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JAV gynybos reikalams reikės didesniu sumų
Alto suvažiavimas

Šiandien ir rytoj
WASHINGTON, D. C., lapkr.

I 15. — Šiandien čia pradedamas 
Amerikos Lietuvių Tarybos me
tinis suvažiavimas, kuriame bus 
išklausyti Vykdomojo Komiteto 
raportai, paplanuota ateities i 
veikla, renkama nauja vadovybė. 
Suvažiavimas pradedamas prieš
piečiais Statler viešbutyje, ku
riuose kaip garbės svečias daly
vauja J AV pasekretorius Loy IV. 
Hendersonas. Dalyvauja ir Lie
tuvos atstovas Juozas Rajeckas. 
Konferencijos posėdžiai vyksta

Amerika nori taikos, tačiau 

turi stiprinti gynybą
OKLAHOMA CITY, lapkr. 14. — Prez. Eisenhowcr kalbėjęs 

vakar Oklahoma City miesto Municipal Auditorium patalpose, už
akcentavo krašto apsaugos stiprinimo reikalingumą, nors iš kitos 
pusės jis pasisakė už taikos ir teisingumo siekimą.

Savo antroje kalboje į krašto , — .... —
gyventojus prezidentas bandė iš niekada nebūsime užpuolėjais!“ 
sklaidyti visas miglas ir nepasi- Prezidento kalba apie 7 kartus 
tikėjimą, susidariusį piliečių tar-, buvo pert raukta gausiais ploji- 
pe sovietams paleidus į erdvę sa- mais, kurių metu jis išspausda
vo palydovus. Jo žodis tema vo gana dirbtiną šypsnį ir, nusi- 
„Mūsų ateities saugumas“ buvo ėmęs akinius, pažvelgdavo į su-
geras meškerės kabliukas, ku- si rinkusi uosius. Nors ir prieš ke-i /“
riuo prezidentas norėjo vėl susi- lias dienas sveikatos patikrinime:
žvejoti nuo jo paskutiniu metu rastas pilnoje savo stiprybėje, Į ŽŪSta. kovotojai 
nusigręžusius ištikimus draugus. { prezidentas televizijos ekrane J

atrodė gana išvargęs nuo pasku- j ALŽIRAS, lapkr. 14. — Šian-
tiniu metu slegiančių rūpesčių, dien prancūzai pranešė, kad jie 

Alžirijoj sunaikino 45 laisvės ko 
votojus Vakarų Alžirijoj. Tris-

Pervertinti gynybos pozicijas j
' , ... ... . Po savo kalbos, kuri baigėsi

Kada prezidentas parode prie i rieš va, yak (Chj ,ai.
prezidentiniu ženklu papuoštos , , ., . . , , .. . .; ... .. 1 \ ... ku) prezidentas vidurnaktį sėdotribūnos, jį pasitiko gausios žiū- į lėktuvą
rovų minios plojimais ir f°t° apa Ketvjrtadipni jis vadovav„ an.

trajam šią savaite tautinės ap- 
Padėkojęs Oklahomos gyvenu Baltu„

tojams uz silų pr,ėmimą ir pa-. w ROmuos „ ,p) dalyvavo
sakęs kelis įžanginius sakinius, bns jmoni vad susiri„. 
prezidentas ėjo tuojau prie rel- kįme šjandien lpenktadienįl
kalo. Sį kartą jis bandė vaizduo-Į . , . .... .
ti tikrą buvusi karo ir dabartinį f. , , .. . ..... , ... binet.o nariais, o pavakare e, jei-
valstybes vaitą, o ne anksčiau neataitiUs svarbių jvykių,
improvizuotą gerąjj Kalėdų se-|8kris .,availKali,n į Augus
nelį. Jo žodis buvo tvirtas, o vei-

dešimt iš jų sunaikino artilerija 
ir lėktuvai <Quarsenis kalnuose.

ROVIGO. Italija, lapkr. 14. — 
Patvinus Po upei, apie 30,000 
vietos gyventojų turėjo būti eva
kuoti. Ši vieta šiais metais už
pilama penktą kartą. 23,000 žmo
nių buvo išgelbėti motorlaiviais 
gi kiti 7,000 išbėgo dar tada, kai 
keliai nebuvo užpilti.

Amnestija paskelbta Rusijoje
MASKVA. — Ryšium su so- būdų asmenys, kurie iki amnes-

de vyravo gyvas susirūpinimas 
iškilusiomis problemomis.

Prezidentas po savo įžangos 
nubrėžė sovietinius siekimus ir

ta, Ga., savo mėgiamiausiam 
užsiėmimui — golfo partijoms. 

Reikės pinigų

Skrisdamas paima 
žpiogų

j NEW YORK, lapkr. 14. — Dvi 
i motoris nedidelis karo aviacijos

„ . lėktuvas, skrisdamas į valandą, . .. ... Po sios prezidento kalbos ko- . .. .jų vartojamus keslius budus; . . , . 150 mylių, gali paimti nuo že-. ... mentatoriai mano, kad saugumo; , , . , ,,,propagandą, perversmus bei eko , .’ . ... mės kari. Charles Wendt, pirmi____2_.__7.__. reikalams dar reikės apie 1 bi-|_._,_ a___ ,__ ________
j lioną dolerių, tai yra 1 bilionu
daugiau, negu buvo prašyta per
nai ir 3 bilionais daugiau negu 
kongresas patvirtino. Visa tai

nominę priespaudą.
— Mes turime pervertinti sa-Į

vo gynybos pozicijas, — teigė 
prezidentas ,ir klausytojus pava
dinęs „mano draugai“, tęsė, jog

i ninkas Ali American Engineer- 
ing kompanijos, paskelbė, kad 
jų kompanija suprojektavo ir iš
vystė tokį prietaisą, kuriuo nuo 
žemės žmogaus paėmimas nesu-r; LA ” ’ . ■’ ° bus reikalinga bazių sutvirtini-i T ° —t— 7 ,valstybės saugumas yra pirmoje i , . . ... daro problemos. Tai atliekama... r j mui, ra(jaro įrengimams, raketi-1 r

T. J . . . . , , . i nių ginklų išvystymui ir apsigy-Jis pasisakė uz branduolines . . . . , . . .nimui nuo jų ir kariuomenes zmo
su tam tikru prietaisu, kabančiu 
ant dviejų šilkinių virvių. Šį apa
ratą išmėgino savanoris Harrynių atlyginimo pakėlimui. _ .

F.,Iv. Sulaitis Conway- 175 svan< sunkum0

Naujas prezidentas

energijos ginklų didesnį gamini
mą, strateginių oro pajėgų didi
nimą bei tolimo atstumo raketų 
tobulinimą. Prezidentas nusi
skundė, jog šiuo metu yra per
mažai atlyginami karinėse pa,jė-l MANILA, P. J. — Philippinų 
gose esantieji žmonės, ir todėl prezidentu išrinktas Carlos P. 
karjeros karių jose yra gana ne- Garcia. Jis iš daugiau kaip 2 mi-i ropą

Išvyksta Europon
WASHINGTON, lapkr. 14. — 

Šen. Proxmirė (demokratas, 
Wis.) šiandien išskrenda į Eu- 

studijuoti ekonominių,
mokslinių ir bendrojo išsilavini
mo programų Vokietijoj, Lenki
joj ir Norvegijoj.

daug.

Reikia daugiau mokslininkų

lionų balsuotojų gavo 40 proc. 
balsų. Naujasis prezidentas yra 

| Amerikos draugas. Antiameri- 
kietiškom kalbom pasižymėjęs 
kandidatas daro M. Recto tega-Kalbėdamas apie satelitų pro

gramą, prezidentas pabrėžė, jog , ,' - .. , . vo tik 10 proe. balsų, tuo tarpujuose galima (žvelgti dvigubą ..... , ., . x.,, . ,• i - u • .r i kai kit.i du proamerikietiški kan ireikšme bei naudingumą—moks b __ ,
linj ir karini. didaU, gavo viena, 27 proc., o j

Toliau prezidentas kiek giliau ltaa proc' a sų‘ LONDONAS, lapkr. 13. — So
atsiduso sakydamas, jog Sov. Są Padidino komisija vietų Sąjungos šaltojo karo ve- 
junga turi daugiau inžinierių bei, dimo bosas Michail Anduejevič
griežtųjų mokslo vyrų negu JA NEW YORK, lapkr. 14. — Va- gusiov yra viena iš stipriausių 
Valstybės. Jis gana įsakmiu bal- kar Vakarų valstybės sutiko, j naujai augančių jėgų Chruščevo 
su užakcentavo — „mums reikia kad Jungtinę Nusiginklavimo vadovaujamam komunistiniam

Sovietuose kyla 
Suslov žvaigždė

Britų Darbo partijos lyderis Bevan kalbasi su prezidentu 
Eisenhower Washingtone, savo vizito metu Amerikoje. (INS)

” ~ 1 —
JA Valstybės esančios toli 

atsilikę raketų gamyboj
MASKVA, lapkr. 14. — So- ----- --

vietų Sąjungos diktatorius laukiami britų Darbo partijos va 
Chruščevas pranešė vakar spau- dai. Chruščevas nusiskundė, kad 
dos atstovams, kad Amerika yra kai jis lankė Britaniją, jam ne- 
dar toli atsilikusi nuo sovietų buvo leista pasimatyti su žmonė- 
raketų gamyboj. Jis dvylikai ko mis

vietų revoliucijos 40 m. sukak
timi Sovietų Sąjungoje paskelb 
ta amnestija, pagal kurią: 1) at
leidžiami nuo bausmės asmenys, 
kuriems skirta ne daugiau kaip 
treji metai kalėjimo, o taipgi nu
baustiems kitomis bausmėmis, 
neturinčiomis ryšio su laisvės 
netekimu.

2) Atleidžiami nuo bausmės, 
nepaisant kuriam laikui buvo nu 
teisti laisvės netekti, šie asme
nys:

a. moterys, turinčios vaikų iki 
8 m. amžiaus ir laukiančios kū
dikio;

b. vyrai, turį daugiau kaip 60 
m. amžiaus ir moterys — vy
resnės kaip 55 m.,

c. nepilnamečiai iki 16 m. imti
nai.

3) Pusiau sutrumpinamas ne
atliktas bausmės laikas tų, ku
rie nuteisti laisvės netekti il
giau kaip trejiems metams.

4) Atleidžiami nuo papildomų 
bausmės priemonių: tremties, iš
siuntimo, teisių susiaurinimo as-

tijos paskelbimo, yra bausti ad
ministraciniu būdu.

Kaip matome, įstatymo vyk
dyme daug kas palikta pareigū
nų nuožiūrai, ir daugelis lietuvių 
tremtinių Sibire ir kitur gali būti 
palikti už amnestijos ribų. Am
nestijos ukazas paskelbtas „Iz- 
viestijų“ Nr. 261.

Trumpai iš visur
• William Hornby, Anglijoj 

buvo sustabdytas už netvarkin
gą važiavimą ir nubaustas 14 
svarų baudos. Jis be vieno auto
mobilio rato kaip policija teigė 
nuvažiavo 150 pėdų visai to ne
pastebėdamas.

• Alexi Zeltovui, raudonosios 
armijos politinio departamento 
Viršininkui, bus suteiktas marša
lo laipsnis. Jis buvo Stalino nu
mylėtinis ir yra senas Žukovo 
priešas. Želtovas puolė Žukovą 
Maskvos „Pravdoje“.

• Sovietai apie inžinierius. 
menims, kurie'įeina į šio įsaky- Maskvos „Izviestijų“ Nr. 259 
tno 1, 2 ir 3 paragrafą, o taipgi j skelbia, kad Sovietų -Sąjungos 
asmenys anksčiau atlikusieji pa- augštosios mokyklos nuo 1952 
grindinę bausmę arba laikinai! iki 286,000 inži

nierių, o JAV — 125,000, taigi 
Sovietų Sąjunga pralenkusi dvi
gubai.

• Panevėžio cukraus fabrikas

nuo to atleisti.
5) Nutraukiami tardymai visų 

tų bylų, o taipgi nutraukiamos 
iki amnestijos paskelbimo teis
mo nebaigtos svarstyti bylos, kur Į naujojo derliaus cukrinių runke-

respondentų pareiškė, kad Ame
rika neturi tokių didelių raketų 
kaip sovietai, ir jis abejojąs, ar 
greitai amerikiečiai jų turės.

Pasikalbėjimas įvyko Egipto 
ambasadoj, Egipto generolo Ab- 
del Hakim Amrr pagerbimo pro 
ga. Be Chruščevo parengime da
lyvavo ir naujas gynybos minis- 
teris marš. Malinovsky. Marš. 
Žukovo nebuvo matyti ir todėl 
korespondentų užklaustas kur 
Žukovas, Chruščevas atsakė, kad 
Žukovas buvę3 karys, bet blo
gas politikas. Esą jis dabar gy
venąs savo namuose ir ilsėsis 
tiek laiko, kiek norės.

Raketos ir foto aparatai
Chrūščevas pasiskundė, kad 

amerikiečiai turi labai gerus fo
to aparatus ir jokių paslapčių 
Rusija negalinti išlaikyti. Esą 
sovietai turi geras raketas, gi

Chruščevas taip pat pasakė, 
kad sovietai turi satelitą erdvėje, 
gi Amerika Vakaruose. Paklaus
tas kas tas Amerikos satelitas 
Vakaruose atsakė, kad tai Bri
tanija, nes jos ministeris pirmi
ninkas Macmillan vyko į Arųe- 
riką, o ne Eisenhoweris į Angli
ją-

Švenčia 115-tą 
gimtadienį

HOUSTON, Tex„ lapkr. 14.— 
Walt.er Williams, civilinio karo 
veteranas rytoj švenčia 115 m. 
sukaktį. Jam, kuris labai mėgo 
muziką, jo gimtadienio proga, 
namuose gros orkestras. Jis ne
planavęs didesnių iškilmių, ta
čiau draugai nutarė atšvęsti jas 
iškilmingai. Williams yra aklas 
ir lankomas gailestingos sesers

įstatymais numatytoji bausmė 
netekti laisvės nedidesnė kaip 
treji metai kalėjimo ar kur nu
matytos kitos bausmės, nesuriš
tos su laisvės netekimu, o taipgi 
nutraukiamos bylos, liečiančios 
asmenis, išskaičiuotus šio įsaky
mo antrame paragrafe.

Jeigu bausmė būtų didesnė, 
kaip treji metai kalėjimo, tai ji 
perpus sutrumpinama.

Kuriems asmenims amnestija 
netaikoma?

Amnestija netaikoma nusikal
timams prieš valstybę, banditiz
mui, laisva valia įvykdytam nu
žudymui, muštynėms, sunkiai ką 
sužalojusiems, piktos valios chu
liganams, prievartautojams, va
giantiems didesniame kiekyje vi
suomenės turtą, vagims ir ki
tiems, teismo baustiems daugiau

lių perdirbimą šiemet pradėjo 
3 savaitėmis anksčiau negu per
nai. Fabrikas gavęs naują, pu
siau automatinę centrifūgą, kuri 
pati iškrauna išvaryto cukraus 
masę. — Šiais metais Lietuvos 
cukraus fabrikai iš runkelių nu
mato pagaminti 130,000 centne
rių cukraus daugiau kaip pernai.

• G. Mennen, Michigan guber
natorius lapkričio 14 d. susitiko 
New Yorko gubernatorių Harri- 
man aptarti pieno pardavimo 
problemas.

• JA Valstybių nauji bombo
nešiai B-52 pradėti masiškai ga
minti. Jie gali be kuro papildymo

Į nuskristi 6,000 mylių.
• Japonijos min. pirm. Kishi, 

pranešė, kad Japonija nesidėsian 
ti į tokį vienetą, kurio tikslas 
būtų moksliniai tyrinėjimai ap
siginklavimo reikalams. Prez.

kaip du kartu, asmenims sąlygi- Eisenhower pasiūlytas planas
amerikiečiai foto aparatus. t tris kart per savaitę, o daktaro: nai P^^ems ir vėl papildžiu- apjungti Britaniją, Vokietiją, Ita 
Chruščevas taip pat teigė, kad vieną kartą. Jo ilgo gyvenimo re-i 8iema nuslkaltjmą’a8men,rn8, ku I Prancūziją ir Japoniją, ja- 
jis mielai lauktų savo svečiais ceptas yra toks: „Gyvenk šva-
Maskvoje Dulles ir kitų žymių-, riai ir moraliai, kelkis pusry 
jų amerikiečių. Taip pat mielai 'čiam, valgyk pietus ir eik gult 
----------------------------------——- po vakarienės“.

rie būdami ištrėmime ar kalėji 
me pikta valia ardo nustatytą 
tvarką.

ponams būtų tik tada priimtinas,

daugiau mokslininkų“.
Čia prezidentas davė pasiūly

mą, kad mokyklose būtų sustip
rintas matematika ir fizikos dės 
tymas, tuo pačiu pakeliant moks 
lo standartą. Jis pažymėjo, jog 
sovietinėse mokyklose šie daly
kai yra vertinami pilnoje augs- 
tumoje.

Tačiau prezidentas nepasirodė; 
vien tik mokslo bei išradėjų ger
bėjas, o pasisakė, kad mums rei
kia ne tik mokslininkų, bet ir 
vadų; reikia ne tik Einšteinų,
Steinmetzų, bet. Washingtonų ir 
Madisonų.

Siekiam taikos

Užsiminęs apie, taupymą, pre
zidentas pabrėžė, jog vien tik pi
nigai negali išgelbėti padėties.
Todėl jis siūlė investuoti juos į 
įvairius išradimus.

Kalbos pabaigoje prez. Plisen- 
howeris išreiškė dažno amerikie
čių gyventojo mintį: „Mes šie- c,cn. Thomšs S. Pnwer, Natoo- 
kiamo taikos ir teisingumo. Taip ro pajėgu viršininkas, pareiškė,
pat mes tikime, jog sovietai koo- pcr 15 n?i.n; ift. or?1 . __ 'lėktuvai gali būti viršum viso pa
peruos šiame mušt] siekime. Mes HUUija (INS)

komisiją sudarytų 22 valstybės. 
Anksčiau tokią komisiją sudarė 
12 valstybių, gi sovietai reikala
vo, kad tokią komisiją sudarytų 
82 valstybės. Sovietai su vaka
riečių pasiūlymu sutinka.

kompartijos vienete.
Sovietų reikalų žinovai sako,

kad partijos teoretikas 55 m. am 
žiaus Suslovas, vienas iš Stalino 
privačių sekretorių, kasdien so
vietinėje hierarchijoje kyla augš 
čiau.

Po kitų kritimo

Kelių problemos
LONDON, lapkr. 14. — Bri

tai keliams išleidžia tik vieną 
ketvirtį to, ką pagal gyvento
jų skaičių išleidžia kitos mažes
nės Europos valstybės. 750 de
legatų suvažiavusių į Londoną 
aptarti kelių reikalus, Britani-Į

Nauja raketa
VVASHINGTONAS, lapkr. 14. 

— JAV Navy aviacijos oficialūs 
asmenys pareiškė vakar, kad jie 
išbandė naują raketą Regularus 
II, siekiančią 1,000 mylių ir le
kiančią 1,300 mylių per valandą.

Administraciniai bausti

jeigu šis vienetas rūpintųsi tik 
taikai ir pažangai naudingu 
mokslu.

• Pascdcnc, Calif., lapkričio
Atleidžiami nuo arešto, nuo pa j 13 d. buvo užregistruotas žemės 

baudos ir nuo kitų išjieškojimo drebėjimas.

jos kelių ministeris Watkinson Rakp,tf* naudos Povandeniniai lai 
pareiškė, kad sekančiais metais va’- raketa yra du kart dides- 
hiis keliams išleista 280 mil. dol. np ui įgulus 1. Raketa sveria 
Kelių tyrinėjimo specialistai pa- 11 ton7 ’r vra
reiškė, kad sekančiais metais su 
sisiekimas keliais padvigubės.

Istorinė diena

Suslovas yra narys augščiau- 
sio prezidiumo, gi minint 40 me
tų revoliucijos sukaktį jis sėdė
jo garbės prezidiume. Jo žvaigž
dė pradėjo kilti kai buvo nuso
dinti nuo sostų praeitą birželio
mėnesį Molotovas . ir kiti trys VVASHINGTONAS, lapkr. 14. 
augšti pareigūnai. Išmetimas — Gen. Ix-May vakar pasiekė 
Žukovo iš gynybos ministerio antrą tolimo skridimo rekordą, 
vietos, manoma, kad labai su- Jis su sprausminiu karo trann- 
stiprino Suslovo padėtį, kadangi porto lėktuvu atskrido iš Argen- 
pati partija atsipalaidavo nuo t.inos sostinės Buenos Aires į 
kariuomenės įtakos. Washingt,oną per 11 vai. 5 min.

Suslovas buvo anksčiau Prav- 5,204 mylias. Toks greitis yra 
dos redaktorius, vėliau turėjo sensacingas. Vidutiniškai jis 
keletą didesnių postų komparti- skrido 469.5 myl. per valandą, 
jos propagandinėse ir agitacijos 'Generolas VVashingtone buvo gra 
įstaigose. Jo įpėdinis fiepilovas žiai sutiktas. Aviacijos žinovų 
vėliau buvo Chruščevo išmestas nuomone tai istorinė diena avia 
iš vietos Ir partijos prezidiumo. Į ei jos progrese.

• Trevor L. Jonės, Spring- 
field, III., kalakutų augintojų d- 
jos pirmininkas, lapkričio 14 d. 
Washingtone įteikia prez. Eiscn- 
hovveriui 40 svarų kalakutą.

KALENDORIUS
lapkričio 15 d. šv. I^eopoldas 

ir šv. Albertas Didysis. Senovės:- 
Vaidila ir Žilinę.

Saulė teka: 6:39 vai., leidžiasi 
4:32 vai.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKAI

— Iž Pan American linijos lėktuvo, kuris prieA savaitę dingo 
Viduriniam Paeifikr rasti devyni lavonai Philippinų jūroj. Tai 
yra apie 900 mylių į iiaurės rytus nuo Honolulu.

— Maskvoje vakar prasidėjo žiema. Esant šalimo temperatū
rai iškrito daug sniego.

— Sveikatos departamentas vakar pranešė, kad nuo influen- 
zos mirė nuo rugsėjo l d. 2,ĄtO žmonių. Pranešimu iš 38 valsty
bių epidemija palietė 1,250,000 žmonių.

— Amerikiečių rašytojui Thortom \Vildcr vakar suteikė filo
sofijos doktoratų Johan Wolfgang Gocthe. universitetas Frankfur
te, Vokietijoje.

— Ma.r Uulefndz, Rytų Vokietijos gyventojas, už parašymą 
laiško Britanijos radijui, kuriame kritikuoja komunistinę valdžią, 
buvo nuteistas, penkis metus kalėjimo.

— Amerikos katalikų vyskupų konferencija nutarė gruodžio 
29 d. paskirti maldoms, ui žmones kenčiančius bolševikiniame

— Christian Pincau, Prancūzijos užsienių r< ikalų ministeris, 
atskrenda šiandien į Washingtoną, tartis Alžiro ir Tuniso reika
lais.

— Grand Central Rocket, Co., Mentonc, Calif., vadovas prane- 
ir nustos lyti. Temperatūra apie ša, kad satelitas 6.} colio diametro bus paleistas gruodžio 1 d.
40 1. | — Indijos premjeras Nchru vakar atšventė 68-tą gimtadienį.

Oras

Chieagoj ir apylinkėse šalčiau

Midwcjt Intcr-Library Center, CfiKitfi



L

Redaguoja EDV. ŠULAITIS, 1830 So. Slst Avė., Cicero 50, Illinois

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, 1957 lapkričio 15

Krepšinis minėjimo programoje
Chicagos bei kitų vietovių lie 

tuvių, dalyvavusių Lietuvos krep 
šinio pergalių 20 metų sukakties 
minėjime, atmintyje dar yra gy
vi mūsų jaunųjų krepšininkų pa 
sirodymai. Krepšinio komandos 
iš New Yorko, Toronto, Detroi
to, Urbanos ir Chicagos dvi die
nas narsiai kovojo dėl nugalėto
jo vardo, kuris atiteko ASK Li- 
tuanicai, sudarytai daugumoje iš 
buvusių ar esančių Illinois uni
versiteto studentų.

Šv. Ritos mokyklos salė, kuri 
buvo gerokai permaža patenkin
ti visus mūsų žiūrovus ir nela
bai dėkinga žaidėjams (per ma
ža vietos aikštelės galuose) dvi 
dienas aidėjo nuo krepšininkų 
balsų, teisėjų švilpukų ir gausių 
publikos plojimų.

