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Norima apginkluoti Nato didesnėmis raketomis
Baigtas JAV Lietuvių Tarybos

«■

suvažiavimas Washingtone
WASHINGTONAS, lapkr. 17. — Amerikos Lietuvių Tary

bos metinio suvažiavimo, įvykusio 1957 m. lapkričio 15 ir 16 d. 
Continental viešbutyje, VVashingtone, D. C., dalyviai, išklausę 
Vykdomojo Komiteto narių pranešimą ir plačiai apsvarstę tiek 
organizacijos, tiek bendrus Lietuvos išlaisvinimo reikalus, nu
tarė kreiptis į Alto skyrius, į jai talkinančias organizacijas bei 
kolonijų komitetus ir į visą lietuvių visuomenę šiais svarbiais 
reikalais. \

V»sari» 18 minėjimai Amerikos lietuvių visuomenė, 
1958 m. vasario 16 d. sukanka minėdama Lietuvos nepriklauso 

40 metų nuo Lietuvos neprikišu mybės 40 metų sukaktį, savo 
somybės įsteigimo akto paskel-! dosnumą padidins. Ruvažiavi- 
bimo, Alto suvažiavimas prašo mas norėtų manyti, kad visuo- 
Lietuvos išlaisvinimo darbuose menė ne tik nenorės, kad akcija 
dalyvaujančių veikėjų 1958 m. dėl Lietuvos laisvės ir nepriklau 
ypatingu būdu įsipareigoti ren- somybės atkovojimo sumažėtų, 
giant Vasario 16-sios dienos mi bet pageidaus, kad ji dar la- 
nėjimą. Reikia, kad tas minėji- biau padidėtų. Būtų liūdna ir 
mas įvyktų visur, kur tik yra; net tragiška, jei reiktų sustab- 
mažesnė ar didesnė lietuvių gru! dyti ne tik Alto, bet ir Vliko 
pė. Veikėjų pareiga minėjimą informacinius sektorius, jei dėl 
taip suorganizuoti ir pravesti,
kad jame dalyvautų kiek ga
lint daugiau lietuvių, kad kiek

lėšų stokos būtų nutraukti su 
JAV Valstybės departamentu ir 
kitoms valdžios įstaigomis arba 

galint gausingesnis mūsų tau- jpi nebebūtų palaikomi ryšiai su 
tiečių skaičius turėtų progą at- JAV Kongreso atstovais. Nu-
naujinti savo ryžtą kovoje dėl 
Lietuvos išlaisvinimo, kad savo

kentėtų mūsų tautos reikalai, 
jei nebeturint lėšų ir Lietuvos

gausumu imponuotume ir kita-i Sienų studijų komisijos nebetu- 
taučiams savo kaimynams ir r®tų sąlygų dirbti. Čia tik dirba-

Lietuvos laisvinimo
veiksnių pasitarimas

WASH1NGTON, lapkr. 17.—| 
Šiandien įvyko Lietuvos laisvi
nimo veiksnių konferencija, ku
rioj dalyvavo Vliko prezidiu
mas, dr. Trimakas, H. Blazas, 
dr. Stikliorius, Lietuvos Laisvės 
komiteto nariai V. Sidzikauskas 
ir Audėnas, Alto Vykdomojo ko
miteto nariai L. Šimutis, dr. P. 
Grigaitis, M, Vaidyla, Lietuvos 
pasiuntinybės atstovas Rajec
kas ir Balfo pirm. kan. J. Kon
čius.

JAV šviesus kraštas
MASKVA. — Švenčiant 40 

m. sukaktį nuo bolševikų revoliu 
cijos Chruščevas pasakė kalbą, 
kuri ‘Tzviestijų” 265 numerį už
ima ištisus Aešius dienraščio pus 
lapius. Be kitų dalykų, suminė
jo, kad smerktinas Stalino lai
ku įsigalėjęs jo asmenybės kul
tas ir kad daugiau to neturi pa
sikartoti. Suminėjęs sovietų ū- 
kinius laimėjimus, pažymėjo, 
visdėlto, kad JAV yra šviesus I 
kraštas ir kad sovietų paleistas : 
mėnulis yra laiko laimėjimas var 
žvbose su “kapitalistų kraš
tais”, nors prisipažino, kad ir 
tie kraštai patys panašių laimė
jimų gali atsiekti.

Kalbant prezidentui, Eisenhoweriui buvo rodoma šitokia erdvių 
galva, suprojektuota šio mokslininko dr. J. Allen. Tokia buka 
galva erdvių raketos, krisdama atgal į žemę, prasieisiančios į 
šalis orą ir taip sumažėjus trynimuisi, nukristančios nesudegusios

Ką sovietų mokslininkai patyrė

paleidę dirbtinį mėnulį

mų darbų dalis teminėta, ku
riems yra reikalingos lėšos.

Atsižvelgdami j visos tautos 
demonstracija už atkovojimą ir mūsų trošUimą atstatyti Lie- 
Lietuvai laisvo ir nepriklausomo tuvos nepriklausomybę pasirū- * bl» įvairių t^utų komunistų va- 
gyvemmo. Tam pasiekti svar- pinkiwe kad 40 mPtų Nepri-!^ suvažiavusių į Maskvą, 
bu jau dabar tuoj sudaryti rei-1 WaugOTr,^s minėjimas būtų 
kalingus komitetus, užangažuoti vaigingag ir sėkmingas ir lėšų 
menines jėgas, parūpinti reika-1 tdkimo atžvilgiu 19fW m> Va
lgos literatūros, išanksto pa-isario 16 d iškilmėg ir vigo S(1. 
kviesti kalbėtojais plačiai žino- kaktnvinio vajaus metu kieUvie. 
mus valdžios žmones, politikus l nag dirhąg ljf>tuvig teįgipareigo.

taip pat spaudai, kad mūsų visų 
kolonijų suruošti šventės minė
jimai būtų įspūdinga lietuvių

ar Lietuvai draugingus kultūri
ninkus.

Suvažiavimas, žinodamas, kad 
tiek Alto skyrių, tiek komitetų 
bei paskirų organizacijų vadai 
jau yra įgiję daug patyrimo, ren 
giant vasario 16 d. minėjimą 
per 40 metų, smulkių nurody
mų duoti nemato reikalo, nes rašant aukos.

ia aukoti Altui bent bent vienos 
dienos uždarbį. Skyriai ar komi 
tetai tesudaro sąlygas visiems 
atiduoti savo auką Lietuvai. Ka 
dangi į minėjimo Iškilmes ne vi
si lietuviai gali sueiti, ar ne
reiktų kiekvienam laišką pasiųs 
t i ar asmeniškai aplankyti pap-

žino, kad jiems nepritrūks su
manumo ir energijos gerai atlik
ti šį didelį įsipareigojimą. Kiek
vienam veikėjui yra supranta
ma, kaip yra svarbu Lietuvos 
padėties klausimą ir mūsų tau
tos pastangas plačiai pagarsin
ti angliškoje spaudoje. Priėji
mas spaudos kiekvienoje vieto
je gali būti skirtingas. Suvažia
vimas tačiau primena šiuos pa
grindinius dalykus: 1) surengti 
minėjimo iškilmes taip, kad 
spauda pati jas pastebėtų, 2) 
aprūpinti redakcijas literatūra 
apie Lietuvą ir apie Iškilmių pro

Lietuvos Nepriklausomybės

Per eilę dienų Sovietų spauda 
beveik nespausdino jokių imfor- 
macijų, o tik dėjo tekstus kal-

Saugo Anglijos ir JAV 
ambasadas

PARYŽIUS, lapkr. 17.—Pran 
cūzų policija saugo Amerikos ir 
Anglijos ambasadas nuo galimų 
demonstrantų, kadangi visuome 
nė yra labai nepatenkinta, kam 
Anglija ir Amerika siunčia gink 
lūs į Tunisą iš kur jie gali būti 
panaudoti Alžiro sukilėlių.

Siūlo nušaut satelitą
BALTTMORE, lapkr. 17. — 

Šen. Butler yra įsitikinęs, kad
Sukaktuvinis vajus ir Vasario AmPrika privalo nušauti Sovie 
16 d., ir kitomis progomis te-i tų Sąjungos paleistus žemės sa

telitus, nes toks žygis galėtų at
sverti sovietinę propagandą. 
Amerika galėtų visus tokius sa
telitus nuleisti žemėn ir parody
ti kokia JAV armija yra stipri. 
Paklaustas senatorius ar toks 
satelitų šaudymas neiššauktų

Amerikos Lietuvių Tarybos i treįjo pasaulinio karo, atsakė, 
metinis suvažiavimas užgyrė kad jig nemaną«.
Vykdomojo Komiteto padarytus,
pirmuosius žygius sušaukti A- Statys miestą
merikos Lietuvių kongresą, nu-

sutelkia tiek lėšų, kad jomis bū
tų galima dar platesniu mastu 
dirbti ir artinti Lietuvai lais
vo ir nepriklausomo gyvenimo 
rytojų.

