
vieningai turime siekti, kad^ bū
tume savo tautai naudingi sunūs 
bei dukros, nes, pasak garsaus 
rašytojo Orison Swett Marden, 
“kas nesiekia idealo, tas krinta 
žemini, kas 'nenori skristi, tas 
turi šliaužioti, kas yra patenkin
tas tuo, ką yra pasiekęs, tam ne
bėra ko kilti”. Kitaip tariant, jei 
mes nesieksime idealo būti parei
gingais ir nesistengsime šioje šio
je srityje žengti pirmyn, tai būsi
me nenaudingais asmenimis ir 
kenksima savo tautos siekiams ir 
jon laimėjimams.

Kiekvienam metais DRAUGAS pa
ruošia gTažiua rinkinius kalėdinių 
sveikinimo kortelių su lietuviėkaia 
užraAala Taip ir Aials metais DRAU-___  ___ _____ — Tarp aukso jieškotojų, at-
gas siūlo rtnkin) nr. ’i au 16 kor- vykusių į Australiją 1850 me

tais, buvo ir Peter Larsen iš 
Norvegijos. Jo sūnus yra pats 
žymiausias australų rašytojas 
— Henry Lawson — šių dienų 
australams yra beveik šventa 
asmenybė.

rint viską, ko mano širdis trokš- kultūros apraiškų kėlimu ir jai 
skirtų uždavinių vykdymu Chi
cagos apygardos ribose skelbia 
Lietuvių Bendruomenės solida
rumo nario mokesčio mėnesį 
nuo 1957 m. lapkričio 15 ligii 
1957 m. gruodžio 15 d.

Apygardos valdyba kreipiasi 
į visas apylinkes ir visus Lietu
vių Bendruomenės narius per 
tą mėnesį atlikti Lietuvių Ben
druomenės pilietinę pareigą su
mokant nario mokestį. Bendro
mis pastangomis ir bendru ryž
tu įgalinsim Lietuvių Bendruo
menei pilnumoje įvykdyti jai 
skirtus didžius uždavinius.
JAV lietuvių Bendruomenė* 
Chicagos apygardos valdyba

židinį namuose.

Išpardavimas pašte
Lapričio 19 d* Chicagos paš

te, 358 W. Harrison, bus iš 
varžytinių parduota apie 1,000 
negalimų adresatams įteikti 
siuntinių. Yra drabužių, baldų, 
įvairių įrankių, padangų, bran
genybių, knygų, sporto įran
kių. prekes galima apžiūrėti

Smulkesnių informacijų teikia Teofilė Viplentai, Alex Vitkaus- dant ją nuo įdrėskimo kairėje lapkr jg d nuo 8 vai. 30 min.
dr VL Šimaitis, 2737 VVest kas, Kostas Žalis, kun. Žuroms- kojoje. Įdrėskimas padarytas įkj yaj p p tuose pačiuose
43 st., CL 4-2390. kis. metalinės tvoros. Ją gydęs dr. i ^to ūmuose.

Baxter sako davęs penicilino i
apsaugai nuo užkrėtų. Moteris ' Redaktorės
sukrito grjžusi su vyru į auto- i Marijos Augšt. mokykloje 
mobilį. Ji buvo grąžinta į klini-1 leidžiamo laikraščio “The Maria 
ką, kur duota deguonies, tada1 Herald’’ redaktorėmis šiemet 

yra G. Baliūnaitė ir Kl. Marči-

X Vida Vaflukonytė, kolo- -----------
ratūrinis sopranas, laimėjusi į Sujungs geležinkelių stotis 
konkursą “Lmmigrants’ Pro-
teetive League“, Valentinas Lio- Chicagos mėraa paskyrė spe- 
rentas, baritonas, dalyvavęs
operoje Riigoletto ir pianistė 
Laimutė Leonaitytė, jaunos ir 
daug žadančios meno jėgos, iš
pildys programą D. L. K. Bi
rutės d-jos tradiciniame kon
certe lapkričio mėn. 23 dieną 
Western Bailroom salėje. Atsi- * keliai » miesto Cenln* Pa*

cialų komitetą, kuris rūpinsis 
įjungti keUria pietinės Chi- į nuveita • Apskrities ligoninę 
cagos geležinkelių stotis: La|ku,r J' r“U negyv!L 
Šalie, Dlinois Central, Dearborn
ir Grand Central. Jas sujungus 
bus pastatyti keleiviams pato
gūs stoties rūmai, pravesti nau-

Dvynukės gimnazistės
Marijos augštesniojoje mo-

lionytė. Korektorė J. Vaičiulytė, 
reporterių tarpe — A Gregu- 
tytė, J. Klrimbaitė, B. Kupety- 
tė, K. Zakaitė.