Torontas sumuša Detroitą

kapitalas pradėjo dilti ir toron- 
tiečiai kėlinio pabaigoje ne tik 
išlygino, bet ir užmetė 7 taškus 
daugiau.

Taškai: Toronto — Vaičiulis 
18, Kulys 4, Preikšaitis 16, Bru- 
šėnas 5, J. Laurinavičius 13; Ne 
ries — Andrijauskas 4, Šimkus 
8, Bireckis 13, Valaitis 14, Pra
puolenis 10, Vygantas 0.
ASK Lituaniea — nugalėtojas

Čia buvo pasitarta dėl 1958 
m. Šiaurės Amerikos liet. spor
to žaidynių, Tautinės olimpia
dos, sportininkų ir sporto dar
buotojų suvažiavimo, pabaltie- 
čių žaidynių ir kitų svarbių rei
kalų.

IsftJ'O “LIETUVIŠKASIS 
KREPŠINIS”

“Lietuviškasis krepšinis” jau 
išvydo dienos šviesą, pilnas in
formacinės medžiagos bei retų 
nuotraukų iš krepšininkų veik
los.

IITUANICA — HAKOAH 10:1
Lapkričio 10 d. Chicagos LFK 

Lituaniea pirmosiose rungtynė
se dėl JAV mėgėjų taurės sumu
šė žydų Hakoah- komandą re
kordine 10:1 pasekme.

naitį, V. Šnipą, J. Kirkut j ir V., tūlis kviečia visus sportininkus
Paškevičių, kurie turi gerus duo 
menis tinklinio srityje.

— Rugsėjo 21 — 22 dienomis 
Worcesteryje nurengtose tinkli
nio žaidynėse jaunių komandai 
teko pasitenkinti tik III vieta,

įr sportininkes registruotis šiuo 
adresu: S. Zabulis, 59 Dean St., 
Hartfor 14, Conn.

Z. Bung&rda

FUTBOLAS DETROITE
Detroito I divizija pabaigė sa- Į

P. iILElKIS, 0. P.
Orthopedaa

Aparatai-Protesat, Med ban 
dažai. Spec. pagalba kojon

ouklumpa/it prieš geriau susi-: VQ metų futbolo pirmenybes,
!(riut n lizn vnuio Unatnnn “l'loinu. . . ... ....trist&lizavusią Bostono Daina- ku,4ų nugalėtoju tapo ukrainie- 
vą” ir prieš'Grandies vyrų ko
mandą.

— Krepšinio šakoje “Gran-

čių sporto klubas.
Šioje augštoje Detroito fut

bolo lygoje žaidė ir lietuviai
dis” yra truputį apsnūdusi, nors Detroito LSK Kovas, kuris per- 
P^jtgų yra nemažai. nai puikiai pasirodė II divizijo

je, išeidamas ten nugalėtoju ir— Algirdui Pilveliui, sukūrus 
lietuvišką šeimą, visi "Grandies” 
sportininkai linki laimingo ve
dybinio gyvenimo ir kviečia grįž 
ti r.tgal į sporto aikštę bei krep
šinio vadovo pareigas.

- - Rochesteryje ’ įvykusioje 
sparto šventėje matėme keturis

patekdamas į I diviziją. Pirma
me rate koviečiai surinko 4 taš 
kus, nugalėdami vokiečius Bay- 
ei n ir Kickers
te
Prieš stipriuosius Detroito uk- j 
rainiečius koviečiai vedė l :0, bet *

TsL REUanoe 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 West 59 Street <Arct* Supporta) »r u u

Vai. biuisa., aiiirad., eetvtrtad. Ir Vai.: 9-4 ir 6-8. Reštadlenlals 9-1 
valDkvtk TECHNIKOS LAH

2850 W. 63rd St, Chicago 29. OI 
Tel PltoĮM.1 6-6084

D O
l'el. ofisu Ir bato OLymplc 2-4169

DR. P. KISIELIUS,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4988 W. I5th St. Cicero
Kasdien l-8 vai. Ir 6 8 vai rak 

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 18 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, gaukite KEdzle >-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
Gi antrame ra- VAL Kasdien popiet nuo 12-2:10 

. ... . ... V*k pirm. antr., ketvlrt 6-8:80koviecius lydėjo nesėkme. | TredUd. tJk mwltar)UL

Tokiu būdu į baigmę pateko 
Toronto lietuvių rinktinė ir ASK 
Lituaniea, kurių susitikimas 
baigtas studentų laimėjimu —
58:55. Šios rungtynės buvo pa
čios įdomiausios, gyviausios ir | Hartfordo LSK Grandį. Tiksliau 
techniškai geriausios. Abi ko- sakant, "Grandis’ yra išsivys- 

Į mandos pasirodė pusėtino pajė- čiusi iš jau anksčiau veikusio 
gurno, ir žiūrovai jau galėjo pa-1 staio tenis0 klubo Ryto 

j sidžiaugti sukurtomis akimirko-' _ jg Vokietijos į Hartfordą 
' - atvykus Lietuvos tinklinio rink-

“Grandies” lengvaatlečius, labai pralaimėjo 1:3. Taip pat dar 
trumpu lakiu paruoštus Zenono! (Nukelta iį 5 psl.)
Pungardos, nesunkiai skynusius1--------------- ----

HARTFpRDO LSK 
GRANDIES PADANGĖJE
— Sveikiname naujai įsikūru-i laimėjimus ?aunių gruPėje. Jau-| 

šią įr į sporto būrį įsijungusią nių estafet-ėje (4X100) K. Si-į Ar Marija apsireiškė Lietuvoje,
i. . iNiiiiiiiiiiiiiitiiiiiimiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiDiitiiiiiniiiitiiiiiiiiiHiiiitiiiiiii

, ... - Krepšių seriją pradėjo toron-Pirmosios krepšinio varžybų ....... n n . .. . j- tz j 4. tiečiai, kurie paženklino 2:0, betrungtynes suvede Kanados at-] T ’. ‘ .
stovus — Toronto lietuvių rink
tinę, žaidusią Aušros vardu — 
ir Detroito LSK Kovo krepšinin
kus. Rungtynių pradžia nebuvo 
įspūdinga ir tik antrame kėli
nyje abi komandos, apsipratu- 
sios su nauja akištele, pradėjo 
sumanesnį ir gyvesnį žaidimą.

Po pirmojo kėlinio, baigto 26: 
22 detroitiečių naudai, Toronto 
rinktinė savo tempu bandė pa
laužti Kovo atsparumą, kas 
jiems netrukus pasisekė ir rung 
tynių pabaiga rodė lygiąsias — 
52:52. Tada prireikėjo 5 minu
čių pratęsimo kurio metu toron- 
tiečiai pasistengė įmesti vieną 
metimą daugiau ir rungtynes lai 
mėjo 61:59.

Taškai: Toronto — Vaičiulis 
18. Kulys 2, Preikšaitis 14. Bru- 
šėnas 0, J. Laurinavičius 27, Mic 
kevičius 0, D. Laurinavičius 0; 
Detroito Kovo — Petrauskas 12, 
Thomnson 16 Šimkus 16, Mont- 
re 4 Rugienius 3, Rasimas 5. 
Gilvvdis 2, Šeputa 1.

Studentai sudoroja atletus
Antrame susitikime pasirodė 

Lietuvių Atletų Klubas ir -ASK 
Lituaniea. Čia studentai neturė
jo daug vargo ir nubaudė su
skystintą LAK komandą 50:40. 
Pirmas kėlinys — 28:12. Šios 
rungtynės buvo pačios neįspū- 
dingiausios dviejų dienų varžy
bose ir čia svečiai iš New Yorko 
buvo nė kiek nepanašūs į dabar
tinį Š. Amerikos liet. meisterį.

Taškus pelnė: ASK Lituani- 
ca — Dirvonis 14, Gaška 5, K. 
Germanas 10, Kalvaitis 2, Kau
nas 7, Kamarauskas 9, Miliaus
kas 2, Žumbakis 1; LAK — Ku- 
ryla 7, E. Bačanskas 4, J. Ba- 
čanskas 7, Kidžius 2, Daukša 6, 
Keškonis 14. -

Kanados atstovai įkrečia 
Chicagai

Lituaniea atsakė 2:2; vėliau pir 
mieji padarė 3:2, o studentai

tinės žaidėjui Gediminui Gra
jauskui, pradėtas pionieriškas 
tinklinio komandos kūrimas. 

Senieji tinklinio vilkai Valeri-
persvėrė 4:3. Tada Torontas Į jOnas Miniukas ir Gediminas 
prisivijo 4:4, bet Lituaniea pri- Grajauskas negailėjo laiko ir
dėjo 6:4.

Kėlinio viduryje — laimė to-
rontiečiu pusėje ir jie deda 18:- 
18, 20:18, 22:18 ir 24:18, tačiau 
studentai nesnaudžia ir išlygi
na, o vėliau ir persveria 28:26 
Kėlinio pabaigoje Kanados at
stovai turi 32:30 savo naudai, 
bet prieš baigminį švilpuką stu
dentai įspraudžia — ir jau 32:- 
32. ,

Antrame kėlinyje Torontas de 
da visas pastangas ir pirmauja 
34:32, 36:32. Po to persvarą 
perima į savo rankas studentai, 
kurie daro 37;36, 39:36. Pas
kutinėje kėlinio minutėje toron- 
tiečiai dar pasispardo — 55:56, 
tačiau Lituaniea užtikrina per
galę, įkraudama pilną metimą 
ir padarydama 58:55.

Taškai: Lituaniea — Dirvo
ms 15, Kalvaitis 2, Kamaraus
kas 15, Gaška 6, Germanas 8, 
Kaunas 12; Toronto rinktinė — 
Vaičiulis 12, Buntinas 17, J. 
Laurinavičius 5, Rukšėnas 3, 
Kulys 5, Preikšaitis 13.

Abu baigmininkai buvo apdo
vanoti gražiomis taurėmis, ku
rias įteikė Vidurio Vakarų spor
to apygardos pirm. P. Petrutis.

Po to. įvyko krepšinio vetera
nų susitikimas, kuriame “baltie
ji” įvaikė “žaliuosius” 18:16. Ko 
mandose žaidė ir taškus pelnė: 
“baltieji” — Savickas 0, Bud- 
riūnas 4, Budrikas 4, Petraitis 
9, Ruzgys 1, Giedraitis 0; “ža
lieji” — Talzūnas 4, Kriaučiū
nas 1, Andriulis 4, Puzinauskas 
7, Mažeika 0 ir V. Norkus 0.

Krepšinio varžybų susitkimų 
metu pranešėju buvo Jonas Šo- 
liūnas. Edv. šulaitis

pastangų jaunųjų tinklininkų 
techniškam paruošimui. Laimėt 
jus keletą rungtynių prieš vie
tines lenkų tinklinio komandas, 
susidomėjimas tinkliniui jaunų
jų sportininkų tarpe vis auga.

manauskas, V. Šnipas, V. Nenor 
tas ir J. Kirkutis laimėjo I vietą, Į 
tuo iškovodami jaunių pereina-1 
mąją taurę.

— Stalo ir lauko tenisas Gran 
dies- klube aktyviai kultivuoja
mas ir jis sudaro geriausius ko
mandinius vienetus Rytų apygar 
doje.

Lauko teniso aikštėje galima 
rasti A. Kubilių, Z. Bungardą 
ir kitus. Prie stalo teniso vis dar 
sukinėjasi G. Grajauskas, A. Ku

Atsakymą rasite J. Budzeikos 
knygutėje.

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų 
Ją galite gauti
‘D R A U G E“

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ (R VAIKŲ UGI. 
SPECIALI STB

7166 South Western Arenus
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad 
’ nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. ir nuo 

6 v.—8 vai. vakare. Trečlad. nuo
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Seštad 
-ai ryto Iki 8 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Ree. tel. WAlbrook 6-4766

n

0R. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adrmas: 420U W. OSrd St 
Ofiso teL KEUance 6-44IV 

K«1<1. telef. Gltovehlll. 6-0617 
Valandos: 1-8 p. m.. 6-8 p. m 

Penktad. tik po pietų. 
Trečlad. ir Seštad. pagal sutarti

Ofiso tel. OLlffskle 4-2896 
f ttealdenclJOM: lAfajetVe 8-1178

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IK* CHIRURGAS

1724 West 47th Street 
(Kampas 47th ir Hermltage)

Vai.; nuo 2 Utį 4 ir 6 iki 9 v. vak 
šeštad. nuo ’ Iki 6 vai.. lšskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai av North Wacker Drtve 
(Clvlc Opera House, kamb. 868) 

Vai. kasd 12—4 
Tel. OEntral 6-2294 

6OO2 West ltttb Str., Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-1 vai 

Tel. TOwnhaU 3-0969 
Kitu laiku ir trečlad. susitarus 

Rezld. tel. HEmlnck 4-7080

DR. VYT. TAURAS
Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 7-D700. Namų - PK 6-4782 (Bendra praktika ir rno“ rų ,igoB)

D R. A. MACIŪNAS r“-: 5100 s besteni Avė
------ ---------------- ----- - Tel. IKospect 8-1228 arba WE 6-667"

Ofiso vai. Pirm. 8-IV v. v., Antr 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai vak., Seštad 
2-4 vai popiet Ir sulig susitarimu

• i • ’SI valandos skambinti telefonubihus ir kiti. Jaunųjų tarpe ma- HEniIock 4_1662 nuo 2 Iki 9 vai.
tome daug žadančią pajėgą sta-1 p p kasdian išskyrus trečlad
lo tenise — V.Šnipą.

— Visi Hartfordo lietuviai y-
r:i kviečiami šį sportišką jauni- 

Pagaliau tinklinio komanda su- m0 “f*. Paremti' °, sportininkai 
buria visus ateityje daug žadan ,
čius -jaunuosius talentus — V.
Nenortą, V. Bernotą, G. Simo-

MOVIN G
\ BENIULIS atlieka įvairiu* 
įerkraustymua bei pervežimui- 
5 talimų ir artimų atstumų

Tel. BIshop 7-70T5

| KAZYS ČESNAUSKAS
♦ 6444 SO. TROY ST.

Telef. WAlbrook 5-7670 lt
▼ GIbson 8-4938i
L' • Generalls kontraktorlus nau- 
« Jų namų statybai, {vairiems re- 
" montams Ir namų pertvarky- 
H mama • Turime dldelj patyrl- 
U mų namų statyboje. • Patys 
■ Atliekame cemento Ir medžio 

darbus. • Apkalnavlmal nemo
kamai.

iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiNiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Skelbtis "DRAUGE” apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų kai- 
yra prienama visiems.
'IIIIIIIIIIIIIIIIIHIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllIRlIltlIlIlIlItlIlHIIIIIIIIIUIIIV

teikę vienokią ar kitokią para
mą.

— LSK Grandies pirm. S. £a-

SOPHIE BARO U S
RADIJO VALANDA

Iš stoties WGES 1390 k. kasdieną 
nuo pirmadienio iki šefitadienio nuo 
8:30 iki 9:15 v. ryte, ir kas pirma
dienį nuo 7 Iki 8 vakare.

SEKMADIENĮ .iš radijo stoties 
ffOPA 1490 k. Ir FM 102-3 MC. 
8:30 iki 9:30 ryte.

TH. HEmlock 4-2413 
7159 So. Maplewood Avė.. Chicago 29

Paskutinėse pirmosios dienos 
rungtynėse susikibo Toronto 
rinktinė su LSK Nerimi ir čia 
torontiečiai pelnė 56:49 pergalę. 
Pirmą kėlinį Chicagos atstovai, 
nors ir žaisdami be savo geres
niųjų žaidėjų Zvinakio ir Varno, 
baigė 14 taškų persvara (35:- 
21). Tačiau po pertraukos jų

SVARBUS PASITARIMAS
Praėjusį sekmadienį įvyko 

Fasko sukviestų asmenų pasita
rimas, kuriame dalyvavo Fasko 
pirm. dr. A. Nasvytis, sekr. A. 
Bielskus, Birutis iš New Yorko, 
V. Norkus iš Waterburio, P. Pet 
rutis iš Windsoro, Ont., ir chi- 
cagiečiai A. Lauraitis, Z. žiups- 
nys ir E. Šulaitis.

“SU*»s»s
» TOU IR ARTI

NAUJI OIDKU m/au- NAUJAUSI NAAUSmAO tININnAI 
NJBU ATSTU AAMHAfAS-SIAUS »SĄtlIUASAS ASTMMAIOHAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St CHICAGO 36. ILL Tel. VZAIkmok 5>9209

«R 40 MITU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

RELNINGIAUSIA
TAUPYMO.

tCNOROVt

4038 Arehtr AveaM Ui. laj-azv 

AUGUST SALOUKAS Riesk

CHIRURGAS
4545 W. 63 St, Chicago 29, III. I 2454 W. 71 St. (71 Ir Campbell av.)
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii'iiiiiiiniiiiiiiiiHiumii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiįiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiHiiiiiijĮiuii Valandos: pirmad., ketvirtad., šešt.

__ ■ t ar i snurv.i i nuo 1 tkl 4 vaI- pp- antra<1 «rDR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarimu

AftAtad
R«w. tel (JRovrhlll 6-66V8

Trl. ofiso WA 6-3010, rea. PR 6-78X3
DR. ANTANAS ALEKNA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1601 W. Garfield Blvd.

Pirmad., antr.. ketv., penkt.
4; trečlad.

nuo 1 tkl 4
penktad. nuo 5 Iki 8 vai vak.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-9700 
Rez." PR 6-V8V1

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

KpecialybS — vidaus Ilgos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9—11 ryto Ir 4—8 ▼. v.

Tel. ofiso HE 4-2128, rea. Glb. 8-619.1
DR. V. P. TUMASOMIS

CHIRERGAS
2454 West 71st Street 
(71st ir Campbell Avė.)

Vai.: pirmad. Ir ketvirtad 5-—9 v v 
Antrad. ir penk. 1—6; Seštad. 2—4. 
TreČ. uždaryta.

Vai.
1—4 Ir 6 
uždaryta.

-8; šeštad. 1-

DR. ANNA BALIUNAS
4KIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South Western Avenuc 
ai. kasdien i0-12 vai. h 7-9 vai 

/ak. Šeštadieniais 10-1 vaJ .Trečia 
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus 

Ofiso *elef->nas: PR 8-3229 
Res teief WAlbrook 6-6076

Telefonas GRovehlll 6-2823
Šeštadieniais 9—11 ryto Ir 2—4 p. p DR. A. VALIS-LABOKAS 
Trefiladl.Dlals uUM. , GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė: AKI'AHItI.IA Ir MOTERŲ 
LIGOS

2524 West 69th Street 
' (69-os ir Mapl«*wo<Nl Avė kampas)

Valandos: nuo 1—4 Ir 6—8 vak. 
Šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

DR. JULIJA MOMSTAVIŠIUS
GYDYTOJA TR CHIRURGE 

Office: 10748 South Mlchigan Avė i
Buto 1653 W. 103 St.. Beverly Hills

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. vj.. i 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 ▼. v., 

Išskiriu trečlad. Šeštadieniais nuo ' i 
tkl 4 vai. popiet

Tel,: Ofiso — PUUman 6-6769 
Buto BEverly K-M946

DR. VL. BLAŽYS
^LAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
4701 South Damen Avenue

Kampas 47-tos Ir Daman Avė ‘ 
Vai kasdien nuo (f—8 vai. vak

Seštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarti 

Telef. ofiso LAfayette 8-6048 
Rea.: WAlbrook 6-8048

ii. ofiso HE.4-6849. res. HE.4-2124
DR. PETER T, BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street

Vai Pirm. ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9
Antr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutartĮ, 
sekm uždaryta

0R. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Weetern Avenue 
Ohleago 29, OI 

telefonas REpubllc 7-4900
Rezidencija: GRovehUl 6-8161

Pasimatymai pagal sutartj

Ofiso HEmlock 4-6816 
Rez HEmlock. 4-8751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOR 

2745 West 69th Street
(priešais flv. Kryžiaus ligonine 

Priima pagal RualtarImR

DANTISTAS
OR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. Whipple Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 Iki 12; 2—6; 7-9 

Seštad. 10—12. Trečlad. uždaryta
LAfayette 3-4949.

Namų — GEdarsreat 3-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3259 South Halsted Street
Kasdien 8—7 vai. vak. Seštad. nuo 

1—6 vai. vak.
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarime 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resld. 2487 
W. 62nd St., tel. RenabUc 7-8818.

skip’s nVv.cB

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHORES _ WALBROOK 5-8202
1 NOVEMBER-LAPKR. 14, 15, 16

( ROPHI, Three Star Cognac Fifth 85-39

| COURVOSIER, Three Star Cognac 84.38

| IMPORTED FRENCH BRANDY Fifth $3.29
į GRAIN ALCOHOL 190 PBOOF U.S.P. Flfth $4-89

1 CINZAN0 VERMOUTH
8 Dry or Sweet Fifth $. |39

f VODKA, 103 Proof
Fifth $3.«

| CHARTREUSE (Green), 103 Proof Fifth 86J9
F IMPORTED CREME OF BANANA

F OR PINEAPPLE LIQUEUR Fifth $4.98
1 MYER’S IMPORTED BARK RUM

Fifth 84-89
1 IMPORTED RUSSIAN VODKA Fifth 84.98

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
•flso vai. nuo 8-4 ir nuo 6-8:30 v. 

rak. Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 
Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0030. 

Reddend doe tel. BEverly 8-8341

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Bes. RE 7-0807

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija ir moterų ligų 

2454 Weet 71at Street 
(71-oe ir Campbell Avė. kampu) 
Vai.: kasdien 1—S Ir 6—8 vai. vak. 
Sešadlenlals 1—4 p. p. Trečiadieniais
utždaryta.

Ofiso telef. YArds 7—1160 
Reahlenctjos — RTevvart 3-4311

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

756 Weet S5th Street ’ 
(kampas Halsted ir 86-ta gatvl)

VAL. 1—4 ir 6:80—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidarą 

šeštadieniais 1 -4 vai

Tel. ofiso PR 6-8888, res. RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weet 68rd Street 

VAL kasdien nuo 8—4 p. p. Ir T:89 
ik, 9 vai Trečlad Ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehUl 6-1695
DR. ALDORA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALLSTf 
— PRITAIKO AKINIUS — 

Valandos: 9—18 ir T—9 v. V. pagal
"neįtari mą Išskyrus trečiadienius. 

2422 W. Marąuette Road

oflan Ir tilto tel. OLymplc 9-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th (aurt. Cicero

Kasdien 10—12 Ir 4—7 vai. Trečlad. 
•r Mtad. tik 19—18 vai.

Ofiso telefonas — BIshop 7-8696

DR. AL RAčKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenue
(Kampas Kedzle Ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v 
Trečlad. ir sekmad. tik susitarus

Tel. ofiso PRoepect 6-94OO
Rezld. PIb)«lMxt 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškeylčlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzle Avenue

Vai. kasdien 1-8 p. p. ir nuo 8-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 

I ir kitu laiku tik susitarus

Tel. ofiso Vlctory 8-1681
Rez. Vlctory 2-0748

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

PrlSmlmo valandos kasdien: 1-4 p.p 
Ir nuo 6- 8 v v šeštad 1 -4 vai. popiet 

Tel. ofiso PR. J-0446, res. HE.4-31641

DR. F. C. WINSKUNA$
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Bd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 v.

Trečlad Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
rel. ofiso CA 0-0267, rea PR. 6-4669 

Rezld. 6600 S. Arteulan Avė.
VAT. 11 v r iki 8 p. p.i 6—7 v v

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR 

1428 Broadway, Gary, Indiana
Vąl.: pirm. ir treč. 3-8 vai. vak., šešt. 
10-12 vai. prieš piet. Kitu laiku pagal 
Tel. TUrner 3-0902

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEC. CIliRUROINfS IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais Av. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpublIo 7-2990

▼AL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00. 
flešt. nuo 2:00—4:00. Trečlad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt
Tikrina akis Ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rSmue
4466 B. Oalifornla Aru. .YA 7-7381 
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad. u*- 1

Šeštad 1(1 ryto ,k1 9 v n p j

SKelbkitės dien. "Drauge".