Amerikos lietuvių kongresas

statant jam laiką ir parenkant
gramą, 3) kur bus įmanoma, vietą: 1958 m. birželio 27 ir 28 
spaudos atstovams arbatėles su d., Boston, Mass. Suvažiavimas 
rengti ir ta proga juos painfor- iš savo pusės energingai skati- 
muoti, 4) paruošti tokias rezo-na Alto skyrius, visas organi- 
liucijas, kurios atkreiptų spau- žarijas, jų skyrius, draugijas 
dos dėmesį. 5) pasiųsti telegra-|bej klubus iš anksto ruoštis šiam 
mas JAV prezidentui, valsty- kongresui, kuriame bus tęsia- 
bės sekretoriui, savo valstybės mas Lietuvos nepriklausomybės 
senatoriams ir bent artimųjų 40 metų sukakties minėjimas, 
kongresinių apygardų Atstovų Siunčiant į kongresą atstovus,

MASKVA, lapkr. 17. — Ru
sijos mokslų akademijos pirm. 
Lavrentjev pareiškė, kad jie 
stato miestą Sibire mokslinin
kams, kuriame bus sutelkta į- 
vairių rūšių mokslininkai. Mies 
tas turėsiąs 20,000 gyventojų. 
Miestas dar neturi vardo. Taip 
pat nepasakyta kiek darbo ver
gų šį miestą statys ir kiek jų 
to miesto statybos darbuose žus.

MASKVA. Sovietų moksliniu 
kai O. Gorlov ir V. Jakovlev, ra
šydami “Pravdos” Nr. 308, apie 
žmonijos kelią į užkariavimą kos 
minių erdvių, sumini, kad šiuo 
tarpu dar nėra reikiamai ištir
ta įtaka j organizmą tos padė-

tyti veikimą į organizmą pir
minių (oro sluogsnio neperkoš- 
tų) kosminių spindulių.

Sovietai savo antram sputni- 
kui dėl to pasirinko šunį, kad 
jis lengviau duodasi įpratinamas

ties, kada neturimsvorio, -įprie neįpra6tų gkridimo sąiygų. 
neištirta pirminė kosminė ra
diacija, ultravioletinių saulės
spindulių mediciniškas-biologi- 
nis veikimas.

Ruošiant antrą sputniką tekę 
susidurti su problemomis, kaip 
sudaryti ventiliaciją ruime, kur 
nėra žemės traukos, kaip gyvį 
aprūpinti vandeniu, kuris, ne
sant svoriui, gali pasiskirstyti 
po visą kabiną; į erdvę siunčia
mą Šyvį ankstyvesnėmis praty
bomis reikėjo paruošti ilgesnį 
laiką išbūti vienodoj padėty. 
Dalis tos rūšies problemų buvo 
ištirta Rusijoje ir užsienyje ra
ketomis siunčiant gyvulius į to
limas erdves.

Ruošiant šunį sputnikui buvo 
jis skraidinamas hermetriškoje 
kabinoje į. 70 mylių augšty. Ne
buvo pastebėta kokių žymesnių 
permainų organizmo funkciona-

Toliau numatoma panaudoti bez 
Jžiones, graužikus, moliuskus ir 
vabzdžius. Su vabzdžiais, lekian 
čiais erdvėse, numatoma pada
ryti ir genetinius tyrimus. Tai 
rengs dirvą žmogaus skridimui 
į kosmines erdves, sako sovie
tų mokslininkai.

Dėkoja už talką
WASHINGTONAS, lapkr. 17. 

— Prezidentas Eisenhoweris pa
rašė šiltą laišką buvusiam savo 
konkurentui prezidentiniuose 
rinkimuose Adlai Stevenson, 
kad šisai sutiko dalyvauti pata-

rūmų nariams-kongresmanams, 
taip pat ir JAV ambasadoriui 
Jungtinėse TaiitosP - lx>dge, 
6) paraginti, kad kiek galima 
daugiau paskirų asmenų rašy
tų laiškus valdžios žmonėms ir 
savo miesto laikraščiams.

Finansiniai reikalai.
Suvažiavimas kreipia dėmesį 

ir į kitą svarbų reikalą.
Šiandien Lietuvos išlaisvini

mo darbų finansavimas yra su
krautas veik išimtinai ant Ame 
rikos Lietuvių Tarybos pečių. 
Ligšiol tie pečiai vis dar galėjo 
atlaikyti ir bent patys svarbieji 
ir aktualieji darbai buvo aprū

Nukrito lėktuvas
ANCHORAGE, Alaska. — Iš 

nukritusio B-29 lėktuvo rasti žu 
vę šeši asmenys. Keturi išliko

prisidėsime jį padaryti gausin
gu ir sėkmingu, plačiai iškelian
čiu lietuvių tanios vardą ir su
stiprinančiu Lietuvos išlaisvini
mo pastangas. Suvažiavimas
taip pat, pageidauja, kad Sukak-1 JO™ 
tuviniame kongrese ir mūsų jau 
nimo organizacijos turėtų pakan 
karną reprezentaciją, nes jam 
dera dar stipriau įsijungti į Lie
tuvos išlaisvinimo pastangas.

Suvažiavimas priėmė sveiki
nimus LB šaukiamam seimui į- 
vykstančiam sekantį rudenį.

Priėmimas pasiuntinybėj
Šeštadienio vakarą Lietuvių 

pasiuntinybėj įvyko priėmimas, 
pinami. Bet toji našta kaskart Į kuriame dalyvavo JAV valsty-

vių ir estų atstovai, VVashingto- 
no lietuvių veikėjai ir suvažiavi
mo dalyviai.

Alto suvažiavinrtas baigėsi iš
rinkimu vadovybės. Vadovybė 
patikėta ligi šiol buvusiam vyk
domajam komitetui: L. Simutis 
—pirm., adv. A. Olis — vice- 
pirm., dr. P. Grigaitis — sekr. 
ir M. Vaidyla — ižd.

Tarybos suvažiavime dalyva
vo virš 30 atstovų. Tarybos sąs

sunkėja Tikimasi, kad dosnioji bės departamento atstovai, lat- tate pasikeitimų nebuvo.

Bus persvarstytas Nato šalių

apginklavimo įstatymas
WASHINGTON, lapkr. 17. — Eisenhowerio administracija 

nori apginkluoti Nato priklausančių valstybių kariuomenę rake
tiniais ginklais, siekiančiais daugiau negu 1,500 mylių.

Anksčiau Nato dalyviai nega-1 -......... ................. i-—,==

Įėjo gauti iš JAV didesnių rakė- sunkino darbą. Belgijos delega- 
tinių ginklų, kurie galėtų siekti tas Nato gen. sekretorius Spaak 
toliau pusantro tūkstančio my- stengiasi padėti sušvelninti ir 
lių, tačiau dabar norima šis nu- prancūzų delegatus sugrąžinti, 
sistatymas pakeisti, kad tokius Sekantis posėdis numatomas šį 
ginklus galėtų turėti ir taikos trečiadienį.
me^u- ’ . Nato reikalais tartis šį pirma-

1 dienį atvyksta į Washingtoną
Supainiotos problemos I Adlai Stevenson. Jis turės pasi-

Numatoma, kad kongresas kalbėjimus su JAV sekretorium 
leis tokias raketas turėti Nato Dulles. Jie kalbėsis apie raketi- 
nariams taikos metu, jeigu JAV mus ginklus Europoj, JAV ba- 
galėtų pasilaikyti veto teisę iš- zes ir tolimesnę Nato ateitį.
kilus jų naudojimo reikalui. ........  -
Svarbiausias ir daugiausia su
painiotas dalykas yra kieno ran i 
koše gali būti tų ginklų panau
dojimas. Tie visi reikalai taip 
pat bus aptariami busimoj kon
ferencijoj Paryžiuje. Tie ginklai 
yra vyriausio Nato vado ameri
kiečio gen. Lauris Norstad ran
kose ir to nenorima perleisti ki
tiems. Ginklai būtų suteikti vi-

Siekia užvaldymo
MASKVA. — Ryšium su 40 m. 

sukaktimi nuo komunistų įsiga
lėjimo Rusijoje, „Izviestijos" Nr. 
264 savo vedamajame riebiomis 
raidėmis skelbia šūkius: „Pir
myn į komunizmo pergalę. Lai 
gyvuoja komunizmas, šviesioji

siems aliantams, atsižvelgiant į visos žmonijos ateitis“.
politinę padėtį.