■akydami nuo jiems prikišu- diu« "ut0‘
sanėio honoraro, jie žymiai pa- ,iab'tr "

giais.didins Sibiro fondo lėšas.
X Pulk. Jonas ftvedaa, Lie-

kykloje yra septynios poros 
dvynukių, jų tarpe lietuvaitės Filmas iš andpus Geležinės 
Dana ir Vida Kriščiūnaitės bei Uždangos
Jean ir Joana Vaičiulytės. Kai- Charles Sharp lapkr. 11 d. 8

Slogos nukėlė vaidinimą
Marijos Augšt mokykloje 

statoma Franz Werfel veikalas 
“Sonig of Bernadette“. Pagal 
šio rašytojo knygą pritaikė sce
nai veikalą IValter Kerr. Reži
suoja J. Saurienė. Buvo pla
nuota veikalą pastatyti anks
čiau, bet plačiau pasireiškus 
slogoms buvo atidėta į gruo
džio 13 ir 14 d.

teitų už vieną doler}.
šia pirmu rinkinys yra labai gra

žiai atspausdintas, gražiai spalvotas, 
su atatinkamais lletuvtAkais sveiki
nimai*.

------- O ■ ■ ■
Rinkinys nr. 2

SPECIALIOS SVEIKINIMO 
KORTELES KALĖDOMS

Specialiu šilko spausdinimo būdu 
pagamintos lietuviškos sveikinimo 
korteles Kalėdom* dahar gaunamos 
DRAUGO knygyne. Kaina vienas 
doleris tiž 10 korteliu.

Šios kortelės Kalėdoms yra ypa
tingai gražios, spalvotos tr lietuvi*- 
koa Kiekvienam rinkinyje Jų yra 
keletas, kurios gali būti siunčiamos 
t Lietuvą.

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS

4M5 W. 63 SL, Cbicago 29, I1L 
MM
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KAM SENATVE JAU ATĖJO, 
PENSIJŲ KNYGELE PADĖJO!

■ėseniai Išteistoje knygelėje — 
PENSIJOS IR PAAALPOS — at
spausdintas Socialinės epdraudoa 
(Sočiai Security) jstAtymas au 
naujausiais papildymais: 1) mo
terims pensijos mokėjimas nuo 
62 metų amžiaus, 2) nedarbln- 
giams asmenims pensijos mokėji
mas nuo 50 metų amžiaus. Be to 
čia telpa Nelaimingų atsitikimų 
jstatvmaa su nurodymais kokias 
pašalpas gali gauti susižeidęs as
muo. Knygelės kaina -80 centu

Pinigus su užsakymais siųsti 
“DRAUGAS”

iiiiiiiiiiiminiiiiiiuiiiiiiiiinnniuiiiiniii

RADIO PROGRAMA
Liet. Ratilo Programa 1A atotlea 

WLYN, 1.160 kll. aekniauleuiaia 3:S0 «« rUtis-aim 90 TU— T 00 vai. popiet: liet. mualka. dal- 4345 W' 63 tWca*° IU
iior ir MagdutAa Pasaka Biznio rel- fl|||||||||||||||||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH> 
kalalH kreiptu J btepons Mlnkų. ...
Baltlc FlorlHt, OAIIų Ir Dovanų Krau- I "
tuvA, Ros E Broadway, 8o. Boston M
27. Maaa. Tel. So 8-0489. Ten pat V V olhlf 1IOC llPilllOD
gaunama lalkraAUs '■ Draugas". PI (lU^U
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Tėvai, įatgyMta Ir duokite tavo vai- 

votai
18

Žuvo vyras ir žmona ftytų-
tuvoa Savanorių centro valdy-. Kelyje 83, ties susikirtimu Marijos teatras
boa vicepirmininkas, yra iš- 8U 127 gatve buvo sunkvežimio 

užmušti Oscar Strand, 74 m., 
ir jo žmona Klara, 69 m. am
žiaus. Jų mašina pralenkė sunk
vežimį, o paskiau sukėsi į šalį.

rinktas sudaryti savanorių tri
jų metų darbų projektą ir pa
tiekti jį svarstyti centro val
dybai. Jam taip pat pavesta
išstudijuoti ar dabartinis sava-, Tuo metu užlėkė sunkvežimis ir 
norių sąjungos statutas drau-1 juos užmušė

kurios iš tų dvynukių stengiasi, vai. Orchestra Hali patalpose, kanu p&akaityti gtnsiai tr spslvo 
kitaip rėdytis, kad jų nesumai- rodys spalvotus filmus, pada- P

rytus Maskvoje, Varšuvoje, iM»a»»e
Prahoje. Biletai pardundami KARALAITES GINTARĖS
prie įėjimo. ILGESYS

.. . Be to, MoJ knygoj Atapenedinta kita 
Britų teatralas kolegijoje peeaka — baltoji lelua vtr- 
Garsėjąs britų dramaturgas, *®lį ir ilinetraciju piešė 8«e. Meree 

. ., .,i , . . . ... dea 48 puri. Kaina 11.35. Pinigui irties — Kristaus prisikėlimas iš! monologistas ir aktorius k-m- oigakymua riųeti:
numirusių. Inscenizavime daly-1 lyn VVilliama lapkričio 8—10 d. “DRAUGAS’ 
vaus solistai Nan Merriman ir atlieka programą Mundelein w 8tree^ ohlcago 89, m. 
Marina Koshetz. (kolegijos teatre,

Per Mutual radijo tinklą lap
kričio 16 d. bus perduotas in
scenizavimas rožančiaus psslap-

KAS TIK TURI GERA SKONj,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONJl

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

Modernlšldaosia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FITRNITURE CENTER, INC.
3222-24-26 So Halsted 8t VIetory 2-4226

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