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 26 metų patyrimo
TeL YArds 7-1829 

Pritaiko aklnlur 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 West S5th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, tre 
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 ir 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p.p

ANATOLIJAUS KAIRIO 
trijų veiksmų komedija 

iš lietuvių gyvenimo 
J. A. Valstybėse

DIAGNOZE
Kaina: $2.00, 150 puaL 

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, 

Chicago 29, I1L

DRAUGAS
THE LITHTJANIAN DAILY FRIEND

4545 West 63rd St., Chicago 29, Illinois Tel. LUdlovr 6-9500

Entered aa Second-Class Matter March 81, 1916, at Chicago, Illinois 
l Under the Act of March 3, 1879

Mcmber of the Cathollc Press Ass’n 
Publlshed d a 11 y, exept Hundays, 

by the
Llthuanlan Cathollc Prese
PRENUMERATA: 
Chlcagoj Ir Cicero) 
Kitur JAV Ir Kanadoj 
Užsienyje

SI ’RSCRirTION RATEH 
810.00 per year outside of Chicago 
8,2.00 per year ,n Chicago & Cicero

Sodety 810.00 per year In Canada
Eorelgn 812.00 per yearMetams H meto 3 mėn. 1 mėn.

812.00 88.50 83 SO 81.S0
$10.00 86.60 83.00 81.26
$12.00 88 60 88 60 81.60

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo, Juos grųžina tik iš anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą
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VAKARAI PRIVALO SUPRASTI
Pastaruoju metu pasaulį nustebino dvi žinios, iš kurių ga

lima padaryti kaikurias išvadas.
Pirmiausia — sovietai paleido antrąjį žemės palydovą su 

šuneliu, nugalėdami erdves; antra — savitarpinė kova dėl val
džios ir tos kovos auka maršalas Žukovas.

Tuos du laktus apibūdina komunistų vadų, kurie valdo So
vietų Rusiją ir tvarko pasaulio komunistų partijas, žiaurumas 
ir minties keistumas.

Antrojo “sputniko” paleidimas be abejo padidins komuniz
mo įtaką viduje ir užsienyje. Kaikurių valstybių laikraščiai 
daug pagelbsti komunizmūi, paskelbdami beveik kiekvieną Krem
liaus “nusičiaudėjimą”. Žukovo atleidimas iš augštų komunizmo 
hierarchijoje pareigų, Chruščevo teigimu, turįs įsteigti, kad jėga 
turinti būti naudojama kovai už komunistinį pasaulį, bet ne už 
atskirų asmenų ambicijas. Iš tų įvykių paaiškėja labiau negu 
anksčiau, kaip svarbu pažinti Chruščevą ir kad komunistų par
tija ideologiniai yra suskilusi.

40 METŲ PO RUSIJOS REVOLIUCIJOS
A. LAUKAITIS, Australija

t » i
Lapkričio 7 d. komunistinis Žvelgiant į šį komunistinio per 

pasaulis atšventė 40 metų su- versmo laimėjimą, prieš akis at
kakti nuo bolševikų perversmo siverčia ir antroji šio pervers- j 
Rusijoje 1917 metais. Kiekvie- mo 40 m. sukakties pusė. Istori- į 
nais metais šią dieną vadovau- ja rodo, kad revoliuciniai vadai, ! 
jantieji viso pasaulio komunis- prieš atsiekdami savo tikslą, pa
tų vadai susirinkdavo į Maskvą daro dau< įvairių pasiūlymų ei- 
ir ten, stebėdami įvairius kari-linio piliečio gerovei pakelti, ku-
nius paradus ir klausydamiesi 
ilgų propagandinių kalbų, džiaug 
davosi komunistiniais laimė ji-

POLITINIŲ STEBĖTOJŲ NUOMONE

Politiniai stebėtojai galvoja,, jog Chruščevas apvaldo dabar
tinę politinę padėtį daug sumaniau, negu Stalinas. Reikia tik 
palyginti, kaip Chruščevas prabilo apie sensacingus Sov. Rusijos tiniai pasisekimai bei atradimai 
mokslinius ir techninius pasiekimus ir kaip būtų apie lai prabi- pastatė Rusiją augščiau už ki
lęs Stalinas. Chruščevas minėtus laimėjimus priskyrė ne kuriam ' tas valstybes. Nors šis pirma- 
nors asmeniui, bet visai komunistų partijai, lygiuodamasis į ge
resnes ateities gyvenimo sąlygas. Anksčiau tie mokslo laimėji
mai būtų buvę priskirti “didžiojo rusų tautos vado” Stalino “ge
nijui”. ' ' i

Pvz. 1930 m. sovietiniame Uzbekistane buvo iškastas di
džiulis kanalas. Baigus kanalą, Stalinui buvo atsiųstas adresas 
su nepaprastais liaupsinimais, pvz. “mums Stalino vardas reiš- propagandinę reikšmę prieš 
kia gerovę”, “tu esi mūsų garbė, mūsų sąžinė, mūsų pasaulis” ... v's4 laisvąjį pasaulį. Komunis-

Chruščevas neužsiima dabar tokiomis nesąmonėmis, ir So- ^ai didžiuojasi, jog jie busimojo 
vietų Rusijos pasiekti mokslo laimėjimai sudaro dar didesnį įspū- ' *
dį. Anksčiau diriotinis žemės palydovas būtų pypsėjęs Stalino 
vardą; šiandien jis kelia komunistų viltis betkokiu būdu laimėti 
savo galutinį tikslą — užvaldyti visą pasaulį.

Maršalo Žukovo pašalinime iš komunistų partijos centro 
komiteto ir krašto apsaugos ministerio pareigų, kaip spauda pa
žymėjo, galima pastebėti varžybų dėl valdžios pėdsakus. Tačiau 
reikalas yra kur kas gilesnis ir reikšmingesnis.

DVI BŪTINYBES

Sovietų komunistų partijai paprastai svarbios yra dvi būti
nybės. Pirma — ji žiūri, kad slaptoji policija — revoliucijos bau
džiamoji ranka — nepasidarytų stipresnė už pačią partiją. Ant
ra — ji priešinasi betkokiai tendencijai į “bonapartizmą”, arba, 
kitaip sakant, tendencijai, kad sprendžiamoji galia patektų į 
generolų rankas.

Sulikvidavęs Beriją, Chruščevas susitvarkė su pirmąja “bū
tinybe”. Dabar, atleidęs iš pareigų Žukovą, jis susitvarkė su 
antrąja. - ' ,

Atrodo, jog Žukovo pašalinimo reikalavo trys priežastys. 
Savo asmeniniais išskaičiavimais Chruščevas laikinai leido Žu
kovui naudotis didesne politine galia. Iš istorijos žinome, ,prie 
ko prieinama, jei didelė politinė jėga atsiduria karinių vadų ran
kose. ,

Antra, Žukovas pirma buvo karys, paskui tik komunistas. 
Dėl tos priežasties jis leido, kad kariuomenėje partijos įtaka 
mažėtų. Jei partija nori vadovauti, jai svarbu nuolat palaikyti 
savo įtaką kariuomenėje.

Trečia, Žukovas atstovavo “asmeninį kultą”; -kurį, bent šiuo 
metu, Chruščevas nori panaikinti. Žukovo, krūtinė, apkabinėta 
ordinais, jau pati kalbėjo apie “asmenybę”’. Buvo galimybė, kad 
Žukovas galėjo “peraugti” ir patį Chruščevą.

Taigi Chruščevas pašalino tai, kas grasino jo partijai. Va
karai privalo suprasti, kad Maskvos vadai betkokiu moksliniu 
laimėjimu siekia aiškių tikslų. Nebuvo ir nėra gailimasi nei iš
laidų, nei žmonių, nei medžiagų, žinant, kad nauji išradimai ar 
atradimai tik padės komunizmo reikalui. Čia glūdi visa esmė, 
kuri yra svarbesnė negu kariniai ar grynai moksliniai planai ir 
laimėjimai.

Maskva įvairiausias ir įspūdingiausias priemones panaudoja 
komunizmo plėtimui pasaulyje ir atgavimui prestižo, kurio buvo 
netekusi, užgniauždama Vengrijos sukilimą praėjusių metų spa
lio mėn.

APIE PRO F. M. BIRŽIŠKĄ

Šiomis dienomis iš spaudos pa 
sirodęs “Užuolankos” numeris 
gražiai pamini prof. Mykolo Bir
žiškos amžiaus jubilėjų. Čia a- 
pie sukaktuvininką rašoma:

“Mūsų pareiga nepamiršti jo 
didžiųjų nuopelnų, semtis iš jo 
stiprybės ir padrąsinimo trem
ties kelyje. Savo darbo bare sta 
lyti ji gyvu pavyzdžiu mūsų 
jaunuomenei. Jis visą savo am
žių pašventė lietuvių tautos švie 
timui, mokslui ir jos kultūrinių 
lobių didinimui. Geriausiai pa
gerbsime Jubiliatą, jei mes te
sėsime savo pareigose tautiniu 
atžvilgiu” ...

Tolimesniuose “Užuolankos” 
puslapiuose yra rašoma apie 
mokslo metų pradžią, elektros 
boikotą 1933 m., prisimenami 
sunkieji laikai. Čia pat rašyt. 
Aloyzas Baronas savo novelėje 
“Ąsotis” aiškina, kad ne visos 
negražios moterys yra geros 
žmonos, o Valius Burba “Lietu
viškosios knygos baruose” sky
riuje aiškina spausdinto žodžio

riuos vėliau stengiasi bent dali
nai įgyvendinti. Prieš lapkričio 
7 d. revoliuciją bolševikai ir jų

mais. Kaip ir kiekvienais, taip vadas Leninas žadėjo įgyvendin 
ir šiemet buvo susirinkę įvairių ti ir sukurti naują pasaulį, ku- 
kraštų komunistai Maskvos Rau
donojoje aikštėje atšvęsti ketu
riasdešimtmečio sukaktį, tik šių 
metų nuotaika aukštųjų komu
nistų tarpe buvo ypatingai pa
kili.

Pirmą kartą istorijoje sovie-

vimas tarpkontinentiniame ra
ketų ir dirbtinių mėnuliukų 
moksliniame pasaulyje yra laiki
nis, kaip ir pats Chruščevas pri
sipažino, bet pats žodis “pir
mavimas” turi komunistams di-

karo atveju gali panaudoti tuos 
pačius ginklus, kaip ir Vakarų 
valstybės, lygiai kaip jų paleis
tosios raketos ir “sputnikai” iš
kelia didelį propagandinį laimė
jimą, kas sukelia nemažą susi
rūpinimą ir Vakaruose. Patys 
aukštieji komunistų vadai, tu
rėdami stiprią karinę jėgą savo
se komunistinėse valstybėse, 
jaučiasi daug saugiau ir tikisi, 
jog jų teroru ir jėga sukurtoji

riame kiekvienas žmogus bus | 
laisvas ir turės geriausias gy- i 
venimo sąlygas. Leninas žade- į 
jo panaikinti žmonių eksploata
vimą, ekonominius ir socialinius 
nelygumus ir taip pat militariz- j 
mą su imperializmu. Lenino pa
žadais, naujoji Rusija bus tik
rosios laisvės šalis ir jos pilie
čiai turės patys teisę išsirinkti 
savo vyriausvbę, turės laisvą 
spaudą ir nebus suvaržyti bu
vusiais carinės Rusijos įstaty

Tai yra pirma oficiali Laikos nuotrauka; 
patalpintas sputnike II. /

šis šuo buvo 
(INS)

Kariniu jėgų stiprinimas

no laisvės siekiančius Rytų Ber- 62 vai. 20 min., kad galėtų nu- 
lyno ir Vengrijos sukilimus, ku- sipirkti odinius batus ir 350 va
rių metu žuvo ar atsidūrė Sibire landų įsigijimui vilnonio kostiu • 

mais. Tai buvo gražūs pažadai, šimtai tūkstančių laisvės kovo- [ mo. Tuo tarpu japonai darbinin 
bet kas gi atsitiko tikrovėje? tojų. ' kai gali įsigyti odinius batus už

Rusai komunistai ne tik nepa-j 24 vai. ir vilnonį kostiumą už 
naikino carinių, baime ir policija i 118 darbo valandų. Belgijos

... . . a , , „ . , .1 permtų valdymo būdų, bet juos, Konge darbininkai tuos pačius
Panai in 4 1 dar daugiau sustiprino ir išplė-j daiktus gali įsigyti už 43 ir 98

tė. 1900 metais Vakarų pašau-I vai. darbą. Sov. Rusijos mies- 
lis buvo sukrėstas, sužinojęs,] tuose kiekvienas žmogus, bend- 
kad Sibire priverčiamųjų darbų rai skaičiuojant, turi apie 50 
stovyklose yra 3,140 politinių ka 1 kv. pėdų gyvenamojo ploto, kai

nesInstituciiaš^iYbti^kariniams Hnių ir vis°je Rusijoje kartu 8UiZU0 tarPu 1913 meti« Pluošė 
... . . . t , . kriminaliniais nusikaltėliais yra.blogiausiuos.^ Maskvos priemiestikslams ir vienintelis bei pagnn ,,-74Q , D A,. . . , ,. . , ... / & 95,743 kalimai. Bet tai buvo1 ciuose kiekvienam gyventojui tedims jų mokslininkų tikslas yra •*
išrasti bei praminti ko geras- ginus >u aabartjnėmis atOvyklo-

mis Sibirą ir jose esančiais po
litiniais kaliniais bei nekaltai iš
tremtaisiais žmonėmis. Yra nu-

litarizmą, Rusija per visus 40 
metų stiprinosi kariškai ir pa
vertė visą kraštą viena didžiau 
šių karinių bazių. Komunistų 
diktatoriai privertė visas moksli

nius ir baisesnius ginklus kariuo 
menei. Masinis sovietų sportas, 
kuriam jie skiria milžiniškas lė-

valdžios forma yra šiuo metu y- 
patingai stipri ir viešpataus dar, nei tarnybai. Lygiai kaip sovie- 
ilgą laiką. tų ekonominis tvarkymasis tu

ri sudaryti stiprų pagrindą ka
riniams reikalavimams, taip 
lygiai ir iu menininkai, rašyto
jai bei intelektualai turi sukur
ti ir duoti dvasinę paramą ko
munistiniam Dirmavimui. Per

, . , . šį ilgą laika Sovietu Sąjunga neke savo sugautųjų vergų sme- b & ,, . 7 • tik nesumanno militanzmo, bet

ša>, turi tikslą išauginti kp ge- st B pasaultaio ka.
resnį ir sveikesnį jaunuolj kari- °

ko 80 kv. pėdų. 

Sovietų S«

ir atstatė iš visų pareigų marša
lą Žukovą, kuris jį patį išgelbė
jo birželio mėn. iš turėjusio į- 
vykti persitvarkymo. Tikroji 
maršalo Žukovą kritimo priežas 
tis yra perdidelis jo popularu- 
mas kariuomenėje ir žmonių ma
sėse. Chruščevas, kuris pats bu
vo išgelbėtas Žukovo, nepasiti
kėjo juo ir bijojo, kad jis ir jo 
sudaryta vyriausybė nebūtų Žu
kovo sutvarkyti.

Kova aukštųjų komunistų 
tarpe tęsiasi, ir sunku būtų pa
sakyti, kuo ji pasibaigs, bet 
šiandien yra jau aišku, kad 
Chruščevas, atsikratęs didžiųjų 
savo varžovų, stiprinasi Sovietų 
Pusiios diktatoriaus kėdėje. Jis 
šį savo “žygį” yra atidžiai ir 
gerai paruošęs. Augščiausiame 
Sovietų Sąjungos organe — ko
munistų partijos prezidiume ir 
centriniame komitete — šiuo me 
tu yra du trečdaliai Chruščevo 
šalininku, kai 15 jo padėjėjų par 
tijos sekretoriate savo rankose 
turi visą Rusijos industriją. Bu
vusieji Žukovo konkurentai mar 
šalai Rokossovskis, Konievas ir 
Bagramianas yra palankiausi 
Chruščevo šalininkai, savo už
nugaryje turį didelę raudono
sios armiJos dalį. Viena baisiau 
Aių komunistinių vyriausybių iš
silaikymo priemonių — slapto
ji policija — taip pat yra Chruš- 
čevo šalininko, pabnltirčiams ge 
rai pažįstamo generolo Serovo 
rankose.
Siekia sunaikint' “kapitalistini 

pasaulį”
Sovietų intelektualiai dauge

liu atvejų vra perspėti nekurti
ąiungoje yra maž- Hr net apgalvoti apie betkokią 

daug apie 8 mil. komunistų par- opozicija. Chruščevas yra pats 
tijos narių, kurie, pagal buvu.>i išsireiškęs viename rašytojų su- 
didelį komun’sta, Jugoslavijos, važiavime, kad “io rankos nesu

nį “trubo-prop” motorą, porą 
sprausminių motorų ir lengvą 
transporto lėktuvą.

Su labai ištvermingu atsidėji
mu rusų ekspertai spaudė ir sun

ro Sovietų Sąjungos priverčia
mose darbo vergų stovyklose y- 
ra tarp 5 ir 12 milionų nekaltai 
kalinamų politinių kalinių, ne
skaitant daugybės kalėjimų įvai 
riuose Rusijos miestuose. 

Gyvenimo sąlygos

genis ir traukė iš jų Hitlerio 
Vokietijos technologiškas paslap 
tis ir žingsnis po žingsnio atsta
tinėjo techniką. Tokiais meto-] Jeigu dabar daugumas ano
dais rusai atrado viską, ką vo- j nių pasaulyje stebisi rusų pa- 
k iečiai buvo pasigaminę ir išra- ’ siektais moksliniais laimėjimais, 
dę, ir kaip buvo gaminama”, ra-' kuriuos jie pasiekė tik per neri-

tapo šiandien pati didžiausia ka 
rinė valstybė.

šo straipsnio autorius.

APIE LIETUVIŲ IR LENKŲ 
KARĄ SU ŠVEDAIS

O. Urbonas "Kario" spalio nu 
rneryje toliau tęsia savo įdomų 
istorinį straipsnį “Lietuvių — 
lenkų karas su švedais 1600 — 
1611 metais”, šis straipsnis taip 
pat pailiustruotas ir vertingomis 
nuotraukomis bei kovų žemėla
piu.

Tame pačiame numeryje P. 
Bliumas aiškina, ar teisingai kai- 
kurie vokiečiai reikalauja buvu
siųjų 1939 metais Vokietijos 
sienų, o J. Tumas tęsia savo at
siminimus iš bolševikų kalėjimų 
ir Červenės žudynių.

Be to šiame numeryje rašo O. 
Žadvydas, Petras Butėnas, Edv.

botus finansinius šaltinius, gau
namus iš vyriausybės, tai, ste
bint juos, būtų naivu galvoti, 
jog šie moksliniai pasiekimai y- 
ra skiriami ne kariniams tiks
lams. Nors komunistiniai valdo
vai ir sakosi, kad jų karinės pa
jėgos yra skiriamos tik defen- 
zyviniams tikslams ir apsigyni
mui nuo “kapitalistinių užpuoli
mų”, tačiau su šia karine jėga 
komunistai nuo 1939 metų pa
sigrobė 264,000 kv. mylių plotą 
su 24,000,000 gyventojų, jų tar
pe ir Pabaltijo kraštus. Sovietų 
Sąjunga pavertė eilę Rytų Euro 
pos valstybių savo sąjunginin
kais ir ten jėga pastatė jiems 
palankias vyriausybes. Komu
nistinės karinės pajėgos, propo- 
gandiniu jų pasakojimu, nors ir 
skirtos taikos išlaikymo tiks

Tito draugą M. Djillas, dabar sė drebės”, jei jis ras, ka 4 stipres- 
dintį kalėjime, sudaro “nauja ią niam vadovavimui atsiekti bus 
klasę”. Be partijos narių, šiai re’kalinrra nuauti kelis rašyto- 
klasei priklauso ir augštoji ka- jus priešingus jo ’r jo vvriau- 
rininkija, politinė policija, moks ęybės spaudimams kaip, jo ma- 
lininkai, menininkai ir kiti pro- nymii. turėjo pasnigti komunisti 
pagandai paslaugūs žmonės. So niai Vengrijos vai lovai, norė- 
vietu Sąjungoje visas privatus darni išvenrrti 1956 m. spalio re-

Per 40 komunistinio valdymo'turta8 priklauso valstybei, kurią voliucijos Vengrijoje, 
metų Sovietų Rusijoje ne tik ne- valdo ši “naujoji- klasė”, tuo pa- Kok:a bus Chruščevo ir jo vy 
pagerėjo gyvenimo sąlygos bet čiu būdama ir visu valstybės riausvbės nriil'nė pažiūra ir san 
laisvas žodis, nepriklausomybės bei privačiu turtų savininke. Šiij tvkrii su Vakarų valstybėmis, 
trokštančios valstybės, laisvo-, nrivilegiiuotu žmonių genimo -and’e- <rara surku pasa. 
sios darbininkų unijos ir kiti sąlygos yra labai skirtingos nuo kyti, bet ot^elo. jįe. kaip ir 
laisvose Vakaru valstybėse nor-'nanrastų eiliniu piliečių. Jeigu anksčiau bus agresyvūs ir daug 
malus gyvenimo reiškiniai buvo vieni, pusbadžiai gyvendami, tie kas priklausys nuo laisvojo pa- 
žiauriausiai nuslopinti ir komu- siogine žodžio prasme skursta, saul o ml mumų pr lenkti Sov. 
nistinio “rojaus” gyventojams tai kiti turi neišpasakytai geras Rusiją kariniuose ir moksliniuo- 
nepasiekiami. 1956 metais Ang-į gyvenimo sąlygas. se dalykuose. Saldūs Chruščevo
lijos darbiečių partijos vadas H. Vidujiniame Sovietų Sąjungos ir Jo draugų žodžiai apie tai- 
Gaitskelll yra rašęs, jog Sov. gyvenime pats didžiausias dės- kingą sugvvenimą” su Vakarais 
Sąjungos darbininkas yra vienas uotas buvo Stalinas, kuris po tesis tik tol. kol jis galvodamas 
blogiausiai apsirengusių paval- Lenino mirties, iszudęs visus bu- ame 5 a karu sunrikin mą, bus 

simuosius konkurentus, pasida- tikras komunizmo pergale ir iš- 
rė vieninteliu komunistinės Rusi likimu. Bet. jei pu Vakarai neį- 
ios diktatoriumi. Dabartiniu me stengs pasivyti ir žymiai pra- 
tu Nikita Chruščevas visomis lenkti rusų mokslinius šiandieni- 
galimybėmis seka buvusio sa- nius išradimus, Chruščevo ar jo

giusių ir apgyvendintu industri
nių valstybių darbininkų tarpe. 
Sovietiniais a p s k aičiavimais, 
kiekvienas carinės Rusijos pra
monės darbininkas turėjo išleis
ti 7.9% iš savo mėnesinės algos,
kad galėtų nusipirkti po vieną metais, tik devyniems mėne- 
kg bulvių, rūginęs duonos, jau- siams praslinkus po Stalino mir- 

— - - — ties, jis sutvarkė didžiausią savo
varžovą L. Beriją. Šių metų bir
želio mėnesį, padedamas maršale 
Žukovo, Chruščevas pašalino iš 
savo kelio senuosius komunisti-

vo pirmtakūno pėdomis. 1953 įpėdinio ranka tikrai nesudrebės

tienos ir sviesto. Tačiau 1956 
metais tas pats darbininkas tu
rėjo išleisti 7.7% savo mėnesi
nės algos tiems patiems daly
kams įsigyti. Per 40 metų pada
rytas 0.2% progresas yra tikrai, nius vadus Molotovą, Kaganovi- 
mažas ir juokingas. j čių ir Malenkovą. Ir prieš kelias

1957 metais vidutinis sovietų savaites, didžiausiam viso pa-
siai iliustruotas; ypatingai čia I šulaitis. P. Dirkis ir kiti. Edv. š. lams, žiauriausiu būdu numalši- vyras darbininkas turėjo dirbti šaulio nustebimui, jis nužemino 
užtinkama daug nuotraukų, iš lie ■ ----- -

atsiekti kiekvieno komunisto 
tikslą — “kapitalistinio pasau
lio” sunaikinimą. Per 40 metų 
komunistinis diktatorinis reži
mas aiškiai parodė, kad žmo
gaus gyvybės paaukojimas už
sibrėžto tikslo atsiekimui yra pa 
prastas kasdieninis reiškinys 
ir, reikalui esant, komunistai ne
susvyruos pradėti puolimą Va
karų laisvės užgniaužimui.

reikšmę tautų kultūros istorijo- torą (12,000 arklio jėgų), dvi- 
j<*- 1 gubai didesnį už vakariečių pa-

Šis žurnalo numeris yra gau- atgaminamą, bet dar ir mažės-

tuvių golfo dienos. Yra dauglMWW-^___
vatadų U Lietuvos ir iių dienų1 JANIS KLIDZEJS bbbbhbbbb;
lietuviškojo gyvenimo. -

SOVIETAI IŠNAUDOJA SAVO 
VERGUS

Naujausiame “Kario” nume
ryje J. Skardis aprašo, kaip so
vietai išsunkia savo vergų sme
genis. Čia jis mini bombonešio 
“Meškos” suprojektavimą, at
liktą ne rusų, bet grupės vokie
čių ir austrų, kurie karo metu 
dirbo garsioje Junkers vokiečių 
lėktuvų bendrovėje, o vėliau bu
vo rusų sugaudyti ir atvežti į 
Rusiją.