Nemalonumai Paryžiuje
Nauji nemalonumai Nato iš

tiko kai JAV ir Britanija pris
tatė ginklus Tunisui. Prancūzi-

Kaip ta ateitis šviesi, gali pa- 
' liudyti šimtai tūkstančių tremti- 
1 nių Sibire, milionai vergų kol
choze. „Pravda“ nr. 309, taipgi 
turėdama prieš akis pasaulinę 
revoliuciją, vedamajame kalba

jos delegacija išėje s Nato pa-japje i(kovingą tarptautinio pri
rengiamosios komisijos ir ap-, letariato solidarumą“.

Valymai Sov. armijoje
VIENA, Austrija. — Praneša

ma, kad iš sovietų armijos šali
nami generolai ir kiti karininkai, 
kurie atsisakė kalbėti prieš mar
šalą Žukovą. Vien tik iš rytinės 
Vokietijos du generolai ir dau
giau kaip dvidešimt karininkų 
pasiųsta atgal į Maskvą. Diplo
matiniai sluogsniai įsitikinę, 
kad maršalas Žukovas neprisi
pažino prie kalčių. Jo „išpažintį“ 
parašė Kremliaus raudonieji po-

rėju busimoj Nato konferenci- , naį Sakoma, Žukovas dabar yra 
joj Paryžiuje. Laiško turinys ne i suliesėjęs įr palaužtas, 
paskelbtas viešai. Stevenson į savo vasarnamyje namų arešte, 
Washingtoną pasitarimui atvyk
siąs rytoj. Traukinio nelaimė

Raketą reikalais CHICAGO, III., lapkr. 17. — 
‘ Netoli nuo White Pigeon, Mich.vime. Buvo išspręsta problema,1

kaip raketomis į tokias augštu- AUGUSTA, Ga„ lapkr. 17.—; eitą šeštadienį nuo bėgių nu
mas išmestus gyvulius sveikus Drez. Risenhower ir gynybos. a,oo____
nuleisti žemėn. Pasirodė, kad :m’n- McElroy tarsis šį antradie-
jie su parašiutais iš 50 mylių ni apie išlaidas raketinių gink 
augštumo nusileido per 55-65 N (tarnybai, 
minutes. |

Paskutiniu metu sovietų mok 
slininkai tyrė gyvulius, kurie 
bermetriškose kabinose raketo
mis buvo iškeliami iki 130 mylių 
į erdves. Nebuvo rasta kokių 
ypatingai kenksmingų įtakų į 
gyvulio organizmą. Sputnikas 
parodė, kokios įtakos daro į gy
vio organizmą pakilimas į erd
vių augštumas ir jose išbuvimas 
ilgesnį laiką. Tie tyrimai padės 
nustatyti, kokių reikia imtis 
priemonių žalingoms įtakoms 
pašalinti.

Leistų į erdves gyvulių tyrai- 
mas parodė, kad organizmas 
gali įprasti prie padėties, kai 
išnyksta svoris. Tik iki šio lai
ko dar nebuvo įmanoma nusta-

KALENDORIUS
Lapkričio 18 d. ftv. Petro ir 

Povilo bazilikos pašventinimas, 
i senovės: Žemartas ir Iz'druna. 
j Saulė teka 6:43, leidžiasi 4:29.

Oras
Šiandien (’hieagoje ir apylin

kėse šaltoka, tarpais lietus, 
i Temperatūra virš 40 1.

ėjo traukinys. Sužeisti 32 asme
nys. Vienas Chicagos gyvento
jas žuvo. Traukinys nuėjo nuo 
bėgių todėl, kad per remontuo
jamą geležinkelio plotą nebuvo 
sulėtintas greitis.

Gripo epidemija
TOKIO, Japonija. — Antra 

Azijos gripo epidemija palietė 
Japoniją. Sveikatos reikalų tvar 
kytojiai t praneša, kad uždarytos 
74 mokyklos. Praeitą šeštadienį 
mirė gripu 34 asmenys.

Trumpai iš visur
• Septyniolika asmenų tarp 

jų motina ir jos aštuoni vaikai 
užsidegus pastatui Niagara 
Falls, N. Y., praeitą šeštadienį 
žuvo ugnyje. Viso žuvo 14 vai
kų.

• Perų valstybėj angliakasys, 
uždirbąs per dieną 2 dol., loteri
joj laimėjo pirmą prizą, 160,000 
dolerių.

• Vengrų pabėgėlių Kanada 
priėmė 36,000 ir dar sutiko jų 
priimti 700, kurie Jugoslavijoj 
laukia emigracijos.

• Kanados karių brigada., sto
vinti Soest, Vokietijoje, susilau
kė prieauglio per dvejus metus. 
Karių šeimos sulaukė 860 kūdi
kių, be to dar įsūnyta dar 40 vo
kiečių vaikų. Su jais atvyksta 
250 europiečių, ištekėjusių už ka
rių.
• Indonezija užprotestavo, kad 

Britanija nesprogdintų atomi
nių bombų Kalėdų salose Pacifi- 
ke.

• Tibete gazolino galionas kai 
nuo ja 8.44) dol.

• Fofciefijoa vyriausybė va
kar pranešė, kad antrame pašau 
liniam kare žuvo 6,600,000 ka
rių ir civilių.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

—Prancūzijos užsienių reikalų ministeris Pineau atvyko vakar 
į JAV tartis dėl kilusių nesusipratimų po to, kai JAV ir Britani
ja pasiuntė ginklų Tunisui.

—Švedijoj netoli St.oekholmo sabotažninkai nupjovė radaro į- 
taisų kabelius.

—Dr. J.- Schindler, 53 m., labai plačiai žinomos ir geriausiai 
perkamos knygos „How to Live 365 Days” autorius žuvo lapkri
čio 16 d. netoli Monroe, Wis.

—Kgipto karo ministeris gen. Abdel Hakim Amer lankosi Mas
kvoj ir jam šeštadienį, Egipto ambasadoj suruošto priėmimo me
tu pareikšta, kad Sovietų Sąjunga visada parems Egiptą.

—Tuniso prezidentas Borguiba lapkričio 21 d. skrenda į Ma
roką tartis su Alžirijos karalių Mohomed V.

I —Madride esantis JAV mokslininkas Theodore von Karman
kalbėjo'junįtinėse Taut^e toloko" kad JAV raketa Jupitcr-C gali pasiekti mėnulį, tik nė-
nualpc. tINS) ra dar įmanoma ją sugrąžinti į žemę.
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DVIEJUOSE HORIZONTUOSE
Munduras su kapitono 

žvaigždutėmis...

Iki 1951 metų mus, Vakaruose 
gyvenančius, nuolat pasiekdavo 
žinios iš anapus geležinės uždan
gos apie partizanų veiklą bolše
vikų okupotoje Lietuvoje. Bu
vome sulaukę ir gyvo liudininko 
iš anapus uždangos — vieno 
partizanų vadų Daumanto, kuris 
ypatingai pietinės Lietuvos da
lies partizanų veiklą dokumen
tiškai užfiksavo knygoje "Par
tizanai už geležinės uždangos”, 
kurią išleido Lietuviškos Knygos 
Klubas Chicagoje.

mes, kitus sudrausk, slėpk ir ki
tiems padėk slėpti nepriklauso
mosios Lietuvos partizanus. Kuo 
galėdamas kenk ir trukdyk ko
munistinės santvarkos jsistipri- 
nimui mūsų krašte. Mirtis komu 
n.stams ir jų bendrininkams!” 

Ties keturiais beržais .,.

Įdomi ištrauka, liečianti Lie
tuvos partizanus, randama ir 
bolševikinio rašeivos R. Kašaus- 
ko apysakoje "Kaime”.

Štai tėvas su sūnumi sekma
dienį eina pasivaikščioti ir vi
suomet sustoja už kaimo ties ke 
tūriais beržais, po kuriais "snau

Dabar, kala aktyvioji gink-' džia žemės kauburėliai, aptverti
luotą rezistencija tėvynėje jau 
palaužta, bolševikinėje literatū
roje retkarčiais pasirodo kūri
nių, kuriuose j veikėių eiles įve
dami ir "banditais” vadinami 
Lietuvos partizanai. kovoje 
prieš bolševikinės santvarkos į- 
sigalėjimą Lietuvoje pokario me 
tais, saugoję ūkininkus nuo vi
sokių “aktyvistų”, enkavedis
tų .ir t.t.