“šie vokiečiai ir austrai aštuo 
nerius metus buvo išlaikyti be
laisviais toli Sovietų Sąjungos 
gilumoje. Per tuos aštuonerius 
metus, kaiį) dovaną už jų palei
dimą, arba tikriau pasakius, tai 
buvo jų išsilaisvinimo kaina, šie 
vokiečių ir austrų specialistai 
pagamino rusams ne tik “Meš
kos” didžiulį “turbo-prop” mo-

911ėujnoiioį
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plotais, ir žmonių žingsnių girgždėjimas sniege, rogių 
skambėjimas, ienų bildėjimas ir bėgančių arklių 
prunkštimas susiliejo į tokią žavią žiemos dienos nuo
taiką ir visa tai dar aidėjo aplinkinių namų stogais ir 
apsnigusių šilų šakomis.

Visa ši-nuotaika jaudino Andrių ir kankino, ir jis 
rankove nušluostė akis.

Surado tėvo ilguosius batus, apsivilko baltais avies 
kailio kailiniais.

— Kur tu eisi, Andriau, klausė Elzytė.
— Čia pat... pasivaikščioti.
Pirmiausia ėjo į Vanagų šilą, kitus apgaudamas,Kaip Andriui patiko tėvo barimasis! O kad jis 

būtų sakęs ką nors daugiau! Jau ilgą laiką jis buvo ir, kai buvo jame įlindęs, pasisuko j Baltakalnio kapi 
vienas gyvenęs ir daręs, ką tik norėjo, ir nebuvo nė nių pusę. Brido ilgai. Visur giliai prisnigę. Surado 
vieno, kas būtų galėjęs jį barti taip, kaip tai galėjo jieškomus kapus. Baltas kryžius. Marytė. Juodas 
tėvas. Svetimi žmonės nebarė, jie arba neapkentė, arba kryžius. Motina.
išjuokė už kokį darbą, kuris juos pažeidė. Galbūt tai ir Andrius valandėlę sustojo prie baltojo kryžiaus, 
buvo tik tokia sentimentali nuotaika, bet Andrius iš po to prie juodojo kryžiaus. Šimtai minčių jame degė 
tikro norėjo, kad tėvas šį kartą būtų griebęs diržą ir kaip anglis ir drumstėsi. |
rimtai užvožęs. Praeina visa, kas mylėta ir gyvu žodžiu ar sva-

Ne, tėvas to nedarė. Ji. tik paaiskeryėiavo ran- J" šauku- Amžinybė nepripažįsta nei per anksti,
kom prie išmuitojo tango ir įėjo į trobą. E”7 o u ? V 7"PTT J‘ Pn

r i tik kryžius. Baltas kryžius. Juodas kryžius. Gyvie-
Ir brolių, ir seserų rungtynės nutilo, ir jie pradėjo siems lieka sieloje degantis kryžius, kuris žėri ir neuž

dirbti. Andrius kapojo šakas, Paulius šėrė arklius, gęsta. _
Liucė karves ir kiaules, bet Verutė virė vakarienę. Ir tau, Andriau, bus baltas ar juodas kryžius kada 
Melsvais kamuoliukais dūmai pamažu kilo stačiai j vir- nors, ir žiemos vakarų raudonieji saulėleidžiai apšvies 
šų ir sudarė fantastiško judančio baltai mėlyno medžio jį taip pat, ir ant jo kris nudžiūvusios medžių šakos, 
išvaizdą. Ilgai Andrius vaikščiojo kapinėse. Baltuosius, to-

Raudonas saulėleidis mirgėjo žemės baltaisiais limuosius plotus už kalnų jau dengė prieblanda. - AugŠ-

tojoje mėlynėje jau žydėjo žvaigždės ir amžinybės bal
su pamažu šlamėjo miškas.

— Maryt... Motin... Dieve, šiuo saulėleidžiu, kuris 
raudonai žėrėdamas nuslenka dangaus mėlyne, pasvei
kink jas... ir pasakyk, kad aš dar jieškau to gyvenimo, 
kurio jos nesuspėjo surasti. Pasakyk, kad aš brendu, 
klystu ir dar brendu...

" Andrius išbrido ant vieškelio ir girdėjo, kad iš 
netolimų namų triukšmingai skleidėsi visoje apylinkėje 
linksmi balsai ir muzika.

Gyvenimas bėgo ir savo troškimų, svajonių ir sap
nų nevaržė, leisdamas žmonėms imti visa, kas iš jo imti 
galima.

Skambėjo dar pasiučiau ir linksmiau dainos su ar
monikos pritarimu, švilpavimai ir juokas.

— I-a! I-a! Ha-ha-ha!
Andrius įtraukė galvą giliau į kailinių apikaklę. 

Tu kaip tik dabar esi buvęs tokioje vietoje, kur visa 
visa pasakoja apie tai, kad gyvenime viskas praeina ir 
nyksta, todėl ką tu sakai apie tuos, kurie taip triukš
mingai dainuoja ir groja?

Neatsakė sau. Traukė dar giliau galvą į kailinius, 
bet į jo ausis atsimušė iššaukiančiai linksmi garsai, 
tarsi begėdiški nakties paukščiai, ir šaukė:

— I-a! I-a! Ha-ha-ha!
Dangaus mėlynėje degė ir krito žvaigždės.
Bėgte bėgo Andrius į namų pusę.
Greičiau, greičiau!

(Bua daugiau)
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PASTABŲ PASTABOS

, PRANYS ALŠfiNAS, Kanada

Naujasis Sovietų. Sąjungos no tikrai vertą pasigailėjimo ne- 
valdovas - diktatorius N. Chruš- kaltą asmenybę, kardinolą Alo-
čevas užsimanė žūtbūt pasivyti 
ir pralenkti Ameriką. Ir tai 
norima padaryti ne vienoj ku
rioj srity, bet visose: ir techni-

yzą Stepinae, tai nebuvo girdė
ti, kad kas nors iš amerikiečių 
būtų rašęs prašymą Titui, pra
šydamas šj Katalikų Bažnyčios

koj, ir ginklavimesi, ir maisto augštą dvasiškį išleisti j lais- 
produktų gamyboj bei visur ki- vę... 
tur. Štai pažiūrėkime, ką Ni
kita sugalvojo padaryti krašto 
mėsos gamybos srity. Nagi, 
jis užsimanė propaguoti milži
niško masto triušių auginimą 
visame Sovietų Sąjungos kolo
se. Matyti, Nikita mano, jog 
triušiai, bekasdami sau urvus, 
užkas ir kapitalistinę Ameriką 
su savo milžiniškąja mėsos ga
mybos pramone Be to, galbūt 
jis galvoja, jog kada kolchozi- 
ninkai bus sočiai privalgę triu
šio nos, tai gal uoliau lankys 
politpamokas apie Sovietų Są
jungos kilimą ir t. t.

Juokai — juokais, bet pažiū
rėkime iš tikrųjų, ką Krem
liaus raudonieji galvoja šioj sri-

Itesiruošiant skirti Kanadai 
naują gubernatorių

Visą laiką Kanados, kaip 
Didž. Britanijos dominijos gu
bernatoriumi buvo skiriamas 
anglas. Tačiau pastarąją ka
denciją gubernatoriaus poste 
jau bebaigia išbūti kanadietis, 
gimęs ir augęs šiame krašte, 
Rt. Hon. Vincent Massey. Be
sibaigiant dabartinio guberna
toriaus tarnybos terminui, Ka
nados spaudoj buvo pradėti 
svarstymai, kas turėtų būti se
kančiuoju gubernatoriumi šiam 
kraštui. Nemaža būta pasiūly
mų jog esą būtų labai gera ir 
gražu, kad Kanados guberna
toriaus postą užimtų karalienės

ty. Esą Chruščevas, komunis- E!zbietos n motina, 
tų partijos šefas, pradėjęs kai- Ta£įau §įek tiek būta ir prie- 

fcėti ir propaguoti triušių augi-j§ingų pasisakymų spaudoj. Da

RODO BATUS

(Chicago American photos >

16 m. amžiaus Rūta Gaučiūte, neseniai atvykusi iš Sibiro tremties į Chiea^ą, rodo savo 
tėveliui tuos batus, kuriuos ji vartojo Sibiro kolūkyje.

leiviai turėtų daugiausia kelio-1 Norintieji gauti smulkesnių 
nės malonumo ir galėtų pama- informaciją prašomi kreiptis 
tyti visas įžymiausias vietoves pas dr. V. Juodeiką, Universi- 
fcei kultūros ir istorijos pamink- tv of Portland, Portland 3 Orė
ki s. gon.

M’O UŽSISENFJ ILSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IK ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie. kurie kenčiu nuo SENŲ. AT
VIRI.’ IR SKAI’riANČ’IŲ ŽAIZDŲ 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 

miegoti nes Jų užsisenė.luslos žaidos 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
rų ir skaudžių žaidų uždėkite 
LEGL'l.O Ointnient Jos gydymo 
ypatybės pulcngvins Jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite jų tapgi nuo skau
džiu nudegimų. Ji tappgl pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos RSOR1A- 
SIS Taipgi pašalina peršėjimų ligos parduotuvėje, 
vadinamoj ATHI.ETE'S EOOT su
stabdo džfovinimų odos ir perplyšimų 

, tarppiršClų Yra tinkama vartoti nuo 
žžiūstančios suskilsiąs odos dedlr- 
vinių odos išbėrimų ir t t taipgi 

' tinkama varotl vaikuėiams.kada pa 
strodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų Ji yra gera gyduolė nuo iš 
vlršlnlų odos ilgų. Le-
gulo Ointment yra 
parduodama — po 7 5 
centų, $1.25 ir $3.5(1.
Pirkite vaistinėse Chi- 
cagoje ir apylinkėse: 

j Milwaukee, Wis.. Ga- 
| ry, Ind. ir Detroit Mi- 
, chigan, arba rašykite 
ir atsiųskit Money Dr« 

į derj J —

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

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTe-’ -VOOO
NEBAIKITE PASKUTINIO 

MOMENTO!
Jau dabar įsigykite šventėms:
• Moderniškų televizijų
• Hi F*i fonografų
• Nuostabius importuotus radijus
• Stebuklingus trunslstorinius 

radijukus
• Patogius rudijo-laikrodžius 
© Gražius elektr. laikrodžius
• Naujausių patefonų plokštelių. 
Taip pat čia rasite didelj pasirin

kimų elektr. namų apyvokos relkrn.. 
k. a. virdulių, prosų, tosterių, plau
kų džiovintuvų, dulkiasiurblių ir kt.

VISKAS DARANTI OJAMA - 
Pirkito visados šioje moderniškoje

IrkDflinflUJjTCLevision
Csatles - Service)

Sav. inž. A. SKMftNAS 
3321 8. Halsted — Cl.iffside 4-5««5
Atdara kasdien 9--G, pirmadieniais 

ir ketvirtadieniais 9—9 
CHKyoorMjooooooooooooooooooo

VIKTORO KO2ICOS 
LletuvIAk: gazolino stotis Ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

6769 8 WESTERN AVĖ. PR 8-9633

mmą. Esą triušiena mėsa 
tai tarytum jaunų viščiukų: 
mrnkšta ir skani. “Komsomols- 
kaja Pravda”, komjaunuolių or
ganas tuo reikalu atspausdino 
traipsnį per visą puslapį, kvies 

damas ra donąjį jaunimą visur,
. įsuose kolchozuose, užveisti 
triušių ūkius. Šio laikraščio 
teigimu, viena pora triušių esą 
gali daugiau duoti mėsos per 
metus negu karvė, nes pastaro
ji per metus teatvedanti tik vie 
ną veršiuką, o triušiai atves 
daugybę triušiukų. Be to, bent 
pradžioj, iš kolchozininkų, triu
šių augintojų, pažadama neimti 
arba imti labai mažas triušie- 
nos duokles valdžiai...

Chruščevas esą pabrėžęs, jog kvietimą Kanados gubernato 
tuomet, kai Sovietų Sąjunga ™mi ™na. Parlamento atsto- 
p' jėgsianti tiek mėsos pagamin- vas’ Alexis aron i praasis 
ti. kiek JAV-bės tai būsiantis Ml rinkimine. apylinkes). Esą
toks vaizdas - tarytum išSo- pakvet.mas guber-

.... .. . natonumi butų žingsnis ne pir- .v,ma, puik,a, paruostos tarpe- kadenci-1 Pašauto, karą Londone. Yra
dos , kapitalam, pamatus... |, y < ’riauB poste jau įį., žinių kad ir pavergtoji Lietuva 

Matome, kokie to vyro baisus buvo kanadietis — turi ir toliau ren=iasi išstatyti savo ekspo- 
o desperatiški siekimai: jis tre- būti skiriamas gubernatoriumi naf tai tautinių Jidirbinių 
mia krašto jaunimą į arktines į kana{jįetįs. gįo parlamentaro

bartiniu metu, visiškai nese
niai, besilankant šiame krašte 
karalienei Elzbietai II ir jos vy
rui princui Pilypui, vienas laik
raštininkas užklausė karalienės, j čiais metais

LIURDAS IR BRIUSELIS j talkininkaujant Churchill Tours,
Du žymūs įvykiai ateinan- horizontai ir naujos galimybės ^nc" °roaniZU0ia panašią eks- 

įvyks Europoje, bizniams.

PEOPLES HARDWARE 8C PAINT CO.

keršiją į Europą. Ekskursija
išskris lėktuvu birželio 18 d. iš

ralienė šyptelėjusi, pasisakiusi, Į jus, kai švenčiausioji mergelė ypač labiau pasiturinčių. va- New Yorko ir suSriš taiP Pat 
jog tokią sugestiją girdinti pir-; Marija pasirodė šv. Bemardetai žiuos pavieniai. Tačiau, tau- lėktuvu iš Londono rugpjūčio' 
mą kartą, o, be to. jaučianti Liurde, ir pasaulinė paroda Briu pant pinigus, t. y. norint, pa- 6 (yra kel’Oa rezervacijos 
širdy, jog, apsigyvenus jos mo- selyje, Belgijoje. Milionai žmo- matyti daug ir už minimalines nori_ntiems plaukti laivu). Ke
tinai Kanadoj, jų šeima labai nių vyks į Europą 1958 metais išlaidas, niekas negali atstoti lionėJe išbus 51 dieniU Aplan- 
pasigestų motinos. aplankyti Liurdą, Fatimą, Ro- organizuotos ekskursijos. Bė kys 11 krašt^- Kelionės planas

Kaip žinome, besilankanti Ka mą ir kitas Europos šventoves, to, važiuojant organizuotai, ne- toks: New York — Lisbon 
nadoj karalienė atidarė ir šių o taip pat ta proga pamatyti bus jokio rūpesčio nakvyne,
metų Kanados federalinio par- i viso pasaulio kultūros ir techni- nes tai bus iš anksto užsaky- 
lamento rudens sesiją. Dabar- kos laimėjimus pasaulinėje pa- ta viešbučiuose. Pavienis ke
tiniu metu parlamentas posė- rodoje Briuselyje. Vatikanas leivis kartais gali rizikuoti ir

dykumas “plėšinių žemių išdirb
ti”, jis ruošiasi masiškai augin-

ką ji galvotų tuo reikalu? Ka-1 Tai šimtmetinis Liurdo jubilė-i Žinoma, nemaža keleivių.

Fatima — Madrid — Lourdes
— Carcassonne — Nice — Ge- 
noa — Pisa — Rome — Assisi
— Perugia — Florence — Pa-

Milan — In- 
Zuerich

vas kreipia ypatingą dėmesį pa- rašančio šias eilutes draugų, — Salzburg Muenchen 
rodyti Bažnyčios vaidmenį pa- jis vargšas turėjo praleisti na k- Kothenburg Wiesbaden

džiauja. Gal griežčiausiai pasi- aktyviai dalyvauja parodoje ir negauti nakvynės kaip atsitiko dua Venice 
sakė prieš karalienės motinos specialiniame paviljone šv. Tė- šią vasarą Italijoje vienam iš terlaken Lucerne

šaulio gyvenime.

Paskutinė pasaulinė paroda 
buvo jau seniai, prieš pat antrą

tį automobilyje ...
Dėl augščiau suminėtų sume

timų dr. V. Juodeika, gavęs vie
tinio arkivyskupo Edward D.
Howard pritarimą ir techniškai kad už mažiausias išlaidas ke-

Koeln — Amsterdam — Bru- 
ssels — Paris — London — 
New York.

Kelionė yra taip suplanuota,

z
' INSURED 
\ -UPTO —
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SRVINGS

teigimu, esą mes neturime leis
ti perdaug pasireikšti tiems Ka-

ti triušius, kad tik ilgiau išsilai- gyv^an,, kurie nori
kytų komųmetmė imperija irodvti nrtgi kritiškesni ui

’, Sp, bet. M.lovan Dplas ? • Jla
Spaudos pranešimu, 27-nių i1 . , , , ■ ;1 šingas pneš anglo skyrimą )žymių amerikiečių grupė esą 

parašiusi “graudų” laišką Ju- 
goslavijos "prezidentui” (ge
riau tiktų — diktatoriui) Tito, 
prašydami dovanoti bausmę 
Milovsn Djilas už parašymą 
knygos “Naujoji klasė” ir iš
leisti jį į laisvę ...

Kaip žinome, Djilas savo lai
ku buvo nemažesnis teroristas 
ir tironas, negu pats Tito. Jį 
galima skaityti veteranu revo
liucionieriumi ir buv. dešiniąja 
Tito ranka. Jis kurį laiką buvo 
netgi vadinamas Jugoslavijos 
“vice prezidentu”, taigi, Tito 
pavaduotoju. Tačiau, kadangi 
su Tito kažkodėl susipyko, tai 
pradėjo pirmiausia žodžiu kri
tikuoti Tito ir net patį komu
nizmą, vėliau — rašyti straips
nius spaudoj prieš raudonąją 
tvarką, o gsliausiai, jau bebū
damas uždarytas kalėjime, pa
rašė ir prašmugeliavo J laisvąjį 
pasaulį knygą anglišku pavadi
nimu “New class”. Už tai nuo 
1955 m. Milovan Djilas savo 
buv. draugo Tito parėdymu, 
nuteistas jau trečią’ kartą. 
Paskutiniuoju kartu už minėtą
ją knygą jis gavo 7 m. sunkių
jų darbų kalėjimo.

Jugoslavijos raudonoji spau
da už tai jį dabar vadina "vul
gariu išdaviku” ir kitais var
dais. Gi garsieji amerikiečiai, 
žiūrėkime, pasidarė tokie "ge
raširdiški”, kad šokosi šį buv. 
teroristą gelbėti, prašydami Ti
to pasigailėjimo...

Deja, kai tas pats Tito įkali-

Kanados gubernatoriaus postą. 
Kaip ištikrųjų bus, kitų metų 
pradžioj Vincent Massey užbai
gus savo kadencijos terminą, 
dar nežinoma.

ROYAL STOTIM WINDOW CO. 
»0»S W. «3rd St.

Žieminių durti ir langų apecialtetal 
Aluniinum bei nerūdijančio plieno 

konatrukrija. Skambinkite arba at
vykite dabar nemokamlema apakal-
člavlrnarna.

ItEllanee 5-2S.VS 
PAT 8TAPLETON

Kiškučio Vardines
STASYS DŽIUGAS

Tai gražiausia dovana 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
dali. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šia knygą padare dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.

Užsakymus kartu su pinigais 
siųskite

Būtų tikrai pageidautina, kad 
, ir Amerikos lietuvių būrelis at
silankytų ta proga Europoje ir 
praturtintų savo žinias naujais 
patyrimais. Be abejonės, kul
tūrininkai, dvasiškiai, žurnalis
tai, rašytojai ir t. t. galėtų 
rasti daugybę jiems dominančių 
dalykų. Sueidami į kontaktą 
su kitų tautų kultūrininkais bei 
intelektualais, jie turėtų retos 
progos perstatyti kenčiančios 
tėvynės vaizdą. Būtų itin pa
geidautina, kad galima būtų sii- 
didelį, pavergtų tautų paviljo- 
organizuoti specialų, nors ir ne- 
ną, jei ir ne pačioje parodoje, 
tai bent netoli arba prie įėjimo 
į parodą. Jau laikas būtų su
sidomėti tuo reikalu Pavergtų
jų Europos Tautų asamblėjai ir 
kitiems laisvinimo organams, 
kaip Vilkui, Altui, Lietuvos 
Laisvės Ikomitetua. Geresnės 
progos pademonstruoti sovietų 

mūsų i padarytą ir daromą skriaudą 
kažin ar begalima ir surasti. 
Milionai žmonių tai patirtų.

Ne mažiau ta paroda būtų ,- 
domi ir mūsų prekybininkams, 
kuriems galėtų atsiverti nauji

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
PARDUODAM SU DIDELĖMIS 

NUOLAIDOMIS RUDENINIUS 

DRABUŽIUS VYRAMS, 

MOTERIMS IR VAIKAMS

S -

B
Vyrams išeiginiai balti marškiniai ................................................ $2.95
Vyrams flaneliniai marškiniai ... ................................................. $2.50
Vyrams vilnoniai megztiniai ........................................ $5.00 ir daugiau
Vyrams spa botos kojinės, pora ............ ............ 25 centai
Vyrams Cordurcy storos kelnėss ..................................................... $5.50
Moterims grynų Ginų megztiniai ...................................................... $5.50
Moterims plonos Nylon kojinės, pora ................................... 59 centai
Moterim* šilkinės skepetaitės ..................................................... 49 centai
Moterims Nylon tricot, slips (kabinetai) ................................... $1.95
Berniukams Corduroy storos kelnės . ... ..................................... $2.85
Berniukams flaneliniai marškiniai (baltiniai) .......................... $1.50
Berniukams žaketai .................................................................................... $2.95

IR DAUG KITOKIŲ PREKIŲ. KAIP LOVOMS UŽDANGALŲ, 
STORŲ ANTKLODŽIŲ IR ĮVAIRIAUSIŲ PREKIŲ LIETUVON 

SIŲSTI, KURIAS PARDUODAM SU DIDEIJE NUOLAIDA

Kviečiame atsilankyti! Esame tikri, kad būsite patenkinti 
mūsų kainomis ir patarnavimais.

JOSEPH’S DRY GOODS STORE
3218 South Halsted Street Chicago, Illinois

tir

DRAUGAS

4545 W. 63rd Street 

Chicago 29. III.

STATI B AJ 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRI8TATGM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGAVestuvių nuotraukos ir 

augštos rūšies fotografijoj CARR MOODY 
mfisu specialybė

PREflN PHOTO STUDIO
(locorporated)

EDVARDAS DUS. sav

4058 Archer Avenue
Telefonas Vlrginia 7-2481

LUMBER CO
STASYS LmVINAS. Prea
3039 So. Naisted St.
! Tel. Vlctory 2-1272

Apkainavimą Ir Prekių PristatA 
mą Teikiame Nemokamai. 

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

VIRS 15.000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupvti apdraustose Tanpymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
rautui Ir pelninga

Unbersal Savinga and Ixmn Maaoclatinn užtikrina oangnmą 
Ir gražu pelną.

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

Galite tanpytl atvykdami asmeniškai ar per lalškns Bus grei
ta* Ir draugiškas patarnavimas

l»ėl paskolų Ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
J

Liet. krautuvė. Sav. broliai Gregoravičiai
Dažai, Alyva, Stiklas, Įrankiai, peiliai 

namų reikmenvs. vandentiekio įrengimai, 
ir elektriniai reikmenys.

1901 West 47th St. TeL LA 3-4139

.Jei reikia paskolos
pirkimui namo 

ateik j

Mutual Federal Savings -
gausi greitą patarnavimą

2202 W. CERMAK ROAD,

CHICAGO 8, ILL.

Vlrginia 7-7747
AND IX)AN ASS’N. »-te JOHN J. KAZANAUSKAS, 

President

KALAKUTAS DOVANAI
Kas pirks televiziją ar šaldytuvą pas 

BALYS RADIO & TELEVISION SALES & SERVICE
2646 Uest 71st Street PRospect 8-5374

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 & LOAN ASSN.
4559 So. Paulina St., Chicago 9, III., YKrds 7-0145

CRANE SAVINGS
2555 W 47th St

LOAN ASSN.
Chicago 32. III

DISTRICT SAVINGS ft LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8, III

ST. ANTHONY SAVINGS ft LOAN ASSN.
1447 S. 49th CL, Cicero 50, fll., tel. TO 3-8131-32

7 UNIVERSAL SAVINGS ft LOAN ASSN.

1800 S Halsted St. Chicago 8. III

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

ir tolimų distancijų. Saukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO I.ITUANIGA 4VE., CHICAGO IIJ 

Telefonas — FRontier 6 1882
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Lietuviu Auditorijoje
3I33 So, KaCsleti Street

7:30 valandą vakare

Čikagos Šaulių Klubo rudens vakaras
Programoje:
Komedija RAIDĖS O NE ŽMOGUS

Šokiai grojant Balio Pakšto orkestrui

Bufetas su užkandžiais

PAKVlF.TIMAI jaunami prie įėjimo 

Staliukai bu: patekti vietoje

Nuoširdžiai kviečiame visus daly
vauti šiame Vakare. RENGĖJAI

Kino ir televizijos aktorė Clevelande

tintojų 'untaikos bus jums pa
tiektos šokančiojo Clevelando ži 
nin laidele "aunosios "Draugo” 
lorospondontos.

— 1‘ejras Balčiio-vs. veiklus 
visitomen’n’nkas b«! k”'tūr>nin- 
kas. pas trauk'* :š LR. favelan- 
’o apylinkės p;i mininko į arei- 

CTJ.
— F»*r1«T.>oi jos stovyklos glo

bos komitetas deda visas pa
stangas, kaip nors sutelkti ko 
daugiausia pinigų įsigytai sto- 

I vvklavietei prie Manchestor. I-
Sį šeštadienį, lapkričio 16 d., RALFAS PRAŠO PAG ALBUS| sigytoji puikioji vieta turi ne- 

Clevelando lietuviai savo tarp*, Nelaimingųjų brolių ir seserų maįa trumpalaikių skolų ku- 
turės mielą viešnią iš saulėt o- kurni oje bei Sibire kančioms su. rjaR rPjk,-a išmokėti šiuo rei- 
sios Kalifornijos, iš pasaulinio mažinti visi trys Ralfo skyriai ka]l, prapjngj sekmadienį pa- 
filmų bei televizijos centro Hol- Clevelande paskelbė piniginį va- nioksjn ,nntu gražiai užsiminė 
iyvvoodo — aktorę Rūtą Kilmo- jų, kuris jau vykdomas antrą kun petras Dzegoraitis 
nytę. Ji dalyvaus iškilmingame i savaitę. Į daugelio duris pasi-
Ąžuolų okteto metiniame kon- teis rinkėjai. Atidarykime jas,

— Tėvų komitetas šiaip pa 
siskirstė pareigomis: pirm. Z.

KARK OHKNftS F.NTfi.s 
MINĖJIMAS

ClevNan ’o ramovčnai Lietu- 
•or Karino*": šventės mint—

r.P r.Pn ;a ]pnki 'č>n 33 d < "°š- 
‘s^enįl lietuvių svetainėje 7
■ai vakaro.

SPORTAS

\<: I

i Atkelta iš ? pust » 

pi deimėjo kelias rungtynes ti’“ 
vieno įvarčio skirtumu.

LSK Kovas savo priešpasku
tinėse rungtynėse su vokiečiais 
tKiikers) pasitempė ir jas lai-

P-o-ramo!p jventėB minė- nu-;,o 4:2. Paskutinėse ni ’gtv- 
ūnto p^adėjimar hnv. krašto ap koviečjai pralaimėjo prieš
■h.igos iti:n;sHpo K. ?".ko pa- a1 mėlius 1:2 (0:1). įvartis — 
skalia. svc’k’n’r^a; ir meninė da Ramjcko Esant pasekmei
i;s. kuria n*’iks ^h’riionio ansam 1 2, koviečiai neišnaudojo vie- 
blio vyru choras vadovaujamas i u”olikos nrmtrų baudinio. Tokiu 
muz. Alf. Mikulskio. būdu koviečiai užbaigė 1957 m.

j Decroito augštosios lygos fut- 
Pas1' holo pirmenybes su 6 taškais,

• r„ , , 24:3< ,varčių santykiu ir liko"okiams gros C levelande ž no- .. . • • \ •, . ., , septintoje vietoie.
•na ir mėgstama Aleksos kape-| .
la. Pažvelgus iš arčiau į koviečių

: vienuolikę, reikia pasakyti, kad 
Sekmadienį 10 vai. Šv. Jurgio jj nėra jau tokia bloga: gi, tu

rėdama daugiau laimės, galėjo 
pasiekti žymiai geresnę vietą. 
Bet taip pat negalima pamiršti 
vieno svarbaus dalyko, kad LSK 
Kovui yra labai reikalingas fut
bolininkų prieauglis. Lietuviška-1 
sis Detroito jaunimas permažai 
domisi šia puikia sporto šaka.; 
Tikimės, kad klubo vadovybė 
susirūpins šiuo svarbiu klausi-i 
n.u ii ateinančiais metais atjau-i 
nins savo reprezentacinę futbo-: 
lo komandą.

Detroito lietuviai žiūrovai ti
kisi, kad 1958 m. futbolo sezone 
mūsų futbolininkai sustiprės ir 
bus rimtais varžovais į nugalė
toji^ vietinėje augšt ojoje lygo
je. P. M.

Po meninės dalies seks 
’inksm'nimas. vaišės

certe lietuvių salėje. Kylančioji o kertu savo širdis ir kišenes. Qbelonis vlcepirm dr J Stan- ParaP’.i°s bažnyčioje bus ramo- 
ekrano žvaigždė, čia atskridusi Galbūt vienas kitas mėgins aiš-l kajį.js įjj ę Gedgaudas pa- užprašytos šv. mišios už
su savo tėveliais, bus šio kon-1 kirtis, kad remia savuosius tė-į rp,.einiarnc narvs inž Ci'vins- karius, partizanus ir kt., žuvu-rengimams narvs inž. Civins
cerio pranešėja ir dalyvė. Ąžuo vynėje ar Sibire, tad Balfui ne- kaR fiekr Alšėnienė Litua- s’ua Lietuvos laisvę ir nepn- 
lų oktetas, kuriam nuo pat jo beturi lėšų. Mes visi, kurie siun- nįstines mokyklos tėvų komite- klausomybę
įkūrimo vadovauja sol. Julius čiame siuntinius į Lietuvą, žino-į tag rįįPinasj mokyklos išlaikv-

savo koncerte duos me, kiek tai kaštuoja mūsų labai pjnj^j sutelkimu ir, glau- ba nuoširdžiai kviečia ramovė-
ribotoms pajamoms. Musų ar- džiai bendradarbiaudamas su mo nūs sv šeimomis, o taip pat ir

liūneli yra nuoširdžiai dėkingi. į kyklog vedėju mokytojais,, p,ačią ią lietuviu visuomenę, o 
Bet Baitui paaukotais kebais sa-,sprPadžia §iog 3Varbios įnstitu- ypač jaunimą, atsilankyti į šven 
vo Goler.ais padarysite džiaugs- ejjos reikalus. Tiek praėjusiais
mo tiems, kurie neturi nei gi- nietais buvęs tėvų komitetas, ku 
įnii.ių r,ei artimųjų, o pašalpos rjarr, vadovavo Ant. Garka, tiek 
reikaungi ne mažiau, kaip visi §jprnctjnjR yra sudarytas iš rink 
kiti. Daugelis šelpiamųjų yra tinių. darbščiu ir energingų as- 
paliegėliai, džiovininkai ir kan- menų kurie tikrai bus mokyk

Kazėnas,

it. KILMONYTE

kinami visokiausių ligų. Tad jaj ramstis visais atžvil-
Balfo balsas tebūne išgirstas vi- gjajs Praėjusiame susirinkime 
sų. kurie myli savo, nors ir ne- apsvarstytas Kalėdų eglutės rei

kalas. Nutarta ją rengti tarp 
Kalėdų ir Naujųjų Metų. Mo-

pažįstamus, tautiečius. Aukoto
jų patogumui aukas galima pa

liaują programą su sol. Juze likti ir Spaudos kioske po lietu- kykIa daivvaus jr lietuviškose 
Kri.Jolaityte ir Kauno operos viškosios sumos. radijo transliacijose, bus suor-i
simfonmino okrestro fleitinin-, 'ganizuotos jaunųjų tautinių šo-
ku Jonu Pažemiu. Oktetui ir T K P M P A I -r • . : : o„ i n » m r i kn, šokėjų grupes. Tai pirmieji
solistams pianinu pritars Regi
na Brazaitienė.

Clevelando ramovėnų valdy-

tės minėjimą ir pamaldas. Pa
rodykime, kad mes nepamiršo- 
me mūsų karžygių ir pavergto
sios mūsų tėvynės, kad rūpina
mės jos laisvės ir nepriklauso
mybės atgavimu ir darome tai. 
kas yra įmanoma.

Clevelando ramovėnų v-ba

POUIIKT

MALTA JAUTIENA
3 sv. — $1-00

39c sv.

PHN-R2ADY KEPIMUI 

VIŠTIENA
Supjaustyt:* ar 
ėirla 29c

THOS. J. WEBB KAVA 79c
COUNTRY DELIGHT SVIESTAS .................. 59c
PILLSBURY arba GOLD MEDAL MILTAI 5 sv. 45c

BANŲUET FROZEN PIEŠ
Vištienas - Jautienos, Kalakutienos

U. S. NO. t
RED POTATOES

BULVES
10 sv. 45c

po

Crackin’ Good Crackers 
I sv. pak. — 2 už 45c

Prisipirkitc dabar ateinančiom šventėm!
VVALKEK’S TEN IIIC.II

BOURBON Kil t h
ROMA WINES
Port—Sherry—Muscatel . Eifth

YUSAY PILSEN BEEK. 6 eans
3 qts.

— Knygų vajus, pradėtas konkretūs aarbai, kuriuos tėvų. sv, 
moksleivių ateitininkų, buvo, komitetas kartu su vedėju Juo-.— 

Koks didelis susidomėjimas ' baigtas šią savaitę. Moksleiviai■ ?u idiomų bei mokytojais turės 
yra šiuo koncertu, rodo jau ir [sėkmingai platino lietuviškasĮ artimoje ateityje atlikti. Po jų 
tas faktas, kad didesnio ji pusė .knygas. Per šį mėnesį Glevelan-i seką visa eJė kitų uždavinių, 
biletų jau buvo parduota dau-1 de buvo išplatinta tiek knygų,
giau kaip prieš tris savaites: kiek išplatinama per metus., ---------------
prie? koncertą. Jų likutis bus į Smulkesnieji duomenys ir pla- SKELBKTTES “DRAUGE’
pardavinėjamas salėje prieš ; 1 ■ — ............ .........'s.- ———• Lgu

koncertą nuo 5 vai. Norintieji! *
užsitikrinti, biletų gavimą, turi: j 
tuojau skambinti koncerto ve-! j 
dėjui Pranui Stempužiui telefonu 
MII 1-8450.

Po koncerto, kuris bus pra
dėtas 6 vai. vak., bus vaišės, ku 
rioios vadovaus Ona Jokūhaitic- 
nė ir, Juozas Kaklauskas. Visi 
nuotaikingai galės praleisti lai- . 
ką ir pašokti, grojant vokiečių' 
orkestrui.

i

Nedažnai clevelandiečiai lietu
viai turi tokių iškilmingų progų 
maloniai praleisti laiką, šio šeš-i 
tądienio vakaras bus tikrai at
mint 'nas visiems, kurie turės 
laimę dalywauti. Hollywoodo 
viešnia Rūta. solistė Juzė Kriš- 
tolaitvtė ir clevelandiečių myli
mas oktetas yra garantija, kad 
koncerto dalyviai pakilioje nuo
taikoje atšvęs metinę "Ąžuolų" 
šventę. Tad iki malonaus pa
supa tymo!

LFB SUSIRINKIMAS

Lietuvių Fronto Bičiulių aky-; 
riaus metiniame susirinkime iš
rinkta nauja valdyba: pirm dr.
Kazimieras Ambrazaitis, seki.
Juozas Mikonis, ižd. Juozas Pik
turna ir "J Laisvę" atstovas bei 
valdybos narys Kazys Gaižutis.

Apsvarstyti nauji veiklos pla
nai. Lituanistinei mokyklai pa
remti LF bičiuliai paskyrė 50 
dolerių. Po posėdžio Jadvyga ir 
Juozas Pikturnai, pas kuriuos 
frontininkai buvo susirinkę, nm 
širdžiai pavaišino.

R O P H I
Geriausias prancūziškas konjakas

S. G.

JONAS GRADINSKAS
J. G. TELEVISION CO. • 2512 W. 47th Str. • FRcutier 6-1998

RADIJAI, PATEFONAI, TELEVIZIJOS, Hl Fl
TELEVIZIJOS nuo $9500

DUMONT, RCA, GE, ZENITO, EMERSON, SONORA, 
BLACPGNKT, GRITNDIG, MOTOROLA. VM IR KIT. 

Duodame išsimokėtinai. Priimame senus. Taisome.
Atdara kasdien iki H vai . pirmad ir ketv iki k vai Hckm uždarvta

i

DĖMESIO!
GALIMA DABAR Į LIETUVA IR SIBIRĄ SIŲSTI TIK 

NAUJUS RŪBUS IR MEDŽIAGAS. GERIAUSIA YRA 
SIŲSTI MEDŽIAGAS, KAD GAVUSIEJI GALĖTŲ 

JAS TINKAMAI SUNAUDOTI.
DABAR PATS LAIKAS APSIRŪPINTI IMPORTUOTO
MIS IR VIETINĖMIS VILNONĖMIS MEDŽIAGOMIS, 
KAD JAS GAUTŲ DAR PRIEŠ DIDŽIUOSIUS ŠALČIUS.

PIRKITE TEN, KUR PERKA JŪSŲ DRAUGAI 
IR KAIMYNAI

Pirkę Rorhevelt Furniture B-vėje už $100 00 ar daugiau iki 
Thanksgiving, nemokamai gausite kalakutą.

Moderniai atremontuotose patalpose rasite didžiausį pasi
rinkimą moderniausių baidų, T.A. ir Radio aparatų, ir kitų 
namams reikmenų.

PASIRUOŠKITE KALĖDŲ 
ŠVENTĖMS!!! 

KALAKUTAS DYKAI!

%

F. A. RU DOMS ir N. BERTULIS, sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevelt Road Te!. SEelcy 3-4711

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30

Atliekame dideliin ir ir\žus automobilių remontas. Lyginimas, <j>. 
žymas Elektrinis snliedinimas Parduodame -lutomomlių d&iis 

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Smclau gazolino stotis “PAGALBA” — A. Stanevičių, Sav. 

2641 West 7f st Str. (Kampas Taiman Avė.)
JTeiei. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkranstyraaN 
asmenų turinė jų Ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS 
2146 So, HoyntAva. Tolei. Virgiui, T-7067

$3-39

79c 
85c

C plūs užstatas tmUDRS

Homan Food & Liquor Mari
3357 W. 63rd St. Tel. PR 8-4335
SELF SERVICE • MftSA • GROSI JilAI • LIKERIAI

’/2% PADIDINA'

DIVIDENDĄ !
i

AND I.OAN 
tiSS’N 

LAfayette 8-1088
GRANE SAVIkGS

2666 VVEST 47tb STREET Larayeue s-iww j
B. R. Pietklewlcz, prez.; E. K. PW»t*dewlei., sekr. b tuJ\oktC»» ,

UokAmi' anlt4tiu> dHIdenrtiie. Keičiami- čekius Parduodame Ir perkam* į 
valatyhėe bonus. Taupytojoms putarnavluiai Bemokamai. |

Pradekite taupyti atidarydami b^-k.uib ftPuidien. Apdrausta Iki flO.OOn j

Darbo valandos: pumad. Ir ketvirtad. auo & iki 8 vai. vakare 
mtr Ir penk 9 iki 5. treė. uždaryta j-eit nuo 3 iki vidurriienif

U ARTI IR TOLI BAoDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialu* didelis 

ounkvežImlM «u pilna ap- 
deanda Pigus ir sąžininga* 
patarnavimaa.

R. ŠERĖNAS,,
•047 W «l7t.h PI.

III. WAIbrook 5-80B3

Didžiausias pasirinkimas vilnonių impor

tuotų ir vietinių medžiagų! Moterų sukne

lėms, kostiumams ir paltams.

ARONSON BROTHERS
IMPORTININKAI IR RANGOVAI

224 W. Van Buren Street, Telef. WEbster 9-2588

CHICAGO 7, ILLINOIS
Atdara kasdien nuo 8-30 vai. ryto iki 6:46 vai. vaU.

fteštad. nuo 8:30 vai. ryto iki 4:30 vai. vak.
Sekmad uždaryta.

J?

Pradėkite taupyti šiandien: tiirtsitr ryloj!
Taigi, dabar pradėkite laupyti šioje lietuviškoje 

Įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdruuatt Iki $10,000.00

iiiiivn SAVINGS AND LOAN
4071 Archer Avė., j vakarus nuo Califomia Avė.

CHARLES ZEKUS. Sekretoriua

OFISO VALANDOS:
Ptrmad.. antrad., penktad. Ir Trečiad. 9 ryto iki 12 vai 
deAtad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. iki ° v.v

Pasinaudokite “Draugo" Classificd skyriumi, i Skaitykite ir platinkite dienraštį “Drauj’ą ”.
— ----- -----

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE !
Remiantis Chicagc* Savings Bendrovės praeitimi, mm pat jos įsikūrimo 
1924 met.. jos poįvzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saiiRomo Ir di\1- 
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti 
taupomus pinigus. Pasidėję taupinhis pas mus gausite ne tiktai saugumą 
— jų apdraudimą iki $10,000.00, augštą dividendą, bet ir daugelį kitų pa
tarnavimų veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Cblcago Sarings Bendrrnės ištaiga yra viena 
iš gražiausių ir .moderniausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

IJetnviai gyvenantiej už Chicagos ribų, nežiūrint 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. Wcstem Avc. Tel. GRovehill 6-7575 Cbicago, Illinois

Atdara: pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį Ir penktadienį nuo 9 iki t, ketvirtadienį nuo 9 iki 8.
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 iki 2 valandos po pietų.



t

DIENRAŠTIS DRAUGAS, ("HICAGO. ILLINOIS Penktadienis, 1957 lapkričio 15

BALTIMORĖS ŽINIOS CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS
LB AYPL. VALDYBA 

POSĖDŽIAUJA 
Po praėjusios vasaros LB apy 

linkės sėkmingų pastangų pareni

karo programų atliks vietinės 
jaunosios menines pajėgos. Bus 
taip pat pravesti laimėjimai; 
tam tikslui biletai jau kuris lai-

REAL ESTATE KKAL ESTATE REAL ESTATE Ii E AL ESTATE HELP WANTED - FEMALE
Kumpiniu mūr. nuniuu ir krautuvė. 

Gerui einuntiu bizniu Brighton Purk 
centre. Prie kraut. 4 k. butus, 

ti tautinių šokių grupės kelione kas platinami, , 2 »• 8 but - rau., alyva.
Chicagon, apylinkes valdyba su- Drabužių ir avalynes rinklia- Mūr. 2 a. po e a. cent. atld.. skiyp. 
organizavo pirmąjį rudens va- va baigiama šių savaitę. Aukoti >l p6lly' *»>•**“» »28,oon 
karų su ta pačia grupe progra- priimamos lietuvių salėje.
moję. Deja, vakaras nebuvo pa- KARIUDMENfiS ŠVENTES • 
sisekęs, ir vietoje laukto pelno, MINĖJIMAS
atnešt nuostolių. Valdyba pas-Į Kaip kasmet, taip ir šiemet 
kutiniu laiku apsvarstė tų pa-j kariuomenės šventės minėjimų 
sireiškimų priežastis ir nuspren rengia LVS Ramovės Baltimo-

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
TeL CLlffslde 4-7450; Km. 

VArdu 1-204K

H kunib., 3 nib'K-. garažus. >13,700

>3,600 | MOK4 I I
5 kumlmrlŲ mūriniu buntrulour su 

uždaru verti iiibt, moderni pl.vtel£mln 
išklota vonių ir kabinetinė virtuvė. 
Naujau garažas. Arti baHii.vi'la ir mo
kykla. Nepi ltI, luk ii e proKou įHigyti šį 
puikų namų.

All'l'l GAGE PAJtK
6 kuinliurių iiiūrlnlH bunitulotv. 

I.iukutiuiuiu naujai luta iuy tau namo 
priekiu. 3 miegamieji. Įteikia pama
tyti, kad galėtumėt įvertinti šį na
rna. įmokėti *4,5iiii.

ST. KITA parapija — prie Mar- 
•liiette Tark, 3 (apart ineiit ų 1 butų 
namas: (i.

mūr. 3 bt. kraut. c. S. gar. — 23,400 i 
mūr. 3 bt. išdek. c. u. gar. — 24,500 
meti. 2 bt. c. š. gar. g. stovy — 15,000 
mūr. O k b. naujus, lpL lot. — pigiai, 
t ra pigių ir |teluingų namų surašau

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

MARQUCTTK PARKE:
Mūr. bung. •> kamb. arti parko, i 

centr. gazu Sildym. .reikia parduoti j 
šių savaitę.

oooooooooooooooooooooooo^ BENDRAS NAMU RUOŠOS
MAKQI trrn: PARKE DARBAS. Atskiras kamb., malo-

3 iiųgšių mūr. 2n Imtų. Metiniu i nūs namai priemiestyje, */e d. šefi-
*’ 'r'a'J.'u'i./ , . . .. n i tad., visą d. sekmad. ir vakarai

Gazolino stotis. Gerai išdirbtas blz- į . . ...... /, ,
lūs „Z netikėtinas sulygau *3.11011 už lalsvl- K; JohllMut, 4044 ( UIIIHUngs 
inventorių ir *•;»» niėmsinč nuoma. Lane, Ilossiuoor, III. Tel, Syea- 
a. Šimkus. .'nerti 9-5900.

... . - i , i , „ ■__ .. - .. i «... ..... i įrengtas vidus. Kabi ratinė virtuvė.de kiek galima greičiau pasiru- res skyrius. Minėjimas bus lap- « k»m»». mur. .t mieg gar. »i».5oo ,.ni V(«hla N.,l)jlts ta M;i 
pinti galutine tautinių šokių gru kricio 30 d. lietuvių saleje. Šia- ą p,, » kamb.. mūr., did. ak. >23.000. z“‘,
l»es išvykos sąskaita. i nu minėjime pirmą kartą Balti-

Artėjančiai 40 metų Lietuvos! molėje kalbės neseniai į šį kraš-

BRIGHTON PARKE:
Mūr. 2 po 4, centr. šildymas, arti 

ir 3 kambarių. Gražiai I susisiekimo. Nebrangus.

uepriklausoniybės sukakčiai tin
kamiau pasiruošti ir keliems ki 
tiems bendruomeninės veiklos 
klausimams apsvarsyti, gruodžio 
pradžioje nutarta sušaukti vi
suotinį apylinkės narių susirin- 
siiną.

Nutarta taip pat raginti LB 
apylinkės narius ir visus lietu
vius sumokėti solidarumo mokės

n.rlm«' pasirinku,,.,! | ,
5iAa AGLINSKAS KGal uStdtC Nl, (< llal Gražuti apsodintas, 2 au- 
243V W. 69 SI. HE 4-829*’ tQ,n- garažas. Sav. turi parduoti: plr-
________ ________________________ 2_____** ko didesnį namų.
I----------------------------------------i-------------------_ Turime ir kitų namų pardavimui,

D A IIEČVMTTKA A I taip pat ir prekybinių namų.11 I I ‘*1 Į J>-i norite parduoti savo namų, mes
* * | Jums mielai patarnausime; turime

klijentų, norinčių pirkti. Prašome 
kreiptis J mūsų raštinę —

tų atvykęs buv. Lietuvos kariuo 
menės pulkininkas, savanoris kū 
rėjas ir Vyčio kryžiaus kavalie-
,iu», kuris bus pristatytas mi- PraS>„ JQN Af)i
nejimo dalyviams. Menineje mi-! TANĄ BALTRUŠAIČIUS, gimu- 
nėjimo programoje taip pat pir-1 sius Paežerėlių vai., 2uklijų km. 
mų kartų Baltimorėje dalyvaus1 Tur*» apie jūsų broli Vikto-
muz. Mykolo Liuberskio vado-, 8U. Z. Dobilas, 23 Strathmore Blvd. 
vaujamas vyrų oktetas iš New Toronto 6, Ont„ Canada.
Yorko. Programoje — lietuviui

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski SI.