1956 meais bolševikinėj “Per
galėj” net keliouse numeriuose 
buvo spausdinama A. Baltrūno 
apysaka "Dainavos pavasaris”. 
Apysakoje vaizduojamas Dzūki
jos žmonių gyvenimas pirmai
siais pokario metais. Antai bol-

vytelių tvora, apsodinti darželio 
dobilėliais ir našlaitėmis.

Tėvas čia visada sustodavo, at 
rišlied ’vo į medį. ..

— Tėveli, kas čia?
— Čia komunistai palaidoti. 
— O kas palaidojo?
— Kaimo žmonės .... Tada tu 

buvai mažas. Mes čia atvažiuo- 
davojn. Dalinom žmonėms že- 

i mę, skaitėm paskaitas ir agi- 
tavom. Atvažiavom kartą trise. 
Grįžtant du* nušovė. Aš vienas 
parvažiavau. Vėžiaus šautu
vą ...
. — Tikrą?

— Tikrą. O po savaitės ban-

MINI GIMTADIENĮ

Ponia Mamie Eisenhotver, minė
dama savo 61 gimtadienį, užpu
čia žvakes. (INS)

Laiminga avarija

mis. Pasakojo, kad jie perdaug Gerbkime didvyrių vardus ,
nesijaudino. Vienas net ėmė 
pokštus krėsti, kad, girdi, jei 
jis skrendąs drauge, nė vienas 
keleivis nuo avarijos nenuken- 
tėsiąs. Keleiviai visą laiką lai
kėsi ramiai. Nė vienas iš va
žiavusių nenukentėjo.

Kai lapkričio 1 d. lėktuvą 
pastatė ant tekinių ir atvilko į 
garažą, iš smalsumo teko dar 
ir ten nueiti. Ir ką gi, patsai 
lėktuvas visai sveikutėlis. Ap
lankstyti tik sparnai ir apgran- 
dytos motorų lizdų apačios. 
Mat, sklęsdamas lėktuvas atsi
rėmė į sparnus. (.Todėl iš jų 
pasipylė stiprios kibirkštys). O 
kai sparnai nulinko, lėktuvas 
atsisėdo ant motorų lizdų. Lėk
tuvo korpusas stovėjo kiek 
augščiau, todėl jis visai nenu
kentėjo.

Juozas Bertulis

Nerasime pasaulyje tautos, ku
ri negerbtų ir nebrangintų savo 
tautos garsiųjų vyrų ir jais ne- 
sididžiuotų prieš kitas tautas. Jų 
vardai yra tarsi tautos galybės, 
garbės ir ryžtumo simboliai, už-' 
degantieji naująsias kartas ir 
naujus kūrybinius žygius. Jų
vardai yra visai tautai šventi ir; 
neliečiami. Garsi lietuvių tautos 
praeitis davė Lietuvai didžiai1 
nusipelniusių vyrų, kurių vardų 
amžinai neužmirš lietuvių tauta. 
Dabartis taip pat iškelia aikštėn 
garsių ir daug tautai nusipelniu
sių vyrų vardų, kurie yra užsi
pelnę lietuvių didelės pagarbos. 
Todėl privalome jais didžiuotis. 
To reikalauja tautinė savigarba 
ir didvyrių garbė.______________

'A: iAfVSf“ jM M
VIKTORO K O IROS 
LletnviAl, gazolino stotis Ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi 
nimo dažymo darbai ir keičiamo* 

dalys
CALL-ME-MOTORS CO

6759 8 VTE8TERN AVĖ PR 8-8683
A-SS---A-SA?VA»-A-SA»•*' «-A»»A»VSf -A?»Af 'A1 Va? -A.-Vf «-A»"A*U? -ą--W. MM MMM M M. M. M M.M M. M. M. M. MM M M MMMM

T*L RKliano* 5-1811
OR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59 Street

Vai. Porinau., antrad., ketvlrtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p .p. 6:80—8:10 
vai. vak Trečlad 'r šeštad 1—4 v.O

i ei orimi Ir buto Oliymplv 8-416*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4»3H V4 ifttb SL. Cicero
Kadleii i * vai ir o 8 vai vak 

'šekvrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Urthopedas - ProtesMaa 

Aparatai Prulesal. Med bau 
datai. Knec. pagalba kojon 

l Areli Hupporta) Ir k k 
Vai.. 8-4 Ir 4-8. šeštadieniais 8-1 
ORTHOPKIUJOH TECH NIKOM LAB
2860 W. 63rd SL, Chieago 29. U) 

Tel. PIIon|mm'< 6-5001

*

Ofiso telef bAfayttr a 8210. jei 
neatsiliepia. šaukite KEdzIe 8 386»

OR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGF 

1148 8 Archer Avė.
Alh Kasdien popiet nuo ’ Z 2 10 

nlrm antr k ht vi r t A «
Mi. .« »tV '-'IH'lH'iia

Sevikai dalina iš žmonių atimtą j musų draugus iš šio 
ž(-mę bežemiams. Bet bežemis, 1 ia pa atdojo ...
bijodamas partizanų keršto, at-, X'8“3 Šios bolševikų rašytojų 
.ii.kn .1,-.lomos Žemės- ■■ Pa-I mkurtų rastų ištraukos mums 

liudija, kokia gyva ir budri bu
vo Lietuvos partizanų veikla bol 
ševikų okupuotoje Lietuvoje, ir

sisako siūlomos žemės: "... Pa 
kliūsiu kada žaliūkams po ran
ka, tai ir bus ...”

Š. m. spalio 31 d. apie 11 vai. 
gauta žinia, kad skrendąs iš 
Chicagos United Air Lines lėk- 

ditai ėmė ir nužudė aktyvistus, j tuvas negali nusileisti, nes vie- 
kaimo. i nas tekinis nepasiduoda išlei

džiamas. Lėktuvas skraidė 
virš Los Angeles apie dvi va
landas, kol išeikvojo gazoliną 
(kad išvengtų eksplozijos). Be
sibaigiant gazolinui, pilotas

<iihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiitmiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje, 
Atsakymą rasite J. Budzeikos

knygutėje.
MARIJOS APSIREIŠKIMAI 

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

4545 W. 63 St., Chieago 29, III.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIĮĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIlllinilllllUIIHIIIIIIIIĮHHIIIIIIllĮllliHIHIIIHijĮIllil

DR. 1. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

6430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susltarlms 

i >81 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 Iki 9 vai. 
P p. kaadlan išskvrus trečlad ir
šešt* d

Rea. tel. GRovehill 6-5008

0R. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė,

11'TOKIŲ IR VAIKŲ f JOI 
SPECIALU STB

168 South Weatern Areno*
( M EDICAL BUILOING >

-iiuad antrad. ketv tr penktad
nuo 11 vai. ryto Iki I vai p.p Ir nuu 
8 v.—8 vai vakare Trečlad nuo
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad 
vai. ryto iki S vai. popiet

Office tel. RE 7-11«S 
Res. tel. WAlbrook 5-S70A

11

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-8700. Namų — PR tt-4732

D R. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

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

penktad. nuo 5 iki s vai vak.

Kur buvę nebuvę apysakos 
veikėjų eilėse atsiranda ir du 
partizanai — Drižas ir Kiaunl 
Įdomiausia tai, kad Drižas yra 
prisidengęs Dolerio slapyvarde. 
Partizaną Dolerį sutinkame ir 
J. Daumanto knygoje, kur jis 
aprašo Dzūkijos partizanų veik
ią. Todėl reikia manyti, kad par 
tizanas Drižas - Doleris yra ne 
rašytojo sukurtas literatūrinis 
personažas, o gyvas asmuo, su
tiktas gyvenime.

Abu partizanai susitinka vie
noje provincijos klebonijoje: 
"Iki vidurnakčio gulėjo Drižas 
praviromis akimis: miegas ne
ėmė, kamavo slogios mintys. Į- 
siklausęs į medžių šnarėjimą už 
lango, jis pasijuto dar nejau
kiau ... Tik po pusiaunakčio jį 
pažadino tylus durų girgždėji
mas” ...