Telef. LUdlow 5-5900

...... , i i i . . . Jieškomos — MACiuLAiTiENft 6048 S. Fairfield Avė.
t}. Visi valdybos nariai yra pa- ir pasaulinių kompozitorių ku- ir lotužIENE (mergautinė o£ 
siryžę betkuriuo metu solidaru-į riniai, kurie bus atlikti viso ok- 
mo mokestį priimti. Taigi, jeigu | teto ir solo. K
kas galėtų, labai prašomi mo
kestį įteikti. Šia proga prime
name valdybos sudėtį: B. Bra
zauskas, E. Šilgalis, M. Šimkus, 
C. Surdokas, J. Austrą, A. Svo
telis ir V. Volertas. '

Valdyba taip pat yra nuspren
dusi surengti žodžio meno ir li
teratūros vakarą. Vakaro prog 
lamoje yra sutikę dalyvauti žy
mieji Lietuvos teatro aktoriai 
Henrikas Kačinskas ir Juozas 
Palubinskas.

PAVYKUSI ATEITININKŲ 
ŠVENTE

Kristaus Karaliaus šventėje 
Baltimorės ateitininkai šventė 
savo metinę šventę. Pamaldų 
metu visi priėmė Šv. Komuniją 
ir, drauge pasistiprinę prie aga- 
pės stalų, susirinkusieji ateitinin 
kai ir svečiai susikaupę išklausė į 
moksliniu gilumu ir poetiniu įsi
jautimu parengtos, šventei pri
tašytos dr. <5. Masaičio paskai
tos. Po to išsirikavo 12 moks
leivių ir keturi studentai, kurie 
dvasios vadui kun. K. Pugevi- 
ėiui priimant, davė iškilmingų 
pasižadėjimų. Sekė sveikinimai. 
Pirmiausia buvo skaitomas prel. 
Mendelio sveikinimas raštu. Pre 
latas tą dieną buvo pasižadėjęs 
dalyvauti naujos bažnyčios švei 
tinimo iškilmėse, tad ateitinin

SENDRAUGIŲ SUSIRINKIM.
Ateitininkų sendraugių susi

rinkimas bus sekmadienį, lapkri 
čio 17 d., 3 vai. p. p. pas An- 
kus, 138 S. Morley Str. Apie 
moderniųjų astronomijų ir pa

vardė ŠYPAITES). Anksčiau gyv. Atdaras apžiūrėjimui sekm. 2 
Ti „i_- u- -■ !ki 5 vai. 4 mieg. kamb. mūrinis..&C>1 • Jles^° gumnaitjis šių “ranch” namas. Šeimos TV kam-

±2 “tt4 Za 8 ŠyPaS' vU°ke8 bar-VS. Didelė modern. virtuvė su 
pastas, Užvenčio raj., Varnių 
g-vė, Nr. 25, Lithuania.

GAGE PARKE:
Mūr. 5 butai, po 4 kamb. centr. 

šildymas, gražiai atrodo iš lauko, 
modern. įrengti butui. Geros paja
mos.

Turime visokio dydžio namų Ir 
įvair. biznių. Parūpiname paskolas 
lengv. sųlyg.

ŠIMAITIS REALTY.
2737 W. 43rd St„ CL 4-2390

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar 
'lavimas.

NORVILĄ
KKAL, ESTATE SALES 

2«00 W. 59tti St. Tcl. PRospect 8-5464

GAGE 1‘AltKE
6 k. mūr. bungalow (guliinybe pa

daryti 3 mieg.). Plytelių virtuvė ir 
vonia. 33 pūdų sklypas. Gazo šild. 
Garažas. 318,600.

KITI'K: 4 liūtų mūr. 1 — 5 k. ir
3—4 k Metinės pajamos *2,16(1. Pil
na kaina IIK.UOU.

2-Jų augšt. mur. 5 ir 6 k. Garažas. 
* 1 s.yiių,.

PASITEI KAI! Ii ITE mūsų namų 
sąraše ir įsitikinsite gerais pirkiniui-

VA R P A S
ivual Kstattt — I ils ii ra n< Nt — ltuiitnls 

Notary Public
5916 So. Westem Avė. 

Pltosp. H-2234
OOOO&OOOOOOOCmOOOOOOOOOOOO

...... ;:mii"e_ t iniyiHĮi-u|iiib i

ELZBIETA MAČIULIENE, CE
CILIJA NABA2YTE - JOCIENE 
ir ELENA CHMIELIAUSKAJTE, 
dirbusios Kaune, Žemės ūkio mi
nisterijoje, prašomos atsiliepti

,------ , n 7 u. o rz„,„ ; Juzei Karvelienei, gyv. LTSR, Kausauleziurų kalbas dr. R. Žalu- ne Panerių g-vė Nr. 77-2. 
bas.

išvyko iš baltimorės Į

Inž. L. Tomkus, dirbęs Mar-1 
tin įmonėse ir aktyviai dalyva- i 
vęs visuomeninėje veikloje, ypač j 
ateitininkuose ir Balfo skyriuje,, 
iš Baltimorės persikėlė Chica-. 
gon. J. S. Į

PUIKUS BATAI

spintomis, ąžuolinės grindys, nuo 
s. ik s. kilimai. Augštas šviesus 
rūsys. Autom, alyva apšild. Skly
pas 40x125 pėdų. Arti mokyklų, 
bažnyčių ir krautuvių. Tuojau ga
lima užimti. Kaina $29,950. įmo- 
kėjimui gali imti senesni namą. 
Skambinkite —

AL ROPA
HAymarket 1-5500

dienomis arba
SEeley 3-6346

vakarais

MARQUETTE PARKE parduo
damas 5 kamb. mūr. bungalow. 1 
kamb. rūsy. Moderji. vonia. Alyva 
šildomas 2 mašinų garažas. Kai
na labai žema $15,700. Skambin
kite REpublic 7-9401.

i 6 Krautuvės ir 2 butai. 5 kmb. , 
| ir 3 kamb. Karštu vand. apšild.
. Pietrytinis kampas 47 ir Wolcott. I 
I Duokite teisingą pasiūlymą. Skam- i 
, binti — HEmlcek 4-3322. 

arba sekmadienyj

VALYKIiA — CL.EANEIR
6 kamb. modern. butas. Karšto 

vandens-aly vos šildymus. Visas na
mas puikiai įrengtas (mūr.). Lietu
viška kolonija. $17,000. A. Sirutis.

TIK >18,900
6 kamb. (4 mieg.) 6 metų mūr. 

namas, vienas blokas nuo Marųuette 
Pk. šildymas alyva. A. Katilius.

PROGA, PR<XiAt
Visais atžvilgiais pulkus mūr. bun- 

galovv, 6543 S. Campbell, parduoda
mas už *18,000. P. Leonas.

ILGAI 1AUKET
štai jums 2 butų po 6 kamb. mūr. 

namas Marųuette Pk. ant 33 pėdų 
sklypo. 2 karų mūr. garažas. *31,500. 
A. Linas.

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

stogė. Garažas. * 12,500. A. Rėklaitis.

P. LEONAS
REAL ĖST ATT 

2785 We«t 71st Street 
Visi telefonai: VVAIbrook 5-6015

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu patama-

AR JIEŠKOTE GERO PIRKI
NIO? 5 ir 3 k. pajamų bunga- 
low. Alyva apšild. 2 autom, ga
ražas. 33 pėdų sklypas. 3032 W. 
54th St. $16,900. LUdlow 5-0556

Naujas DE U XE TOWN HOl'SE. 
Dabar tik užtiaigtas. Tuojau galima 
užimti. 6 diiii'li kamb., 8 spintos, 1 
vonios, plytelių virtuvė, pilnas rūsys. 
Arti St. Henry's bažn. 6335 N. 
Lea.vitt. Nuo *22.900. Painutykiti- 
Si km. 1—5 popiet. E. A. SHARP A 
< <>., ItOgcrs Purk 4-0178,

NAUJAS Iri, augšto kampinis 
namas ant 43 pėdų sklypo. 5x/2 
kamb. apačioje, 4^2 kamb. viršu
je, pilnai užbaigti. Karštu vand. 
apšild. Ąžuol. papuošimai. “Built- 
in” orkaitė ir virimui krosnis. 
Daug priedų. Atdaras apžiūrėji
mui sekmad. nuo 1 iki 6 vai.

6401 S0. KEATING AVĖ.
RFJiance 5-5045

Reikalinga moteris lengvam na
mų ruošos darbui ir prižiūrėti vaik 
ščiojantį ligonį. Dienomis, 5 dienas 
savaitė). 723<i S. VVashtenavv A\«. 
Tai Mldua.v t 9535 klauskite 
Štily; arba sekmad. skambinti 
REpubilc 7-2238.

fflSCELLANEOIlŠ*

ŠILDYMAS
A. Stanėtaoskas Instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atliek* 
visus skardos darbus
1546 S. 49fh Court, Cicero
TeL OLympic 6-0775 nuo 8 vaL 

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 5 vai. vairiu*.; 

OLympic 2-6752

LIET. API1RAUDG8 AGENTTRA
Visų rūšių apdraudos Automobl 

llų finansavimas. Notarlataa Valsty
bės patvtrtinos kalnoa.

Prieš darydami apdraudaa kitur 
pa Ritei ra u kitę pas mm.

JONAS KIRVAITIS 
WAlbrook ė-6871

INTERSTATE INSI'RANCE'AGENCV 
(S 108 S. Ashland Avė., Chicago 36, IU,

BITILDINO * REMODELING

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400

REpublieJL3l621_Ben_B<ihac.__ prieš pirkdami ar parduodami na
mus, biznius, sklypus ar ūkius 

atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ĖSTATE-INSURANGĖ 

NOTARY PUBLIC

6 MI Et}. — 2 VONIOS. Apylinkėj 
78th ir Komensky. 3 m. senumo, 
didelės modern. plytelių virtuvės, 
spintelės virtuves'', pilnas rūsys, 

! “overh'-ad sevver”, I. a. gazu apšild., 
3-tonų centrinis air-'conditioner. Tuo
jau galima užimti. *26,750. Miller.

PRospect 8-45 iii

kus pasveikino raštu. Be to pats BUDRIKO 45 METŲ 
prelatas ateitininkus prisiminė 
savo anksti atlaikytose pamal- biznio sukaktuvinis 

IŠPARDAVIMAS

Europietis berniukas džiaugiasi —
batais, kuriuos jis gavo iš Ameri- . _______

I kos Vyskupų fondo. Fondas skel- ” r ■ ■ ■ ■ - ■
l bia drabužių rinkimo vajų nuo 'llllUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiHit  
j lapkričio 24 ligi 30 d. , . « „ •

------------------------------------ i f ,au oerskditei P Kesiunr

ĮSIGYKITE DABAR

2405 W. 51 St. WAlbrook 5-5030 
PRospect 8-3579 (vak. ir sekm.)

Našlė ar panelė norinti susipa
žinti vedybų tikslu su rimtu, išsi
lavinusiu ir mėgstančiu rimta šei
mos gyvenimą vyru prašoma ra
šyti. Atsakysiu į rimtus, su foto
grafija laiškus. Pareikalavus foto
grafiją grąžinsiu. T. Žukas, 58 
Concord Avė., Toronto, Ont., Ca
nada.

dose. Raštu taip pat sveikino 
Studentų Ateitininkų Centro V- 
ba. žodžiu pakalbėjo ir pasvei
kino misionierius salezietis kun. j Dovanos su kiekvienu pir-
;ab“' ™š;nfoni'iių vyd“ - kimu. KALAKUTAS perkant 
''r. R. Zalubas, buv. studentų . . v.r . . .
dr-vės pirm. inž. Jonas Dėdinas, dr dautjldu ir Šimtai kl- 
Cieveiando vardu — stud. Bai- tų brangių dovanų pirkė- 
čiūnas, LB apyl. vardu — E. Šil i jams.
galis, LVS Ramovės vardu — A ,. . . , ,, , , , , . i Kiekvienam atsilankiusiam dykaiĮ irm. Jakubauskas skaučių Dai-! 1958 m sta|inis kalendorius, 
navos tunto vardu — D. Dulvtė, Didžiausias pasirinkimas geriau- 
moksleivių kuopos vardu — Dra šių išdirbysčių rakandų; 
zdys, studentų dr-vės vardu — Televizijų, Hi-Fi, phonografų,
N Bogutaitė ir sendraugių pir- radijų, dulkių valytuvų, refrigera-
mininkas K. Bradūnas. Visų pa fazinių pečių skalbiamų ma-

................ , . , - smų, auksinių daiktų, žiedų, dei-
sizadejusių vardu žodį pasakė ,nantų, sidabro indų, žaislų, blan-! ni da,,8: Va,h0 religinis auklėjimas 
stud. J. Gailevičius. Meninę šven ketų, kaldrų. 
tės dalį atliko moksleivių kuopa
Šventė baigta Lietuvos himnu.,

BALFO VAKARAS JAU 
ČIA PAT

itosi:i.AM)i: — >2.ooo CMoKftri
3 mieg. kamb.. naujas mūr. bun- 

galow. Guzu apšild. modern. namas. 
* t 6.5ti0.

— o ----
MAKQ1 :KTTK PARKE

4 mieg. kamb. mūrinė rezidencija. 
Karštu vand. gazu apšild. Arti 61st 
ir Campbell Avė. Speciali kaina — 
*20,500.

B. K. PIETRI E WICZ & CO. 
2555 W. 47th St. LAfayette 2-1083

NAMU SAVININKAI IR 
PIRKĖJAI!

K. Volodkevičius atidarė VAL- 
DIS Real Estatc įstaigą 2655 W. 
69 St. Jeigu turie namą parduoti 
ar norite nusipirkti skambinkite
tel PR 8-6040 arba RE 7-8534.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiliiiiiniiii
VAIKO DIEVAS IR RELIGIJA
Religinis vaiko auklėjimas ryšium 

su Jo dvasine raida
I dalis: Vaiko kelias { pasaulį

II dalis: Vaiko kelias J Dievą 
ir religija

Dėl TV pataisymo 
Tei.: CAIumet 5-7237

'VI dalis:Ypatingieji religinio

Balfo skyriaus vakarui valdy
ba jau baigia pasiruošti. Pirmi
ninkė dr. E. Armanienė per ra
dijo valandėlę nuoširdžiai kvietė 
visus į vakarų atsilankyti ir pa
remti Balfo šalpos darbą. Va-

JOS. F. BUDR1K 
FURN1TURE, INC.

3241 S. Halsted St.
Atdara pirmadienio ir ketvirtadie
nio vakarais iki 9:30.

auklėjimo uždaviniai

S28 psl. Kaina *3 

Užsakymus su pinigais siuskite:

DRAUGAS

romaną

Iarji Žalsvu Palapinių

Dr. A. Kaltiniu savo recenzijoj! 
apie šj romaiiiį taip rašo. P. Kesiū 
oo romanas "Tarp žalsvų palapinių 
giaziui iškilia pasiaukojimo didu 
uią. kuri beviltiškoje kovoje dėl tau 

! tos laisvės parodė sietuvos partiza 
j i<ui tij idealizmų., kuriuo degė mūši 

auinmas. lieilai.ias kraują dėl savi 
j Žemės, tuos didžiuosius nuostolius 
Į vurluos mums reikėjo pakeiti dvieji 

• kupacljų replėse. Todėl šį romanu 
saaitome su malonumu ir dideliu su 
iidomėjiinu. Ypač romane minim 
žygiai žavės jaunimų, ir kels Jo dva 
šią. Šis romanas, atskleidžiąs mūši 
i eroiškai tragiškus epizodus, yrs 
šviesus spindulys tremties Idealizme 
igdynu

296 pusi. Kaina |3.00
Užsakymus kartu su otnlBOts siuskit

U R A U G A S ’ ’
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILL. ĮMOKĖTI $1,500. mūr. 4 butų

laaillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimilli ' namas — 4, 4, 2, 2, kamb. Arti 
i 26th ir Kedzie Avė. Karštu vand.

------ --------r --------------------------------—j apšild. $12,900. SVOBODA 8739
 W. 261h St. LAwndale 1-7038.

SEE l'HESE KOMES BEEOKE 
YOU BUY

5 lieautiful 100-plus homi's, 3 bed- 
rms, I blk. from St. Bede’s Ghurch 
schl.. 3 blks from pub. schl. N. E. 
corner S4th-Kostner. Open 1-5, Sun. 
.1. K. O’Connell 4fe Sons. Hidra, of 
Better Homes. KSsrt 5-3878.

NAUJAS 6% KAMB. MŪR. 
“ranch” namas. “Overhead” kana
lizacija: "radiant” apšild. 2 židi
niai. Daug priedų. Atdaras apžiū
rėjimui sekm 1 Iki 6 vai.

3752 W. 67th St.
Tel. REUance 5-5045

- 2334 So. Oakley Avė.

............................................................................. III

RETO ĮDOMUMO KNYGA

VERKIANTI DIEVO MOTINA i 
SYRAKŪZUOSE

nOM«SE»9»>acnB9SK»
Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy-f 

j mo, pertvarkymo (remodeling) darbaij

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR J 

54327 S. Campbell Av., Chicago 32, Ill.g 
Tek: YArds 7-9675 arba CL 4-745OJ

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR

Stato rezidencinius ir komercūuus 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus, išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak. VI 7-4229 

Namų tei. itlsbop i -3340 
2787 VY.-m I8rd Street

PROGOS — OPPORTUNTTIES

Parduodama CROC ERIŲ KKAL 
TU VE. Įsigyvenęs biznis, švarus 
moder. įrengimai. Air-conditioned. 
įkainuotas skubiam pardavimui. 5 
kamb. butas užpakaly. Sav. turi 
kitus interesus. FRontier 6-5366.

SAVININKAS parduoda namų ir 
mokyklos reikmenų krautuvę. 5 kmb. 
viršuj. Krautuvė įsteigta prieš 25 m. 
Gerai eiųųs biznis. Puiki proga tin
kamam asmeniui. Moteris viena gali 
aptarnauti krautuvę. Alyva apšild. 2 
autom garažas. Prieinama kaina. 
Skambinti po 4 popiet GRoveliiil «- 
!»888 arba kreiptis adresu — 6100 
S. IVineliestcr A. e.

PARDAVIMUI siuvimo ir valy
mo įmonė. Biznis įsteigtas seniai. 
Gera vieta dviem žmonėm. Čia ga
lima ir gyventi. Parduodama piguti

10302 S. MICHIGAN AVĖ.

ISNUOMUOJAMA — POR RENI

NAMU SAVININKAI’
Ta-pininkanjame butu tSnnomnvi

Namų statylia, (vairūs pataisymai 
ir pardavimas, jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TKrminal 9-5531 

nuo 6 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas; 615
N oi ton, Willow Springs, UI.

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 
1442 S 48th Ct., Cicero 50, OI.

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
Auukite DAnube 0-2793 nuo 9 vai 

ryto iki 7 vai. vakaro
Tel. OLympic 2-5121 nuo 0 vai. 
vakaro iki 11 vai. vakaro

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE

MORAS
Ruilders Gen. Oontractora 

Atiteka planavimo Ir staty
bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas Ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
įJ Raštinės ir buto telefonas 

PRospect 8-2013 
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicago 29. I1L

imi. Patarnavimas veltui. 
Isuktančiųjų aąraSą.

Turime

VARPAS Real Katate
591« So. YVestem. PRospect 8-22S4

IŠNUOMUOJAMI 2 ATSKIRI 
MIEGAMIEJI KAMBARIAI, 
atskira vonia, atskiras įėjimus.

5813 W. 64th Street
LUdlrnv 5-8382.

IftNUOMUOJAMAS KAMBARYS 
4642 S. Marshfield Avė.

YArds 7-8790

P A R l> A V I M IT I

Pardavimui 17” TV (Capehart) 
geriausiame stovy; Norge šaldy
tuvas: moteriškas juodas paltas, 
kailiukais papuoštas, dydis 20.

PRospect 6-5873,

DEM E ŠIO

ililllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllil

KAM SENATVE JAU ATĖJO, 
PENSIJŲ KNYGELE PADĖJO!

Neseniai išleistoje knygelėje — 
PENSIJOS IR PAAALPOS — at
spausdintas Socialinės apdraudos 
(Sočiai Security) įstatymas su 
naujausiais papildymais: 1) mo
terims pensijos mokėjimas nuo 
62 metų amžiaus, 2) nedarbin
giems asmenims pensijos mokėji
mas nuo 50 metų amžiaus. Be to 
čia telpa Nelaimingų atsitikimų 
įstatymas su nurodymais kokias 
pašalpas gali gauti susižeidęs as
muo. Knygelės kaina .80 centu

Pinigus su užsakymais siųsti: 
“D R A U G A S”

4545 W. 63 St., Chicago 29, III. 
*HIIHIHmiHIIIIIIIIHIIHIIHmmnHHIIiiH

BERVVYN. 5 kamb. naams. Arti 
22nd ir Ridgeland. Karštu vand. 
alyva apšild. Garažas. 33 pėdų

DACIRlIfliT I sklypas. $16,900. SVOBODA, 6013 r H o i n u u a ii Cermttk ftj BIshop 2-2162._____
PILI* KAMBARIŲ ROOMING

HOUSE & TAVERNA. Pajamų 
$900 į mėn. Parduoda arba mai-

1 nys.
2 PO 4 KAMB. MŪRINIS. Apšil

domas. Arti 55th ir California.
KUZMA & SON

REAL ESTATE 
H KmIccb 4-0085

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

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

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 

ĮVAIRIOMS PROGOMS
“Drauge” galima gauti NAUJŲ 

GRAŽIŲ LIETUVIŠKŲ ATVIRU
KŲ. Atvirukai yra kelių spalvų ir 
atspausti rankomis šilk skreen bū-Naujasis Testamentas— du- vardadienio, gimtadie

Hudrtko radio valanda su gerais dai
nininkais ketvirta,Jiinio vakarais iš 
M’HI-'C. 1450 kil. nuo 6 Iki 7 vai.

Su Čikagos Arki vysk. aprobata 
Tai pilnas vaizdas neįprastų ir 
stebėtinų įvykių Syrakūzuose. Liu
dininkų ir dokumentų apstumas 
verčia susimąstyti net skeptikus Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS

Šventas Raštas

Telef. — IIKmlock 4-5881 PLATINKITE “DRAUGĄ"

>/-

ir indiferentus. Knyga labai gra
žiai išleista su daugybe iliustraci
jų ir tekainuoja 2 dol. su persiun
timu. Pulki dovana bet kam Ir bet 

kuriu proga!
Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street
ČRICAGO 29, ILL.

SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida. Iš
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte. 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama 

“DRAUGAS” 4545 W. 63rd 8t.. 
CHICAGO 29. ILL.

NIO, PADĖKOS, UŽUOJAUTOS,
VESTUVIŲ, SVEIKINIMAI MO-

SV’ i Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietukų kalbomis. Peržiūrėjo tei-

AT" "ėjas Alfonse F. We||s.. Kaina 
VIRIJKŲ SU VOKAIS $1.00. yk centų.

Skelbkitės “Drauge”!

Užsakymus su pinigais siuskite:

“DRAUGAS“ |
4545 West 68rd Street, 

Chicago 29. DL

Platintojams duodama nuolaida .

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri (ikrai palengvins 
įsigyti JAV pilietybę.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
DRAUGAS.

4545 Mest 6Srd Street „ 
Cblcagn 29. Illinois

ATDARAS SEKM. 
NUO 2 IKI 5 VAL.

3-jų butų mūrinis namas 
adresu

3320 W. 79th St.
Galima tuojau užimti

W. A. GRAF t SON BLDRS.

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

Paruošė KUN. PRANAS DAUKNYS, M.l C. 

Kaina S 1.50
Atspausdinta Londone 1957 mot. ir dabar jau gau
nama “Drauge’ 4545 West 63rd Str., Chicago 29 III.

Pasinaudokite "Draugo" Classificd skyriumi.



I
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A. A. ANTANAS PABEDINSKAS
J. MATULIONIS,Toronto, Kanada

nintelis sūnelis Antanėlis. Ar- priemonė gera daryti, kelti sa- 
tėjant rusams, vėl traukiasi į yo tautą, padėti tarpti lietuviš- 
Vakarus jau galutinai. Pasibas kai 'kultūrai, lietuviui-žmogui.

vhą gyvenimą kaip koks švie
sus atminimas.

Juoda deme

4 vai p p. fabrike Plungėje. Antanas tam- > to P” P’ainas vietoves ir, karui ;av0 gyvenime jis yra padėjęs; 
as Pabedins pa jų atstovu Kaune. Susiran-! Paslbai^’a- atsiduria anglų zo- ne vienam net mokslus išeiti.!™3 

da įvairių atstovybių ir užsieny. n°j Ucbtes miestely, kur eina Bet jis nemėgo tuo nei girtis.

Š. m. spalio 28 d 
mirė Toronte Antanas
kas. da įvairių atstovybių ir užsieny

Ši mirtis buvo netikėta ir ne- Ir taip pradeda prekybą nuo 
laukta. Ji sukrėtė artimuosius atstovybių, kurios jį ir pastato
ir visus tuos, kurie jį pažinojo, ant kojų.
Nors jis baigė 59 metus, bet at
rodė ir fiziškai, ir dvasiškai la-

Toks buvo Antanas Pabedins-

Verčiasi preky ba

ryšininko pareigas tarp lietuvis- n .i reklamuotis. Turtų atžvil- 
kos stovyklos ir karo vadovy- giu jis laikėsi krikščioniško nu- 
bės. sistatymo; jie buvo jam prie-;

Išaiškinta
Kuriam tikslui reikalingos 

guminės pirštinės
Kad rankas plaunant ne

reikėtų jų sušlapinti.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GĖUNYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų. 

2148 West 63rd Street 
Telef PK 8-0838 Ir PK 8-0884

Keiksmas — tai juodas atspau
das. Vienas rašytojas keiksmą 
lygina su bjauriausiomis gyvatė
mis, krintančiomis iš žmogaus 
burnos. Nors kiekvienas ir jau
čia, kad keiksmas yra negražus, 
nemandagus, žeminąs asmenį, iš
sireiškimas, tačiau jis gan daž
nai išsprunka iš žmogaus lūnų.

užkre- 
iiko am.

žiu baigiąs vyriškis jau pradeda 
keiktis, nes vyriškesnis nori bū
ti; o vyriškumą kaip gi kitaip 
įrodysi, jei nesikeiksi. Meskim 
tą nepadorų įprotį!

Naujas moters tipas
Nauji laikai išplėtojo nepapras

. .... , monė, o ne tikslas, jis buvo jų i tni smarkiai gyvenimo tempą ir Senesnieji, įpratę keiktis,
rasidejus emigracijos ban- aiiniiniatratorius 0 absoliu. ypatingu gaivališkumu išjudino ir čja k jauneSnilK ius. Vai 

ns. Antanas su še ma nakl ū- . .. ’ . n BOBOUU ,kinke i bendrą), darbą naujas .... ... ..............goms, Antanas su šeima pakliū
bai gerai. Jis buvo ir paskutiniu Prekyba tuo laiku nebuvo lėni va j Maroka pas arabus su sa- , . ............... ........
metu pilnas energijos, judrus, gvai prieinama lietuviams. Ki- j v« broliu Kaziu. Užsiima’ paran- ^‘.^Vdvaro^esUtė^kmT ne-- ba™moteiHFvvenb 
gyvas ir sveikas. Atsiradus ma- tataučiai, ypač žydai, buvo stip-i gomis-statybomis. Kartu prade- . ’ e , mas pašaukė moterį pasiimti sau
žiems negalavimams, atsigulė riai įsiviešpatavę Lietuvos pre-! da rūpintis ir tolimesne emigra- 1lureJO Jo s“ima Jok,° liuksuso, priklausančias teises, numesti tv- 
ligoninėn tyrimams ir jš jos ne- kyboje ir faktinai sudarė mo- (;jja į Amerikos kontinentą.'nes Tai buvo graži lietuviška as-! išugdyti su
grįžo. Piktybinė liga mpasida- nopolį. Su jais pradėti koriku-, ten buvo jau tada numatomi ne ; menybė. Lietuviškas, charakte-|Vo galias. Būdama stipri ir galin- 
vė nė chirurgo peiliui. rem iją nebuvo lengva. Bet An-Į ramumai ir arabų su prancūzais i lis: rimtas, nors kartu ir links-! rno,eris gali kartai dar ge-

įkinkė į bendrąjį darbą naujas 
tus valdovas. Jis Lietuvoj nors gamtos bei dvasios jėgas. Tie nau-

... ... i • . ! Ianas bebuvo iš tų, kurie leng-Į kova, 1953 metais jau įis gyve
Iremtis daugel, jau pakirto. | x ai pasi,,uuiluvu. lr faktiškai jis na Kanadoj Toronto mieste 

Ir kiekviena mirtis pergyvena-' buvo vienas iš pirmųjų, kurie iš-1

. ... i riau atlikti pareigas savo šeimai, J taupus, bet ne šykštus,' tautai t-.vynvi ir visai žnio. | 
draugiškas, prieinamas, demo-
mas.

m įai.

ma skaudžiai, nes išeina iš mū- diįso jeistis į naujus, lietuviui 
sų tarpo žmonės, kurių niekas neįprastus, vandenis. Lietuvoj 
nepavaduos. Žinoma, gyvenimas iktUk,iui verslininkui niekad ne- 
nesustos, bet nuostolį daug kas
pajus, o pirmoj eilėj Toronto 
lietuviai. Ir gaila darosi, kad 
žmonės, jau Lietuvoje įgyję di
dėlį gyvenimo patyrimą ir išė
ję turtingą stažą, jį papildę trem 
ties įvairių šalių asmeniška pa
tirtimi, ir kurie rengėsi būti nau 
dingais būsimai laisvai Lietu
vai, šiandien išsiskiria iš gyvų
jų tarpo. ,

Su a. a. Antano gyvenimu ri- 
šasi visas Lietuvos nepriklau
somas periodas. Jis jame daly
vavo labai aktyviai nuo pat* josĮ 
pirmųjų dienų ligi paskutiniųjų, i 
t. y. ligi okupanto atėjimo.

A. Pabedinskas yra gimęs 
1898 m. gruodžio 17 d. Nocėga-j 
los kaime, Naujamiesčio vaisė.,
Panevėžio apskr. Tėvas — Juo- A. Pabedinskas

kratas, visada mandagus, pa
slaugus. Niekad nesigirdavo nei 

Kanadoj yra pilna laisvė žmo sav« turtais, nei padėtimi. Ką 
nėms verstis kuo tik jie nori. Sero turėjęs, ką gero įsigijęs,
Čia jis su kitais — inž. Augus- vi« dėkodavo savo motinai, kad
tinavičium ir Daugvila — su- J jį visko jį mokiusi, gražiai auk-' k^kviena" naujovė turi įsigyventi.' I 
daro statybos bendrove ir pra-j’eJasi- Motina jo atminty liko1 turi pakelti tam tikrą trynimąsi. 
deda statyti namus, pirkti skly-

Kanadoje Šis naujas moters tipas kaikam, | 
ypač konservatoriškai nusistačiu
siam ir neisigilinusiam į naujų lai-! 
ku dvasią, pasirodo neįprastas, ne
suprantamas, o neretai ir pašie
piamas. Tačiau reikia žinoti, kad

pus. Verslininku iis ir išbuvo 
‘ ligi pat savo mirties.

i Jis įsitraukia uoliai ir i visuo* 
■ meninius plotus. Lietuvoj Anta- 
! nas nors dalvvavo nuo pat savo 
i mažens įvairiose organizacijose, 
bet aktvviai nepasirdiškė. Jis 
visa laika buvo ateitininkų or- 
o'p.nizaeiios narys ir priklausė 
Kęstučio korporacijai. Tremty 
jis priklauso jau visai oficialiai 
ir K*ikščioniM Demokratų klu
bui Toronte įr buvo visa laika 
io valdybos narys. Jis aktyviai 
dalyvauja savanoriu-kūrė iu or
ganizacijoj, kredito bankely “Pa 
’ama”, aktyviai prisideda ir prie 
bendruomenės darbų. Daugiau
siai laiko pašvenčia naujai or
ganizuojamai pranciškonų Prisi-

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,
SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West Illth Street

Tel. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

zas, motina — Elžbieta Skroly-
tė, buvo lengva. Iš kitos pusės vy-

Pradžios mokyklą jis baigė ru iavo kitataučių konkurencija, 
sų kalba. Ta pat kalba lankė kurie dirbo tose šakose nuo se-
ir Panevėžio realinę gimnaziją.1 nų laikų, iš kitos pusės veikė kėlimo parapijai, kur buvo Pa- 
I-jj Pasaulinį karą praleidžia Lie vyriausybių palaikomi ir prote-j rapijos komiteto nariu, 
tuvoj guojami kooperatyvai arba vals-

‘ . .. • lybės kapitalais dirbančios ben-: J \lsa tai -vra kaiP ir oficialūs
Tėvynės gynėjas drov-s Turįnt galyoje jvairias; darbai Sunkiau būtu išskaičiub-

Paskelbus Lietuvos nepriklau i licenzijas,'kurios būdavo duoda- ’ n( o icia.lius jo darbus. Anta-
somybę ir bolševikams užimant mos įvairių valstybinių įstaigų, a!b la ai te’singai dr. A.
Panevėžio apylinkes, jis traukia- į tai privatiems prekybininkams Sab° a savo pas utinėj kalboj
si Lietuvos gilumom stoja į Lie-‘ tekdavo pakovoti. Antanas ir !,lle ‘UO Jcs konstatavo, nemė-j
tuvos kariuomenę ir patenka į pats praktiškai bei teoretiškai!’;00 11H umik Iškilmingumo, ne-^ 
I-ją Karo mokyklos laidą. Ją buvo šalininkas, kad kuodaugiau G l .Vxavo Sar ės prezidiumuose, 
baigia 1919 m. liepos mėn. ir lietuvių eitų į prekybą, į pramo-1 ‘ tf*r>£gesi nedalyvauti ir valdy-
skiriamas į Panevėžio batalioną, nę, į amatus. Kooperatyvai, jo 
Vėliau susiformavusį į 4 pėstinin nuomone, negalėjo išspręsti lie
kų pulką. Dalyvauja mūšiuose tuviu. įsigalėjimo versluose klau
su bolševikais ir už narsumą ap- į simo, nes kooperatyve asmuo
dovanojamas Vyčio Kryžiaus or
dinu. Savanoris Lukšvs, žuvęs 
prie Kėdainių, buvo Lietuvos ka 
nuomenės pirmasis kareivis, ga
vęs Vyčio Kryžiaus ordiną Nr. 
1, o Antanas Pabedinskas gau
na tokį pat ordiną, Nr. 2. Vė
liau jis eina pulko adjutanto pa
reigas.

Kaip gabus ir narsus leitenan
tas, siunčiamas į Prancūziją ge
riau pasiruošti karo dalykuose, 
kur jis išbūna visus metus kar
tu su pulk. Lanskoronskiu, pulk 
Grinium, pulk. Kairiūkščiu. Tai 
buvo pirmieji Lietuvos kariai, 
pasiųsti į užsienius tobulintis ka 
nžkuose reikaluose. Ligi tol mū
sų kariai turėjo apmokymą tik 
iš rusų armijos ir iš tik prasi
dėjusios Lietuvos Karo mokyk
los, kur lektoriais buvo tie pa

ONA BULAUSKIENE 
Sliltl DKNYTft

Gyveno 1G17 S. fiotli Court,
Cicero. III. Tel. Ob 3-1H45
Mirė lapkr. 11 d., 1957, 3:10 

vai. p. p., sulaukus pusės ainž. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Jur
barko parapijos.

Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me vyras Aleksandras, sūnus 
Aleksandras, J r., 3 anūkai: Ri- 
eliard, VVarren ir Alexander, 3 
brolienės; Minme Jugminas ir 
l'atrieia I lubravalskienė ir jų 
šeimos, 3 švogeriai: Adolph Bu- 
lauskas ir Vincentas Bulaus- 
kas, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Priklausė Sopulingos Dievo 
Motinos Draugijai.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje. 1410 S. 50th Avė. 
Cicero, III.

laidotuvės įvyks šeštadien*. 
'.apkričio 16 d., iš koplyčios
š:30 vai. ryto bus atlydėta j Šv. 
Antano parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta > Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, sūnus Ir 
anūkai

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ • DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENA IK NAKTĮ

A. A.
FRANCES SHKURDIUK 

(1)1 MSKIS)
(iKigitl prima vyrą \ altallinč)
O> vriio 5554 S. ltOckwell SI.

Mirė lapkričio 14 d.. i;i57, 3 
vai. ryto, sulaukus pusės ainž. 
Gimė Lietuvoje.

A iii vril-.oj,- i&ffyveno 45 m.
Pasiliko didrliaiiH- nuliūdi

mi' duktė l''ram’(s Yiillinskip 
/.•litas Sti'Vc, sūnus Tliomas 
Vabalas, marti Evi'lyn, anūkė 
Bernici' Szymcak, jos vyras 
Thi'odore ir jų šeima, anūkas 
Joseph Bretz, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas John K. 
Eudeikio koplyčioje, 4005 So. 
Uermitage Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
lapkričio lt; d., iš koplyčios 
s:30 vai. ryto tins atlydėta į 
šv. Kryžiaus parapijos bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų, po 
pamaldų Ims nulydėta j šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, sūnus, mar
ti, žentas ir anūkai.

Ijiidotuvių direktorius John 
E. Emieikis. Tel. YArds 7-1741

LIŪDESIO valandoj

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

684S So. Wefftera Avė. Air ConcHtloned koplyčia 
BEpabUo 7-8600 — 7-8601 Automobiliam* rietą

Ttama, kuri* *yr«n* kito** m loto daly**; (aualra* 
koplyčią arčiau jūsų namų.
• ■ * W»l-« !■ I« ' '

bose, tik paskutiniu laiku, kada Į 
buvo sunkumų sudarinėti valdy
bas dėl nenoro ten dirbti, jis' 
pradėjo eiti reikalo verčiamas, i 

Antanas, kai}) konstatavo ki- ■ 
tas kalbėtojas savo atsisveikini-' 
mo kalboj — tėvas Placidas, Pri į 
sikelimo parapijos klebonas, bu-’ 
Vo nepamainomas patarėjas vi-' 
suose reikaluose. “Kiekvienas 
pasikalbėjimas su juo buvo sa-1 
Antiškas praturtėjimas”, — sa-į 
ko tėvas Placidas. Tai}), tai bu- į 
vo tiesa. Antanas turėjo didelį

ir smarkiai kritikavo vyriausy- VPn’rn° Patyrim:j,, ilgų metų | 
bės politiką, kuri nebuvo palan- ;I’r;‘k1iką. Jis, nežiūrint jo gyvo 
ki lietuviui verslininkui. būdo ir karšto temperamento,

Antanas, pradėjęs nuo atsto-! sPrendimuose buvo atsargus, pa | 
”b;u individualiai ir gerokai pa Li rimuose šaltas, galvojime grei 

žengęs į priekį, drauge su kitais *-as’ vykdvme kietas ir rezoliu- 
lietuviais, kaip V. Sidzikauskas. į t\n.’us. Biznierius turi būti kartu 
Račiūnas, Petrulis, dr. P. Kar- lf atsargus, ir šaltas, bet tuo 
velis įr kt., steigia didesnio mas tarpu turi galvoti greitai, o veik 
to bendroves, kaip “Prekyba” ir dar greičiau, nes momentą 
kt. ir jau stipriai užsimoja to- Paleisi ir jo nepagausi, 
kiose prekybos šakose, kurios lie Į Lietuviškas džentelmenas

lieka tik valdininku-tarnautoju. 
Jo nuomone, lietuvis individua
liai turi stipriai atsistoti šiose 
šakose ir tik tada klausimas bus 
išspręstas lietuviams palankia 
prasme.

Antanas ne kartą šaukiamuo
se verslininkų susirinkimuose 
įvairiomis progomis keldavo bal
są už lietuvio verslininko teises

tys karininkai, baigę rusų mo- tuviui buvo iš viso neprieina- 
kyklas. ) mos, kaip pvz. silkių prekyba, Savo draugų tarpe Antanas

Laidotuvių 
kus ir sūutis. 
3 I ūk.

direktorius Pet- 
Tel. Tosvnhall 3-

Š. m. lapkričio mčn. 12 d. 2:35 vai. iš ryto ne
tikėtai staiga mirė ligoninėje mūsų brangiau
sioji — žmona ir motina

Akušerė JULIJA ČARNIUKAS
Laidotuvės įvyks lapkričio mėn. 15 d. 9 vai iš

I *
ryto Šv. Jono kapinėse.

Giliam liūdesyje paskendę vyras ADOLFAS 
ir sūnus VIKTORAS

Worcester, Mass.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 5ūth AVĖ. 

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

Telefonai: GRovehill 6-2345 arba

T0wnhall 3-2108, 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CH1CAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

' Ambulansų patarna- J k Mes turime koplyčias

1 vimaa dieną ir nak-
1 tį. Reikale šaukti

' mus.

vsose Chicagos ir, 
Roselando dalyse ir, 
tuojau patarnaujame.,

ypač buvo mėgiamas dėl savo 
būao. linksmas, turėjo didelį są 
ni-ijų, pilnas humoro, gyvas, vi
sada su iniciatyva, visada geros 
nuotaikos. Surūgusio Antano

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 8 3572

Grįžus jam iš Prancūzijos, jis anglies importas ir kt., kur, be 
skiriamas Karo mokyklon, kur kita ko, reikėjo ir didesnių kapi- 
išsitarnauja ligi kapitono laip- talų. Šios naujai įsteigtos ben- 
snio ir 1927 metais paleidžiamas drovūs nors gyvavo labai trum- 
atsargon. Paleistas atsargon, ge pai, bet pasirodė visu rimtumu
nerolui Daukantui esant Krašto bei pajėgingumu ir puikiai už- j nematė niekas. Mėgo padainuo- 
apsaugos ministeriu, grynai po- sirekomendavo. Prieš rusų atė- ti, mokėjo gražių senoviškų dai- 
litiniais sumetimais. Antanas jimą jos jau buvo išaugusios į nų, atsiminė daug gražių istori- I 
buvo demokratiško nusistatymo rimtas pajėgias lietuviškas tvir- ' |u bei istorijėlių. Ir jį mėgo ne 
Ir, tautininkams pradėjus eiti toves. Bet okupacija viską nu- 1 tik artimi draugai. Jis buvo mė- 
diktatūriniu keliu, jo nepritari- traukė: visos bendrovės buvo giamas ir visų tų, su kuo teko 
mas valdantiems gčeitai paaiš- nacionalizuotos, visi turtai bu-{jam susitikti, daugiau ar ma
kojo. vo nusavinti: vieni jų vadovai • žiau bendrauti: jis niekam neli-

Atsidūręs civiliame gyvenime pabėgo į Vakarus, kiti buvo iš-j oo ant “mozolių”, niekad nebu- 
po 8-rių metų karinės tarnybos, vežti į Sibiro stovyklas, treti bu j vo įkyrus, niekad nebuvo ir nuo 
Antanas nenusimena. Būdamas vo mėginę dar dirbti ir prie nau- kodus. Jis buvo lietuviško džen-

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Vice-President

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel YArds 7-8401

PETRAS P. GURSKIS
659 We»t 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS

Karo mokyklos' lektoriumi ir
*kuopos vadu. jis lankė Lietuvos 
universiteto ekonominį skyrių 
Lankė tuo metu daugelis kartuo

ju šeimininkų, bet greitai teko telmeno tipas, 
įsitikinti, kad naujiems okupan Nenuostabu, kad jo mirtis 
tams ne ūkis, ne lietuvio gero- daugelio apgailestaujama ir jis 
ve rūpi, bet tik Lietuvos api-, buvo palydėtas savo paskutinėj 

menės karininkų, nes paskaitos plėšimas: kuomažiau duoti ir kelionėj palyginamai labai dide-
universitete, kaip Teisių fakul-1 kuo daugiau paimti. A. Pabedins lio būrio žmonių: be torontiškių, 
tete, taip ir ekonominiame sky-'kas, esant pirmai galimybei ap- galėjai matyti ir hamiltoniškių, 
riuje, buvo skaitomos vakarais, leidžia Lietuvą — 1941 m. pra- žmonių iš Chica.gos, New Yor- 

džioje jau jis Vokietijoj. ko, VVashingtono, Philadelphi-
Atėjus vokiečiams į Lietuvą, jos, Montrealio.

po kiek laiko pasiseka jam su-i Antanas buvo žmogus idea- 
grįžti Lietuvon, bet ir vokiečiai listas. Jis dirbo ne dėl to, kad 
neleido privatiems verslinin-įdurtus susikrautų, kad jais pa-

John W. 
Parhankis

Chester
Vitkauskaa

S
3354 S. H AUSTEI) STREET

LEONARDAS F.
10821 S. MICHIflAN AVĖ.

Tel. YArds 7-1911

BUKAUSKAS
Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ., CICERO, III Tel. OLympic 2-1003

^TgMUND (ZUOYK) ŽUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

Dabar, būdamas laisvas, jis pra 
deda dairytis į prekybą, į pra
monę. Tuo laiku jo jaunesnis 
brolis Kazys buvo jau baigęs 
Prancūzijoj inžinerijos mokslus 
ir pradėjo dirbti vėliau žinoma
me Kuėinskio-Pabedinskio linų

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69t.h STREET REpablk 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Vlrginla 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S MMIi Avė Uljrople 2-5245 ir TOwnhall S-9687

kams grįžti į savo jmones. Čia sinaudotų ir jais džiaugtųsi aš- 
Lietuvoj miršta Pabedinskų vie-j meniškai. Turtai jam buvo tik

Į paminklų patalpas Ir atgal mes visuomet parūpiname 

trans|M>rtaciją automobiliu.

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

lASIHINKITK DAllAli _ BI S PASTATYTA KAPINIŲ DIF.NO.rEI 

JOKIO IMOKFMI.MO. SUMOKĖKITE KAPINIŲ DIENOJE.
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DTFNRASTTS DRAUGAS, CHTCAGO. TLLTNOTS Penktadienis, 1957 lapkričio 15
X LUKŠA Chicago*; apylin

kės \a.dykos suruoštame pobū
vy š. rn lapkr. lt), d. Liet. Vy 
t»ų salėje galiami susirinko su- • 
sivietn jiiuo vykd. t rybos. ap
skrities valdybos, konstitucinių 
komisijų n kuopų valdybų na
riai bei veikėjai. Pabendrauta 
pasidžiaugta, kad statomi Su-

X Edvardas Wal,litis, Chica- sivienijimo namai ir kad vykdo-, 
go Tribūne grafikos sekcijos na.'s platu? namų dedik; rijos 
vedėjas, seniai dirbąs meniniu- vajus. Informacijų iš kuopų 
ko darbą dienraštyje, liekamu veikios ir naujų narių vajaus 
laiku taip pat piešia paveiks- rezultatų pateikė A. Budris, A 
lūs iš.gamtos vaizdų ir portre- Bacevičius, J. Bružas, K. Ru- 
tus. Neseniai du jo pieštus gra- biins, A M-rndeika St. Semė- 
žii s g. uitos vaizdelius — žie- nienė, J. Litvinas V. Paukštis, 
mą ir rudenį — American Ig. Sakai s. J. Aukštaitis, M. j 
Artists Group, N. Y., išleido at- šrupšienė. Paaiškėjo, kad jau 
spaustus ant kalėdinių atviru-;įrašyta 16 naujų narių irgrei-j 
čių. Jas galima gauti dėžutėse į tu laiku numatoma naujų ap-; 
(po 25 atvirutes kiekvienoje draudų padaryti. Pagrindinę! 
dėžutėje) Marshall Field Co. kalbą pasakė pirm. L. Šimutis,!

n p. a t’noN'i; ji; pabado

F **5

Carson ir. didesnėse knygų krau
tuvėse, .n taip pat ir pas patį 
dailininką Edvvardą YValaitį,
1179 Margaret Avė., Dės Stasys Juška. Pobūviui vado- 
Plaines, III. Edvvardas VValaitis, vavo apskr. valdybos pirm. K. 
yra ir mūsų dienraščio ‘‘Drau-j Kleiva Susirinkusių narių ir 
go” senas skaitytojas. svečių tarpe buvo matyti V.

.. oo . . ... ... Kleivienė, dr. E. Repšienė. J.X 38-asis visuotinis Lalala- 1
rių seimas bus sekmadienį, 
gruodžio 1 d. Šv. Šeimynos Se
nelių prieglaudos patalpose.

Seimas bus pradėtas 10:30 
vai. ryto Šv. Mišiomis Senelių 
prieglaudos koplyčioje. Po Mi
šių bus bendri pietūs delega
tams.

Posėdžių pradžia 2 vai. po 
pietų.

Labdarių sąjungos skyrių, 
organizacijų atstovai ir pavie
niai asmenys maloniai kviečia
mi dalyvauti seimo darbuose.