".... Robertas Kiaunė ištiesė 
ranką, tačiau šaltai ir abejingai. 
Pro prasiskleidusius skvernus 
matėsi mėlynai žalsvos vokiečių 
kareivio kelnės. Jo liekną lieme
nį pabrėžė dar beveik naujas 
buržuazinės Lietuvos karininko 
munduras su kapitono žvaigždu
tėmis” ..,

Tolimesniuose apysakos pus- 
lipuose kalba komunistas veikė
jas Norkūnas: "... Yra apylin
kių, kuriose padėtis blogesnė, 
kur faktiškai jokio aktyvo vie
toje nėra. Štai kad ir šiandien 
grįžau iš užnemunės. Trečią a- 
pylinkės pirmininką banditai už
mušė per tuos vienerius pokario 
metus”...t

Pagaliau "banditų” perspėji- 
maę pasiekia ir patį Norkūną. 
Pažiūrėkime, kaip skamba mū
sų partizanų žodžiai komunistui 
Norkūnui: “Anksčiau ar Vėliau 
išmuš ir su tavimi atsiskaitymo 
valanda. Tada jau nebelauk pa 
sigailejimo. Kol dar nevėlu, ap
sigalvok: mesk savo pragaištin
gą vergavimą bolševikams, ne
imk jų dalinamos ūkininkų že-

. , . .. . / . ... pranešė stočiai, kad jau leisis,mus pasiekusios žinios apie jų 1 > j
veiklą yra ne gandai ar sukur- Gavus tą žinią, publika susi- 
tos legendos, bet netolimos pra- grū^ į balkoną, iš visų lėktu- 
eities tikri ir krauju antspau
duoti faktai.

Išlaikyti egzaminai
Maždaug prieš metus "Drau

go” puslapiuose "Rigoletto” o- 
peros pastatymo vadovas muz. 
VI. Baltrušaitis operos reikalu 
buvo taip prasitaręs: “Jei visuo
menė neparodys susidomėjimo 
opera ir dėl to kolektyvo na
riams bei operos rengėjams už 
tisą pusmetį intensyvaus darbo 
reikės dar ir savo kišenes ištuš
tinti, išlyginant nuostolį, tegul 
tada visuomenė nekaltina rengė
jų ir dainininkų už tai, kad jie 
nebesiryžta naujos operos or
ganizuoti”.

Bet š. m. kovo mėnesį, "Rigo
letto” operos spektakliams vyks 
tant, lietuviškoji visuomenė eg
zaminus išlaikė ko puikiausiai.
Didžiulis susidomėjimas opera ir - _ . t-
labai palankus jos įvertinimas tme asaro 1

vo stočių tarnautojai sulipo ant] 
tvorų (iš tolo ir iš arti), pasta-* 
tų, stogų, vežimų ir kur tik be
galėjo kad galėtų sekti nusi
leidimą. Prie nutūpimo kelio 
buvo gausiai pasiruošę ugnia
gesiai, ambulansai su medicinos 
personalu, daug policijos, žur
nalistai, fotografai ir kt.

Lėktuvas atskrenda. Visų 
nervai įtempti. LauKiame. Lei
džiasi be tekinių, reiškia, jog 
jis ruošiasi nutūpti, tarsi sklan
dytuvas mūsų Nidoje.

Taip ir įvyko. Lėktuvas nu
sklendė. Girdime — tik su
čirškėjo — sučirškėjo! O iš po 
apačios pasipylė daug kibirkš
čių ir — sustojo laimingai. Žiū
rėtojai lengvai atsiduso ir ėmė 
ploti, nors buvo užtikrinti, kad 
pilotas jų negirdi. Lietuvaitės

padalė tai, kad šį sezoną turėsi
me net keturis lietuviškos ope
ros spektaklius: vieną “Rigolet
to” ir tris "Fausto”.

Paskutinis "Rigoletto” spek
taklis jau prieš akis. Kaip žinia, 
biletai iš anksto labai perkami. 
Ypač, jog šis spektaklis yra jun
giamas su operos sielos — muz. 
VI. Baltrušaičio muzikinės veik
los 25 metų sukaktimi. Tad pa
skubėkime biletus įsigyti ir dar 
kartą pasigrožėkime “Rigoletto” 
opera. VI. Rmj.

— Ko verkiate? — klausiu. 
— Darių ir Girėną prisime 

name, susijaudinusios atsakė.
Lėktuve skrido vienuolika 

keleivių ir penki įgulos .žmonės. 
Keleiviai buvo gerai pristiprinti 
prie sėdynių ir apdėti pagalvė-

BUDRIKO 45 METŲ 
biznio sukaktuvinis 
IŠPARDAVIMAS

Dovanos su kiekvienu pir
kimu. KALAKUTAS perkant 
$50 ar daugiau ir šimtai ki
tų brangių dovanų pirkė
jams.
Kiekvienaan atsilankiusiam dykai 
1938 m. stalinis kalendorius. 
Didžiausias pasirinkimas geriau
sių išdirbysčių rakandų:

Televizijų, Hi-Fi, phonografų, 
radijų, dulkių valytuvų, refrigera- 
turių, gazinių pečių, skalbiamų ma
šinų, auksinių daiktų, žiedų, dei
mantų, sidabro indų, žaislų, Man
ketų, kaldrų. r*

Dėl TV pataisymo 
Tel.: CAlumet 5-7237

JOS. F. BlIDRIK 
FURNITURE, INC.

3241 S. Halsted St.
Atdara pirmadienio ir ketvirtadie
nio vakarais iki 9:30.
Budriko radio valanda su gerais dai
nininkais ketvirtadienio vakarais iš 
WHFC, 1450 kil. nuo 6 iki 7 vai.

TeL ofiso WA 5-3010, rci. PR 6-7363
DR. ANTANAS ALEKNA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1601 W. Garfield Blvd.

Plrmad., antr.. ketv., penkt. 
8; šeštad. 1—4; trečlad.

Vai.
1—4 Ir 6 
uždaryta

OR. ANNA BALIUNAS
•63Ų, AUSŲ, NOSIES IR 

GFRKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius —

6322 South Weetern Avenae 
vai. kasdien 10-12 vai. U 7-8 vai 
vak Šeštadieniais 10-i vai Trečia 
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus

Ofiso telefonas: PR 8-3228
Res telef. WAlbrook 6-6076

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenae

'Kampas 47-tos Ir Daman Ava) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 

Šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. tr kitu laiku pagal sutarti 

Telef. ofiso LAfayette 8-8048
Res.: WMbrook 5-SO48

"■4. ofiso HE.4-6849. res. HE.4-2314
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street

Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir T-D
Antr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutarti, 
sek m. uždaryta.

DR. Z. DANILEVIAIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Western Avenae 
Chieago 28, m 

telefonas REpubllc 7-4800
Rezidencija: GRovehill 0-8181 

Pasimatymai pagal sutartį

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-»7OO 
Res. PR 6-98O1

DR. L MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIŠIUS
GYDYTOJA IR CHTRIJRGY 

Office: 10748 South Mlchigan Avė
Boto 1663 W. 103 St, Beverly Hills

VlaT.: kasdien nuo 6 v. v. lkt 9 v. vi.. 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 

Išsklrus trečlad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai popiet.

Tel,: Ofiso — PUllmau 5-8788 
Buto BEverly M-S944

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Nauja* adresas: 4200 W. ttSrd St 
Ofiso teL KKUanue 6-4410 

Kesld. telef. GRuvehlU 6-OOH 
Valandos 1-| pm it-s į m 

Penktad. Uk po pietų.
Trečlad. ir šeštad. pagal suiarti

Ofiso tel. CLlffslde 4-2800 
H<-<lden. tjoe lAfayeue 8-117.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 Weet 17th Street
, hauipas I7tb Ur Henullaget •

vai. nuo 1 lkt l Ir e iki y t vai 
. ................. 'U' ii ai Išskyr ael

0R. FL. TALLAT-KELPtA
1 rfbval 20 Vurtb ttackev llrtv- 

'• • >pera Houee karu b 468
Vai ktts<l 12—4 

•VI Clntral 0-2204 
West mtii str.. Cicero

ai kasdien 6-8. Šeštad 1-] va< 
Tel. TOvvnhaU 3-0000 

Kitu laiku Ir trečlad. susitarus 
Revld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika Ir moterų igos) 
OfiBM ir raa.: 5100 8. Western Ava 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-557" 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak.. šeštad 
2-4 vai. popiet Ir sulig susitarimu 

TeL ofiso HE 4-2123, res. GIb. 8-6189
OR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS
2454 West 71st Street
(71st Ir Campbell Avė.)

Vai.: plrmad. Ir ketvlrtad. 5—9 v. v. 
Antrad. ir penk. 1-5; šeštad 2—« 
Treč. uždaryta.

Telefonas GRovehill 6-2823
DR. A. VALIS-UBOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė: AKUŠERIJA Ir MOTERĮ’ 
EIGOS

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

Ofiso HEmlock 4-6816 
Res HEmlock. 4-8761

OR. A. NARBUTAS
PUAUCrę IR VTDAU8 LJGO8 

2745 West 69th Street
(priešais šv. Kryžiaus ligonine’ 

Priima pagal susitarime

OI. ofiso PRospect 6-8400
Rezld. PRospect 6-8400

OR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevtčtttš)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenae 

Vai. kasdien 1-8 p. p. ir nuo 6-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai
Ir kitu laiku tik susitarus

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

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 Iki 12; 1—6; T-t. 