Jūsų dalyvavimas ir auka

ALRK Federacijos ChicagOSį Vaizdas iš parado Maskvoje lapkričio 7 d., minint bolševikinės revoliucijos 40 m. sukaktį (INS)
apskr. pirm. A. Repšys ir dau- __ _ ......  ...... ..........
giausia naujų narių prirašęs

CHICAGOS ŽINIOS
Žymus universitetas

IS ARTI IR TOLI
Vertinga pašalpa

S. m. rugpjūčio 3 d. (vyko DienraSUs ..Sun.Timcs.. isI.,
Sake virius realestatininkas dr. skaudi automobilio katastrofa (|gjo puslapį nuotraukų ir tu New Yorke lapkričio mėn
VI. Šimaitis .ik aerodromo spč- Į- ™ “H» A 8^aX“

kis ir'Yt Arbantėl^„aruoTT vaikų, kurių vyriausia turi k»ris yra pirmasis sa-; Hotel Statier Skytop ballroom
kis ir kt. Arbatėlę paruošė A. amžinus v,° lslstelSimo data visose JAVisaiėje įvyks iškilmingas banke-
Poškienė, E. Samienė, Banienė, 11 amžiaus. katalikų universitetas koedu-;tas ir šokiai Banketo metu
^maitipns Pnhiivin anrašvmn« Maksimilijonas Wenskunas . . . , .... ... s " ’ n elŽemaitiene. P-nbuvio aprašymas, . „ni„or.a;+o Į kaclnis bernaičių ir mergaičių Į bus pagerbtas “Lituanus”. Į šį
paruoštas P. Ličkaus, tilps buv" S sts I įsu e s lankymui. Tai taipgi pirmas ka-

j. A. VALSTYBĖSE
Studentų suvažiavimo me-

“Garse”.

X Stephanic Kazanauskas, 
M u t u a 1 Federal 
Savings sekretorė, 
išvažiavo porai sa-

to futbolininkas 1945-47 me-,. ... . .. , ................tankų universitetas Illinois vaitais. Paskutiniais metais “Mac . , .. T _. , stybeje. Jame yra 7,100 stu-Wenskunas, kaip jis buvo visų ........, dentų. ir tai beveik visi vieti-žinomas, buvo ratelio kapitonas \ niai. Komercijos skyriuje yra
ir nripažintas svarbiausias žai- ~ .* ' 3.000 studentų, ir tai yra vie-dikas 1947 metais.

Pastaraisiais

parengimą tikimasi sutraukti 
plačios lietuviškos visuomenės, 
kuri turės progos susipažinti 
bei pabendrauti su mūsų aka
deminiu jaunimu. Kadangi bile- 
tų skaičius ribotas, prašome

metalu “Mae” na didžiausių tos rūšies mokyk- visus jg anksto užsisakyti vie- 
vaičių atostogoms «<u>u««ubwi» s . jį JAV-se. šio universiteto tei-tas Visais banketo reikalaisi West Indies ». WenskunaS ėjo trenerio parrtj.f ... ',sais t>anket0 mka'a,s

las. Aplankys Ja-
maicą. Domininkonų respubliką,
Porto Rico ir Virginijos salas.

SlttUME KAIAIIAU5KA5
daug parems šią taip naudingą 
organizaciją materialiai ir mo
raliai ir suteiks drąsos tolimes-
mems organizacijoms darbams pamatys d&ug ido.,los atletikos skyriaus vedėjas.

Prieglaudos didinimo staty-Įmių vietovių Griš- j chieagą!^ nupširdžiąi susirūpinęs

r» CJ’I lltllcl IV IMI t-l“ j , a j
gas Quincy kolegijoje, Quincy, “U. akyn“Ja J.ra 600 studentų., galima kreiptis į kol. V. Jakų. 
UI. Quincy kolegija yra Tj‘r yra dld21aus,a teisininkų. 883 olenmore Avė., Brooklyn.
Pranciškonų vedama mokykla, 

: ir kun. Julijonas, OFM, mokyk-

ba jau pradėta. Naujose patal
pose bus šešiasdešimt kamba
rių, kuriuose galėsime priglaus

ią pkričio 24 d. YVonskunų vaikučiais, kurie yra 
giminių įsūnyti. Kun. Julijonas

augštoji mokykla Illinois vals- Į n. Y 
tybėje. Išskyrus Illinois univer
sitetą, De Paul universitetas 
paruošia daugiausia fizinio auk
lėjimu) mokytojų Illinois valsty-.
bg. nės šventės proga spalio 6 d.

' Apie 40c. vaikų aikštelių «-'*»• Kazimiero bažnyčioje buvo

— Gyvojo Rožančiaus brolija 
Rosario šv. Kazimiero lietuvių 
parapijoje gyvai veikia. Meti-

X Tėvų Marijonų “Draugo”! norėtų sudaryti sumą pinigų,: ./ , c *.r, bajn/ pn atlaikytos iškilmingos pamal
ti daugiau senelių. Ypatingai naujo namo koplyčioje bus lai- kas suteiktų galimybę vaiku-| p dos Rosario lietuvių gyvojo Ro-
šiose patalpose bus prižiūrimi koma maldų ir šv. Mišių nove- čiams eiti augštesnį mokslą ir 

na i Nekaltai Pradėtąją Svč. kad jie nebūtų perdidelis apsun-

Paul universitetą, šiame uni 
versitete yra antras savo didu žančiaus b-jos intencija. Pamal-

nepajėgūs seneliai.
Jei k 

vai ar
lėtų adykti i seimų. n-ivenoje dalyvauti savo in- aprūpinimu,; šio fondo vedėjas į"; Msjryžo' 'sukeiU'$5 5m,'. į vadas kun. A. Kleiva. Pamal-
kaa prašome siųsti; Holy Fa lenetjmm.. jas siusk,te: Manan yra Ray Knlot mfnois imiver-j „aujoms statvb„m, patai- dl) metu gi,'<iojo Roaar“ lielu‘ mityTiUa, 123rd St.. Oriand8336 S- AwGite«o vyriausias atletikos vedė-,p”chor“' .

Lietuvių kapai Stuttgarte

mu Illinois valstybėje atsargos das laikė klebonas kun. J. Mar-
f _ g . . . | G *1’ • • - • . , I »I 14 411 v OJfJl. V M’ IV d tnn. J o'-' ■

turiu nro-anitziriii. atain Manją nuo lapkr. 29 d. iki akinimas giminėms. Šiuo laiku . . . , gis pritaikintą pamokslą pasalūnų organizacijų atsto*: , _ , Tr . ■ karininkų paruosimo centras. ' 71
nnvieniai aumenve noo-a gruodžio d. Kurie norėtų šio- v,-a sudarytas fondas vaikučių . . . . kė Gyvojo Rožančiaus dvasiospavieniai asmenys nega-. .G .... .. I ries ketverius metus universi-. j

Park, Illinois, arba United Lith. { X Kun. Pr. Garšva, MIC. lap- ’as; i turi $3,500,000. Už $2,000.000
R. C. Charities, 4557 S. YVood , kriėio 12 d. vadovavo susikau- fondo ugdymui yra ruo- turjma va<įinami Alumnų
St., Chicago 9, Illinois. pimo ir maldos dienai Detroito ^*arnas krepšinio žaidimas lapk.

! li< tuvių katalikų moterims. Mal- 21 d- Quincy ko'pS’jo>- k”rio
X Jonas Pakel, kuris eilę 

metų vadovauja didžiulei pinigų 
taupymo ir skolinimo bendro
vei. būdamas jos prezidentu,
6245 So. YVestern Avė., yra. 
mėgstamas daugelio lietuvių, 
nes jis. kiek tik turi laiko ir 
galimybių, visiems teikia labai
apgalvotus patarimus pirkimo, K. šus-mo Anier. 163 kp. narei,Į dili, turėtų rašyti čekius YVeps 
skolinimo ir kitais finansiniais! Chicagos apskrities parengime j kūnas Trust Fund vardu

dos su vienos dienos programa 
įvyko ML Mary vienuolyne De
troite. šios dienos programa ir 
paruošimu labiausiai rūpinosi 
žymi veikėja ir visuomenininke 
Elzbieta Paurazienė

visas pelnas bus paskirtas 
Wenskuno vaikučių išmoksli
nimui.

Cbieagoje YVenskuno fondo

rūmai, kur yra moderni salė, 
erdvi kavinė-valgykla studen
tams, plaukymo baseinai, kla
sės ir kiti įrengimai fiziniam 
auklėjimui.

Didžiosįpse Stuttgąrto, Vo
kietijoje, miesto kapinėse Stein- 
haldenfelde yra laukelis, pa
skirtas užsieniečiams pabėgė
liams. čia ilsisi pabėgėliai iš 

i Ukrainos ir Lenkijos lygumų,

sieniečių pabėgėlių kapinėse 
kasmet didėja.

Ir ;siai? imtais Y’elmių dienus 
pavakaryje į Stemhaldenfeldo 
kapines susirinko stambus 
Stuttgąrto apylinkės lietuvių 
būrys. Svetimšalių pabėgėlių 
kapai lengvai pastebimi iš tako; 
stovi keli marmoriniai turtin
gesnių armėnų pastatyti ant
kapiai su savotiško jų rašto 
įrašais, o toliau visur jau ap
leisti. žole užžėlę ir daugumoje 
jau be kryžių kitų tautybių ka
li i. Lietuvių kapų nereikėjo 
ilgui jieškoti. Kiekvienas lietu
vio kapus buvo papuoštas tri
spalvės medžiagos juostele, ma
tomas iš tolo. o visi artimųjų 
neglobojamieji lietuvių kapai 
turėjo naują juodą kryžių su 
taisyklingai užrašytu lietuvių 
vardu ir pavarde; po juo ant 
žemės padėti kuklūs šakelių 
vainikai. Petras Bakanauskas, 
Elena Gasiūnienė, Jonas Lau
rinaitis, Lietuvos kariuomenės 
majoras Juozas Memenąs, Jur
gis Seblovinskas, dipl. agr. Jie
vutė Budejienė, Lietuvos ka
riuomenės pulkininkas Alek
sandras Uspenskis, Sofija Kau
lakienė, Jonas Balsys, Liucija 
Šiurkuvienė, Jadvyga Baublienė 
— tai yra lietuvių vardai ir 
pavardės, kurie nuo 1946 metų 
Steinhaldenfeldo kapinėse ra
do amžino atilsio vietą.

PLB Stuttgąrto apylinkės 
pirmininkė p-lė Sofija Jaunišky- 
tė išdalino lankytojams žvaku
tes, kurios tuoj sužibo tarp ša
kelių ir trispalvių. Giedama ne
buvo. Ankstyvesniais metais 
Stuttgąrto lietuviai susilaukda
vo šia proga lietuvio kunigo. 
Bet šiemet jis neatvyko. Daug 
pro šalį einančių vokiečių taip 
pat sustojo ir susimąstę stebė
jo mus, turbūt suprasdami, kad 
viena užsieniečių tautinė gru
pė savo mirusiųjų neužmiršta. 
Stuttgąrto apylinkei priklau
sąs lietuvis fotografas Anta
nas Plėnys padarė keletą bū
dingų nuotraukų..

Jau 1953 m buv. PLB Stutt- 
garto apylinkės valdybos pir
mininkas Mečys Jauniškis susi
rūpino lietuvių kapais Stutt
garte. Jis išaiškino jų skaičių, 
jų vietas ir ant dviejų visai ap
leistų kapų pastatė naujus 
kryžius Stuttgąrto lietuvių ben
druomenės lėšomis. Kapinių ad
ministracija šiemet du lietuvių 
kryžius pašalino, nes jie neatiti
ko reikalaujamai formai. PLB 
Stuttgąrto apylinkės valdybos 
ir Moterų klubo lėšomis bei 
pirmininkių Sofijos Jauniškytės 
ir Jonės Krasnauskienės rūpes
čiu prieš pat, š. m. Vėlinių die
ną buvo pastatyti trys nauji 
kryžiai ant apleistų lietuvių ka
pų (Bnkanauskui, Balsiui ir 
Kaulakienei). Neskaitant šešių 
akmeninių antkapių, visi lietu
vių kapai dabar atžymėti vie-

Paskutinis laikas užsisakyti
ISTORINĖS LIETUVOS 

ALBUMĄ
Jame talpinama lietuvių, nišų. 

lenkų, vokiečių, italų tapyti - pieš
ti paveikslai iš Lietuvos istorijos. 
Dedamos nuotraukos Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštijos pilių ir ki
tų architektūrinių paminklų. Spaus 
dinamas gerame kreidiniame popie
riuje, didelio formato ir bus įriš
tas į kietus viršelius. 260 puslapių. 
Prenumeratos kaina 10 dolerių. Sis 
albumas nebus platinamas per 
spaudos platintojus. Jį galima ui- 
sisak\ti per žurnalą “Užuolankos” 
administraciją, adresuojant: 
Užuolanka. 2916 So. Union Avė., 

Chicago 16. m.

godais kryžiais ir visi kapai bus 
PLB Stuttgąrto apylinkės val
dybos globoj tmi ir toliau.

Dalyvis

KAS KĄ IR KUR
— šukių Apskrities klubas sa-

vo 20 melų veiklos jubilėjin) mi
nėjimą rengia lapkričio 16 ą. 7 
vai. vakare Seflerio svetainėje, 
1500 Ro. 49(h Avė,, Cięeroįe. Mi
nėjimas rengiamas su bendra va
kariene. gėrimais, šokiais ir ki
ti is įvairumais. Šokiams groja A 
Ramonio šokių orkestras. Visi za
navykai ir ių bičiuliai laukiami 
minėjime atsilankant, nes čia bus 
geriausia proga susitikti atnau
jinti senas ir įsigyti n iujas pažin
tis Visus ii visas kviečia,

Y'aldyhi*. ir rengimo komisija

— š. m. lapkričio 15 d. 7 vai. 
p.p. yra šaukiamas L. S. S. Chi- 
eages skyriaus nariu susirinki
mas. įvyks Vyčių salėje, 2453 W. 
47th Street. Programoje: filmai

i apie Vokietiją ir Prancūziją.
Skyriaus valdyba

— Korporacijos Neo-Lithuania
35 m. ir Tautinio Akademinio sam
būrio 8 m. sukakties minėjimas 
bus lapkričio 16 d. (šeštadienį).

9 vai. 30 min. ryto pamaldos už 
mirusius sambūrio narius Tėvų 
Jėzuitų koplyčioj (5541 S. Paulina 
St.), 7 vai. 30 min. vakare iškil
mingas posėdis Lietuvių auditori
jos mažojoje salėje (3133 S. Hal- 
sted St.), kurio metu bus dr. St. 
Stankaus paskaita.

Po posėdžio tradicinis alutis, už
kandžiai ir šokiai.

Visi sambūrio nariai su svečiais 
ir Chicagos visuomenė maloniai 
kviečiami šioje šventėje dalyvauti.

L.T.A. sambūrio valdyba

— Moterų Sąjungos 20 kuopa
rengia Bingo Partv su daugybe 
dovanų lapkričio (Nov.) 24 d. 2 

,val. popiet Nek. Pras. Pan. para- 
I pi jos naujoje svetainėje. Komisi- 
'joje yra narės, būlent, Helen Air- 
i vinskiene, Anna Paukštis. Helen 
Manks. Francis Vertelka.

Kviečiame gausiai atsilankyti; 
visi būsite maloniai priimti ir pa
vaišinti namie keptais tortais ir py
ragais.

— šv. Kazimiero Seserų rėmėjų 
6 sk. Brighton Parke ruošia pra
moga gruodžio 1 dieną, sekmadie
ni, 2-rą vai. po pietų Rimkų na
muose 434S So. Artesian Avė.

Nuoširdžiai kviečiame mūsų mie 
lūs rėmėjus prisiminti tą dieną ir 
gausiai dalyvauti pramogoj.

Rengė ios

Lithuanian dietiorvary

Angliškai lietuviškas — LietuviS- 
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H Pewtress tr T. Gėriko. 333 
psl Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama “Drauge”, 4545 W. 63rd 
St.. Chicago 29. III.

ŠIAIS METAIS “DRAUGAS”
TURI DVIEJŲ SKIRTINGU 

RCšIU KALĖDINĖS KORTELES

Rinkinys nr, I

DRAUGO LIETUVIŠKOS,
SVEIKINIMO KORTELĖS 

KALĖDOMS
Kiekvienais metais DRAUGAS pa,- 

rąošla. gražius rinkinius kalėdinių 
sveikinimo korteliu »,i lietuviškais 
užrašu ih Taip ir šiais metais DR AR
GAS siūlo rinkinį nr. I su 16 kor
telių už vieną dolerį.

šis pirmas rinkinys yra labai Kra
žiai atspausdintas, gražiai spalvotas, 
su atatinkamam lietuviškais sveiki
nimais.

reikalais rūpinasi Stasys Pieža.: Universitetas gražiai plečia' įš Kaukazo kalnų papėdžių ir
Į “Chicago American” red. ir re-jsavo veiklą miesto centre, gavęs!nun Baltijos jūros krantų. Jų 
! porteris. Visi, kurie norėtų siųs-j dovanų didžiulius Kimball ru* j artimie ji (jeį jų buvo) seniai 

X Albinai Poškienei. Liet. R. j t,j aukas YVenskuno vaikų fon- mus. Dabar jie pertvark-omi j išvyko į užjūrius. Kaikurie dar 
universiteto darbui. Anksčiau i prieš išvykdami suspėjopasta- 
ten buvo įvairių privačių dėsty- tytj akmeninį paminklą, bet 

daugumas kapelių liko apleisti. 
Nykstant mediniam kryžiui, 

| kapinių administracija viską pa- 
Ma rijos kapinėse trečia-į šalina, kapą sulygina su žeme 

tas praėjusio antradienio! kybos rūmų nariai paaukojoį dienį palaidota vienos šeimos ir tik numeris žolėje dar iki

klausimais. Jis yra aktyviai įsi
jungęs ir j mūsų organizacijų 
veiklą. Neseniai J. Pakel paža
dėjo apmokėti “Rigoletto” ope
ros programos atspausdinimo 
išlaidas.

X Julia Pukeltenė (7430 So. 
Sangamon), plačiai žinoma Chi- 
cagos veikėja, buvo sunkiai su
sirgusi ir guli Good Samaritan 
ligoninėje Mount Vernon, Ilk. 
seselių pranciskiečių vedamoje 
ligoninėje. Pūkelių dukrelė se
selė Marija-Alma toje ligoninė
je darbuojasi ir prižiūri savo 
brangią mamytę. Pūkelių kita 
dukrelė — Margareta — yra 
mokytoja; ji vakarais gilina 
mokslą De Paul universitete.

praėjusį sekmadienį Vyčių sa
lėje irgi buvo įteikta dovana 
naujų narių vajaus prirašymo 
proga. Jos vardas buvo apleis-

Iki šio laiko keli šimtai yra 
surinkti; tarp aukotojų yra se
kantieji: Boleslovas Palutsis
aukojo $100; keli Lietuvių Pre-

tojų muzikos centras.

Mirties duetas
SV.

‘Draugo” žinutėj. $25; teisėjas Al. YVells — $10;j motina ir tėvas į tą pačią duo- 1964 metų liudys, kur guli varg-
X BarlHira Bartkienė (25351 *r daugiau smulkesnių dovanų bę Shirley YVoods, 28 m. am- 

YV. 46tb St.) pergyvena sunkią y™ Padėta. žiaus moteris, mirė sekmadienį,
akių operaciją YVoodlawn lig<»-. Aukotojai temalonėja siųsti Rdgewat.er ligoninėje, ten gy- 

aiikas šiuo adresu: YVenskunas dyta nuo vadinamos Hodgkin 
. Trust Fund, % Stanley Pieza,, lig0Si Sužinojęs apie jos mirtį 

Chicago American , Chicago, gavo širdies ataką ir mirė Ve- 
111.

šo pabėgėlio palaikai. Veja už-

ninėje, 6060 So. Drexcl.

B. Bartkienė yra žinomų vei 
kėjų Sofijos Bartkaitės ir Kaz. 
Su kur motina.

X Stud. Vytautas Valaitis į
vadovaus “Draugovė ir visuo
menė” diskusijoms SAS drau
govių valdybų suvažiavime New 
Yorke š. m. lapkričio 28 d. Dis
kusijose dalyvaus taip pat stu
dentai Daiva Kuodytė. Algis 
Giedraitis ir Vitolis Litvinas.

X P. Leonas, Marųuette 
Parko nekilnojamo turto — 
Real Ėst ate įstaigos — 2735 
W. 71st St.. savininkas, su po
nia išvyko 10 dienų atostogų 

:į pietų valstybes. Atostogų me
tu jį įstaigoje pavaduoja A. 
Rėklaitis.

Atėmė leidimus galiūnams
Chicagos meras Daley atėmė 

leidimus trims galiūnams. .Jų 
savininkai taip tapo nubausti 
ar už tai, kad pardavė svaiga

teranų Hines ligoninėje jos vy
ras Donald C. YVoods, 31 m. 
amžiaus. Jis gulėjo ligoninėje 
vis kentėdamas nuo šrapnelio, 
sužeidusio jį 1944 m. Belgijoje 
per vokiečių prasiveržimą ties

lu< nepilnamečiams, arba, kad Bu,?e Llko našlaitis jų sūnus
sa liūną s turė jo blogą vardą.

X Motinų klubas Nck. Pr. 
parapijoje rengia kalakutų bin- 
go ateinantį sekmadienį, lap
kričio 17 d. 3 vai. po pietų 
abiejose salėse. Biletų bus ga-

X Operos grandiozini, baili,,:"™ RaUti Pri*’ ''“rU- 

įvyks sekančių metų sausio 25 j x I,apkr. mėn. 16 <1. Sale- 

(1. YY’estcm Ballroom patalpo- zieėių jaunimo stovyklavietėje 
se. Trašomi visi rezervuoti tą Šiluvoje įvyksta Cbieagos vy-
vakarą būti kartu su mūsų 
cukrinio meno žmonėmis.

reaniųjų skautų ir jų vadovų 
pobūvis-va karionė.

X Ateitininkų Sd-nd ra ilgių 
balius įvykp lapkričio 16 d. va
kare 8 vai. YVestern Avenue 
Ballroom salėj 3504 Š. YVestern 
Avė.

Dainuos žinomasis tenoras 
Stasys Baranauskas, akompo- 
ntios Aleksandras KuČiūnas.

šokiams grieš Broniaus Jo
nušo vedamas orkestras.

Staliukus ržsisakyti telefo
nais PR 8-6184 arba YVE 6-
4816. Visi kviečiami atsilankyti, maliai.

Karaibų filmas
Chicagos Gamtos Istorijos 

muzė juje (prie ežero, ties 
Roosevelt. keliu) šeštadienį 2 
vai. 30 min. bus rodomas fil
mas apie Karaibų salų įdomy
bes. Jojimas — nemokamai.

Sugautas plėšikas
Areštuotas Dennis Gene Viar, 

18 metų jaunuolis, kuris su sa
vo sėbru Stanley Bcrg, 23 m. 
amžiaus, bandė parduoti vogtą 
laikrodį; tą laikrodį policija ra
do jų automobily. Viar prisipa
žino Chicagoje įvykdęs 15 api
plėšimų ir vagysčių.

Teis 16 išeikvotojų
Cook Apskrities speciali tei

sinė komisija, tirianti iždo iš
eikvojimus. kurie siekia dau
giau kaip $4 nno.nno, nuspren-

Rinkinys nr. 2

SPECIALIOS SVEIKINIMO 
KORTELES KALĖDOMS

Specialiu šilku spausdinimo būdu 
! putra mintos lietuviškos sveikinimo
' kortelės Kalėdoms, dabar gaunamos 
i DKACOO knygyne. Kaina vienas 
doleris už l» kortelių.

šios kortelės Kalfidonm yra ypa 
tinifjii gražios, spalvotos ir lietuvlš 

: kos. Kiekvienam rinkinyje Jų yra. 
Įkeletas. kurios Kalt būti siunčiamos 
1 | l.ietuvą.

Pinigus su užsakymais siusti:
DRAUGAS

4545 YV. 63 St., Chicago 29, III.

4 m. amžiaus. Jie buvo vedę 
1951 m., bet. vyras vis pakar
totinai turėjo grįžti j ligoninę.

Ežere perdaug vandens

Iš Michigano ežero Chicaga 
kas sekundė pairta 1.500 ku
binių pėdų vandens sanitari
niams reikalams ir 1,600 kubi
nes pėdas namų reikalams. Ne
žiūrint, kad nuleidimas vandens 
iš Michigano ežero yra padidė
jęs, vistiek ežere vanduo yra 
U i colio auyštesnis negu nor-'dė patraukti teismo atsakomy-

;bėn 16 kaltininkų.

KAS TIK TURI GERA SKON|,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ!

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

Modernišldansi* lietuvių baldų prekyba GMcagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FURNITURE CENTER, INC.
3222 24-26 So Halsted St Vlctory 2-4226

Atidaryta: pirmadieniais ir ketvirtadieniais 9 9.30,
kitom dienom 9—6. sekmadieniais 12—5