šeštad. 10—12. Trečlad. uždaryta
LAfayette 8-4848.

Namq — CEdarareet 8-7786

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 Weet Slst Street
Kamp. Halsted Ir 31-mos gatvių 

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

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3258 South Halsted Street
Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 

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

CRANESAVINGS
2555 WE8T 47th STREET LAfayette S-IOS?

B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. PtotUmlca, aekr. Ir advokatas
dekime ankAtus dlvtdendua. KeMlame dektaa Parduodame Ir perkam- 

valstybė* bonus. Taupytajam, patarnavimai nemokamai.
BradAklte taupyti atidarydami aųskalta Uaadlen. Apdrausta UI 810,000

>arbo valandoa: pirmad. Ir kotvirtad nuo 9 Iki 8 vai vakaro 
ir 3 <iMar,'tn. c 4eiž niv ° Bri iKdurdlsnl'

1/2% PADIDINA
* ‘ . f

DIVIDENDĄ !

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenae
»flso vai.: nuo 8-4 Ir nuo 6-8:80 v. 

rak šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 
Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso td. VTrglnla 7-0086.

Raddenddoa tel. BEverty 8-8841

Oflao HE 4-1414, arba RE 7-8700 
' Rea. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
8poc. akušerija ir motorų ligų 

2454 Weet 71st Street 
(71-oa ir Campbell Avė- kampas)
Vai.: kasdien 1—8 Ir 8—8 vai. vak. 
Šešadlenials 1—4 p. p. Trečiadieniais 
u išdaryta.

Oflao telefonas — Blshop 7-2686

DR. AL RA6KUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGĄ. 

4342 Archer Avenae 
(Kampas Kedzie Ir Archer) 

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

Tel. ofiso PR. 1-6416, rea. HE.4-8160

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Wegt Harųuette 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 
rėk ofiso CA. 6-0267, rea. PR. 6-4666 

Rezld. 6600 8. Arteelan Ava
VAU. 11 v. r. iki 8 p. p.a g—7 v v

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR 

1428 Broadway, Gary, Indiana
Vai.: pirm. Ir treč. 8-8 vai. vak., šešt. 
10-12 vai. prieš plet. Kitu laiku pagal 
Tel. TUrner 3-0002

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE !
Remiantis Chieagcb Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos jsikfirimo 
1924 met., jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
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, aug&tą dividendą, bet ir daugelį kitų pa
tarnavimų veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chieago Savings Bendrovės įstaiga yra viena 
iŠ gražiausių ir .moderniausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantiej už Chieagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų 
Valstybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl informacijų. Mūsų turtas 821,000,000.00.

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

Atdara: pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį ir penktadieni nuo 9 iki 4, ketvirtadienį nuo 8 ild 8.
T*rečiadienį uždaryta visą dieną, o Aežtadlenį nuo 9 iki 2 valandos po pietų.

Ofiso telef. YArds 7—1100 
■e^dendjoa — 8Tewart 8-4611

DR. L GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

766 Weat S5tb Street 
ksmpaz Halsted Ir 85-ta gatv6) 

/AI. 1—4 Ir 6:80—8:80 p. p. kss-
'»Rkyrus trečiadienius Atldars n ritintai* 4 trf|.1

DR. ZIGMAS RUDAITIS
BPEO. CHIRURGINES IB 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus llgonln, 
Telef. REpubllc 7-2280 

VAU.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte Ir nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—8:00. Trečlad. Ir
kitu talku susitarus telefonu.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tpl- ' Ard« 7-1828 

Pritaiko akiniu.
Kreivas akis

Ofisas tr akinių dirbtuvė 
756 West S5th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 ik) 8, tre 
čia d. nuo 10-12, penktad. 10-2 Ii 
šeštadieniais nuo 10 Iki 3 vai. p.p

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų Įtempimą, kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo Ir skaudančių aklų karščio 
Atitaisau trumparegyste Ir tollregya 
tę. Prlrenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniai. 
Instrumentais, rodančiais mažiausiu, 
trūkumus. Speciali atyds kreipiame 
I mokyklos valkus

4712 South Ashland Ava 
Tel. YArds 7-1878 

Vai. 10:80 Iki 7 v. vak. šeštad 10:8.»•<! 1 ‘

-i ofiso PK 6-8888, rea. RE 7-8188
nR A. IENVINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
l IFTI VIS OTnVTOJAŠ

2560 Wset BSrd StreetWeet
»l kaadler nuo 

I Iki 0 V«1 Tročlarl
p. p. Ir 7:8*

šešt uždaryta

Telefonas ORovohll] 6-1585
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECTALIRT* 
PRITAIKO AKTNTUR -

Valandos 9— i X Ir 7—9 v v pagal 
■ .•ttertm. Išskyrus trečiadienius

2422 W. Marųuette Road

Ofiso Ir boto tel. Ol.ymptc 6-1861
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS
1407 So. 49tb (Joart, Cicero 

Kasdien 10—12 Ir 4—7 vai. Trečlad
(r šeštad Uk 1U—11 vai.

OR ANT. RUDOKAS. Opt 

Tikrina akis ir pritaiko akintas, 
keičia stiklas Ir rCmns 

4466 & Oalifornl* Ava. .YA 7-7381 
Vai.: 10 ryto lkt 8 vak (trečlad u*

10 rvtO llf* • n n
SKelbkitės dien. "Drauge".

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

4546 West 63rd St., Chieago 29, Illinois TeL LUdloa 5-9500

Entered as 8econd-Class Matter March 81, 1916, at Chieago, Illinois 
Under the Act of March S, 1879

Member of the Catholle Press Ass’n 
Published d a 11 y. ezept Rundays, 

by the
I.tihuanlan Cathollc Prese
PRENUMERATA: 
Chleagol Ir ClceroJ 
Kitur JAV Ir Kanadoj 
Užsienyje

8VBHCRIPTION KATES 
110.00 per year outstde of Chleųgo 
112.00 per year In Chieago A Cicero

Boelety 810.00 per year In Canada
Eorelgn 812.00 per yearMetams H metū S mėn. 1 mln

812.00 86.50 8-3.50 81.80
810.00 85.50 88.00 81.26
812.00 86.50 88.50 81.10

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne 
saugo, juos grąžina tik iš anksto susitarus. Redakcija nž skelbimų turini 
neatsako Skelbimų kalno* prisiunčiamos gavus prašymo
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ŠV. KAZIMIERO JUBILĖJUS
ŠIMTMETINIŲ DURŲ ATIDARYMAS

Ateinančiais meais sukanka didelės šv. Kazimiero sukaktu* 
vės — 500 metų nuo jo gimimo. Vienas kitas jautresnis lietu
viškiems reikalams žmogus jau nuo seno kelia reikalą šias sukak
tuves tinkamai atšvęsti.

Penkių šimtų metų sukaktuvės vien savo metų skaičiumi yra 
vertas dėmesio dalykas. Jos duoda progą pažvelgti į mūsų tautos 
reikalus ilgoje perspektyvoje. Jos galėtų padėti mums susida
ryti pilnesnį lietuvių tautos vaizdą nuo Viduramžių pabaigos iki 
mūsų laikų.

Mes čia turime reikalą su šventojo sukaktuvėmis, šventasis 
yra toks asmuo, kuris turi plačiausią tarptautini statusą iš visų 

galimų statusų. Nei politiko, nei kultūrininko, nei menininko 
garbė nėra tokia tvirta, kaip šventojo. Šventasis gyvena ne vien 
savo amžiuje ir tautoje, bet visur, kur tik jis randa dvasinių 
atitikmenų. Dėl to šventojo sukaktis yra gera proga plačiai ati
daryti vartus, kurie ilgus amžius galėjo būti uždari.

Dėmesio Šv. Kazimierui šiandien mes galime sulauktigana 
plačiai. Tų vilčių mes turime dėl tam tikro reikalų panašumo tarp 
šv. Kazimiero ir mūsų. šiandien pasaulis yra didelėje gynimosi 
pozicijoje nuo sovietiškojo komunizmo. Šv. Kazimieras buvo Va
karų kultūros gynėjas prieš Rytus. Atrodo, kad Rytų ir Va
karų dvasinį konfliktą jis jautriai išgyveno ir ano meto prie
monėmis bandė jį spręsti. Jo stebuklinga pagalba Lietuvos ka
riuomenei kovoje su Maskva 1518 — 1519 metais turbūt prisi
dėjo prie jo paskelbimo šventuoju. Dęl to šiandięn mes galime 
su šv. Kazimieru eiti į tarptautinę katalikiškąją visuomenę ir 
turėti vilčių, kad tas kontaktas bus abipusiai vaisingas.

TRUMPI GYVENIMO BRUOŽAI
Šv. Kazimieras gimė 1458 m. Krokuvoje, mirė 1484 m. Vil

niuje. Jo tėvais buvo karalius Kazimieras Didysis ir Austrijos 
imperatoriaus duktė Elzbieta. Pasak tėvo K. Matulaičio, “Nuo 
1386 metų lietuviai valdovai turėjo savo valdžioje ir Didžiąją 
Lietuvos Kunigaikštiją ir Lenkijos karalystę”. Didesnę savo 
gyvenimo dalį šv. Kazimieras praleido Vilniuje ir Medininkų dva
re. Mirė džiova.

Šv. Kazimieras pagarsėjo vargšų šelpimu. Jis taip pat už
tardavo nuskriaustuosius prieš įtakingus galiūnus. Kai didžiū
nai ptikaišiojo karalaičiui, kad jis save žemina panašiais patar
navimais, šventasis atsakė: “Nėra didesnės garbės didžiūnams, 
nėra kilnesnio darbo kunigaikščiams, kaip pagerbti Jėzų Kristų 
vargšų asmenyje. Aš laikau sau garbe patarnauti vargstančiam 
valdiniui” .(plg. K. Matulaitis “Šventųjų gyvenimai”). 

ISTORIJOS GIRGŽDESYS
•v

Per šiuos jubilėjinius metus mes, šv. Kazimiero gerbėjai, 
turėsime ką veikti. Reikės mums jį giliau pasisavinti. Ligšiol 
mes nesame prie jo priėję, kaip prie realaus žmogaus. Daug kliū
čių stovi mums skersai kelio. Visų pirma mes neturime geros 
akies Jogailos dinastijai. Mažų. mažiausiai pirmenybę mes visais 
atžvilgiais teikiame Kęstučio'ir Vytauto šakai. Toliau, šiame rei
kale priešais atsistoja Liublino unija su savo gerokai prievartiniu 
pobūdžiu. Ji buvo padaryta valdant šv. Kazimiero tėvui. Gerai

Amerika be linijos Ryty Europos atžvilgiu
Bostono “Monitorui” bendra

darbis iš Jungtinių Tautų cent
ro New Yorke rašo:

sluogsnių ir neįstengė jų tarpe vaidinti derinančio vaidmens. Ji 
neįstengė sulaikyti prasidėjusio tautos skilimo proceso.

Nedaug mes turime surinkę medžiagos apie šventą Kazimie
rą, bet ir iš to, ką turime, matyti jo veikimas, priešingas tautos 
skilimui. Jam klasių skirtumo praktiškai nėra. Nes, jo manymu, 
nėra garbingesnio užsiėmimo didžiūnui, kaip pagelbėti silpnie
siems. Tai iš tikro yra vakarietiško visuomeninio mokslo pa
žiūra. Šv. Kazimiero pažiūra į valdovo ir valdinio santykius yra 
visai nepanaši į despotiško Rytų valdovo. Tik gaila, kad po šv.
Kazimiero mirties ji neturėjo pakankamai gynėjų Didžiojoje Lie- tamentas R* Europos ateities 

atžvilgiu. Linijos nustatymo y- 
! pač laukia Voice of America ir 
Radio Free Europe įstaigos, nes 
jos paprastai kalba tai, ką vals
tybės departamentas pataria. 
Kiek žinoma, 1952 metais res
publikonų partijos išlaisvinimo 
frograma neilgai gyveno. Kiek 
galima spėti, tebeveikia demo
krato George F. Kennan’o pa
siūlytoji sulaikymo linija, prie 
Kurios pridėta parama Lenki
jai ir Jugoslavijai. Ar iš to bus 
išvystyta nauja linija, niekas 
nežino.

Rytų Europa susirūpinimą y- 
pač pabrėžė “New York Times” 
bendradarbis Harrison F. Salis- 
bury, kuris tą Europą aplankė 
ir parašė eilę straipsnių. Jis 
sako: “Maža priežasčių tikė
ti, kad užsienio politikos nusta-

Metinę vengrų sukilimo su
kaktį minint, išryškėjo, kad nie
kas tikrai nežino, kokių pažiūrų 
laikosi mūsų valstybės depar-

tuvos Kunigaikštijoje. V. Bgd.

karų idealams, kaip šiandien. Už
yra nei ruoiti, nei padėti to- ,uždanSo,s gal. 'I'"“'
kienis sukilmams kitose valat-ae. J 1 V3 *.3, Jei e" 
Kaip neteisėta mums svetur kiš- u.a ^ar t.lglan’a'
t,a. taip ir kitoms valstybėms ir gera. ,4 aik,m, Uni-
neleistina įsikišti tokias revoiiu- .a. n. i”?"
eijas slopinti”. ama‘ bra"gl 1“a,k>'t‘1 talka‘ JT

įsigyti amžiną draugiškumą 120
Aiškesnės Amerikos linijos1 r.iilionų žmonių, gyvenančių vie 

daug kas norėtų. “Central Eu-i noje opiausių pasaulio dalių".
ropean Newsletter” (kur apie 
Pabaltijo kraštus amžina tyla) 
redaktorius Pa vėl Tigrid sako:

“Dar niekad komunistų par
tijose nebuvo tiek pritarėjų Va-

Deja, ir pats Tigrid neišryš
kina, iš ko pageidaujama “tei
giama, prasminga ir gerai išlai
koma linija“ privalėtų susidėti.

V.

Grėsmės akivaizdoje
Savaitraštis “Kristaus Kara

liaus Laivas”* viename iš nau
jausiųjų savo numerių įsidėjo 
informacinį straipsnį “Budėji
mo valanda”. Šio straipsnio 
mintys ypatingai aktualios šiais 
laikais, apie kuriuos didysis 
JAV vyras J. E. vysk. F. Šhee- 
nas sako: “Mes gyvename apo- 
kaliptinius laikus — paskutines 
mūsų eros dienas”. O žymusis 
Amerikos karo vadas gen. D. 
MacArthuras apie dabartinius 
laikus yra pareiškęs, jog “mes 
stovime prie Armageddono du-

dėjėlius, kurie nuolat Jį įžei
džia. Kitu atveju Viešpats Jė
zus yra pasakęs, kad viena tei
sioji siela gali atsilyginti už 
tūkstančių nusidėjėlių kaltes.

Budėjimo reikalavimai yra 
gana paprasti. Mes patys gali
me pasiskirti valandą tarp - 9 
vai. vakaro ir 6 vai. ryto; pa-
siskiriame ir dieną. O jei dėl 
kokių nors priežasčių nebudėsi- tytojai Washingtone junta, kad 
me — nenusikalsime. Budėji- Rytų Europoje atsiranda naujų 
mo bei atsiteisimo valandai nė
ra įsakytų maldų. Galima nau
dotis kunigo Mateo parašyta

rų”. Taigi, didžiosios grėsmės knyga “Šventoji valanda nak- 
akivaizdoje atsiteisimas ui savo ties adoracijai namuose” (ši 
ir kitų nusikaltimus įgauna y- knyga netrukus pasirodys ir 
patingos reikšmės. Tiesa, toji liet. k.), sukalbėti Švč. Jėzaus 
grėsmė gal ir nebus pašalinta, Širdies litaniją, rožančių, atlik- 
nes saikas gali būti perpildytas, j ti mąstymą arba, jungiantis 
bet visiems turi būti žinomas dvasioje prie pasaulyje kur nors 
faktas, kad ji gali būti sušvel-' šiuo metu laikomų šv. Mišių, 
ninta. Kaip? Šiuo atveju —1 kalbėti Mišių maldas ir t. t. 
viena paatikota nakties yalan- Pažymėtina, jog budėjimo va
da Dievui.

Minimame straipsnyje pažy
mima, jog šiemet (1957 m.) su
ėjo 30 m. nuo to laiko, kai pa
maldūs žmonės pradėjo budėti 
naktimis, atsiteisdami už nusi
dėjėlių kaltes švč. Jėzaus Šir
džiai. Naktinės adoracijos bu-

bent, kad yra pagrindo manyti, jog Kazimieras Didysis jai nepri- dėjimą yra pradėjęs kun. Ma
tare ir dėjo pastangų jos išvengti. Dar toliau, šv. Kazimieras teo. Rezultatai — neblogu Eu- 
yra Viduramžių žmogus. Viduramžiai mūsų visuomenėje nėra ropoję ir Amerikoje gausios 
labai popularus terminas. Mes juos pažįstame iš blogosios pu- žmonių eilės išgirdo jo balsą.

landą galima atlikti ir namuose. 
Kai prasideda nakties 9 vai., 
švč. Širdies garbintojai prade
da savo šeimose budėjimo va
landą.

Taigi visi, kurie šiuos žodžius 
skaitome, atkreipkime į tai la
bai rimtą dėmesį, kad, atėjus 
didžiojo bandymo dienoms, nesi- 
graužtume. , ,

V. I^aurušonis

progų, neigi jie rimtai pagalvo
ja, kaip pakeisti sąlygas Rytų 
Europoje Amerikos naudai”. , 

Visuomenėje ir spaudoje taip 
pat nėra aiškumo. Buvęs Ame
rikos delegatas JTO Ernest A. 
Gross Foreign Policy draugijos 
pamflete “The New United Na- 
tions” siūlo JTO sukurtąją 14- 
kos valstybių komisiją, skirtą 
prižiūrėti taikai arabų pasauly
je, pavartoti ir kitur, jei, kaip 
Vengrijoje, pasirodytų grėsmė 
pasaulinei taikai. Jis sako, jog 
jei tokia komisija būtų buvusi 
pasiųsta Vengrijon tuomet, kai 
tik jos vyriausybės galva Nagy 
paprašė JTO pagalbos, galbūt 
rusai nebūtų savo kariuomenės 
ten pasiuntę.

Bet Freedom House bankete 
vienas tos įstaigos vicepreziden
tų, Leo Cherne, iškišo preziden
to Lincolno 1852 metais pareiš
kimą. Springfield, III., įvykusio 
mitingo rezoliucijai, reikalavu
siai sudrausti caro kariuomenės 
įsikišimą į tada vykusį vengrųDievas nežiūri į tavo meda

sės, bet visai nepažįstame B tos kurią atstovavo šv. Karimieraa., Amerikos lietuviai taip pat da- lius> į tav0 isizaius ir ran. | įukili ' prezidentas LincolLs
Kęstutiškai vytautinės Lietuvos simbolis yra labai didelį 

vaidmenį atlikęs Lietuvos prisikėlime. Tačiau jis neįstengia išaiš
kinti mums visos Lietuvos. Lietuvių tautoj yra dalykų, kurie nėra 
iš vytautinės dvasios, bet yra lietuviški ir nemažiau gyvi. Jie 
niekada ir nebuvo mirę. Jų nereikėjo kelti iš mirusių. Ir kažin, 
ar ne jie buvo tos slaptos gyvos šaknys, kurios įgalino vytautinį 
Lietuvos prisikėlimą.

ANKSTI IŠGYVENTAS LIBERALIZMAS

Mes neturime pagarbos senajai D. L. Kunigaikštijos administ
racijai. Tačiau šv. Kazimieras yra vienas tų, kurie stovi šio3 
administracinės raidos pradžioje. Ta proga mums kyla visa 
eilė klausimų. Kokiame santykyje jis stovi su tuo dekadansu, 
kuris pasireiškė šioje šviesuomenėje? Kokiame santykyje jis 
yra su savo laiko šviesuomene? Ką šv. Kazimieras turi iš se
nosios lietuviškos praeities? Tai yra klausimai, kuriuos mes tu
rėsime progų pasiaiškinti ateinančiais kazimieriniais metais.

Vadovaujanti Lietuvos visuomenė, kai ji šv. Kazimiero lai
kais rūpinosi savo laisvėmis ir, palyginti, lengvai jas gavo, nu
sikalto turbūt ne tuo, kad kovojo už savo teisę vadovauti Lie
tuvos gyvenimui. Ji nusikalto tuo, kad negynė Lietuvos žmonių 
teisių. Pati kovodama už savo teises, savo valdomiems žmonėms 
paliko tik pareigas. Lietuvoje trūko teisių ir pareigų sandermės. 
Buvo Viduramžių pabaiga. Lietuvos šviesuomenė nusiskynė vi
duramžiškai suprastas laisves, bet neprisiėmė pakankamai vi
duramžiškai suprastų pareigų. Dėl to liberalizmo klaidą Lietuva 
išgyveno keliais šimtmečiais anksčiau, negu Vakarų visuomenė. 
Net ir komunizmo įsikūrimas senosiosė D. L. Kunigaikštijos že
mėse nėra visiškai be istorinės logikos. Jis reiškia organiško vi
suomenės pareigų pasidalinimo trūkumą, kuris, bent pravosla
viškose srityse, sudarė tikrą visuomeninių santykių tuštumą.

TAUTOS SUSKILIMO PRIEŽASTIS

Kiekvienam, besidominčiam*" Lietuvos istorijos klausimais, 
rūpi išsiaiškinti, kodėl lietuvių tautos perėjimas į naujuosius am
žius yra pažymėtas tokiu nesėkmės ženklu?

Nemažai hipotezių tuo klausimu yra sudaryta. Bandyta kal
tę suversti kitoms tautoms ar nepalankioms politinėms sąlygoms, 
pvz. unijai. Tačiau verta abejoti, ar šie išoriniai faktoriai gali 
išaiškinti tą iš esmės vidinį reiškinį, kuriuo yrą šviesuomenės at
siribojimas nuo visuomenės? Ar nereikia čia jieškoti labiau vi
dinių priežasčių? Kas buvo ta vidinė solidarumo trūkumo sėkla, 
paskatinusi šviesuomenę domėtis svetimomis kultūromis, neug
dant lygiagrečiai kultūrinio gyvenimo pas save? Ar kartais šis 
ligūstas palinkimas svetimai kultūrai nebuvo natūrali reakcija 
prieš perilgai uždelstą Lietuvos sukrikščioninimą? Gal čia vei
kė uždrausto vaisiaus dėsnis, kuris juk visada yra saldesnis? Ar 
lietuvių tautos savitumo sujungimas su opozicija krikščionybei 
nebuvo ta klaidinga sintezė, kuri pradėjo kenkti tautai iš vidaus, 
kaip nenatūralus reiškinys?

Šis atsilikimas, kaip kiekviena visuomeninė klaida, neliko 
be savo pasekmių. Jo dėka lietuviškoji šviesuomenė į krikščio
nybę ėjo tik kaip į savo asmeninį reikalą. Ji nesugebėjo jo pri
imti, kaip visuomeninio reiškinio, ir tuo būdu atitrūko nuo liau
dies. Ir taip, sugriuvus seniesiems Lietuvos visuomeniniams ry
šiams, krikščionybė čia dar nebuvo persunkusi visuomeninių

lyvauja tam judėjime. Pvz. 
Chicagoje, Marąuette Parke, 
šiuo metu' jau yra susidariusi 
70 žmonių grupė. Yra įsijun
gę ir tremtiniai. Dalyvauja se
ni, jauni, vedę, nevedę, jauna
vedžiai ir t .t. Kiti jau budi 
15 m. Budima naktimis nuo 9 
vai. vakaro iki 6 vai. ryto. Bu
dėjimo vaisiai — nuostabūs: at
sivertimai, pašaukimai į dvasinį 
luomą, santaika šeimose ir t. t.1 
Jau beveik 300 parapijų tokį į 
budėjimą yra įsivedusias. Pats 
Jėzus Kristus šventajai Marga
ritai Marijai yra pareiškęs, jog 
budėjimas nuraminsiąs Dan
gaus Tėvo rūstybę prieš nusi-

— Hubbard sakęs: “Mūsų valdžios pareiga

Pradėkite taupyti šiandien; turėsite rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

Įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti Iki 110,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., j vakarus nuo Caliiomia Avė

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO
Pirmad. antrad., penktad. 
šeštad. 0 vai ryto iki 4:30

VALANDOS:
ir Trečiad. 9 ryto iki 12 vai 
p.p Ketvirtad 9 vai. iki 8 v.v

KALAKUTAS DOVANAI
Kas pirks televiziją ar šaldytuvą pas 

BALYS RADIO A TELEVISION SALES & SERVICE
2646 West 71»t 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 &
8245 S Western Avė.,

LOAN ASSN.
__________________________ Chicago 3G, Iii

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSn7 
4559 So. Paulina St„ Chicagn 9, III, YArds 7-G145

GRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
W 47th St, Chicago 32, Iii2555

3439
ei$Tn!CT SAVINGS S 

S. Halsted St.,
LOAN ASSN

Chicago 8, Iii
ST. ANTHONY SAVINGS A LOAN &$$8.

1447 S. 49th Ct., Cicero 50, Iii., tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVIHGS & LOAN &SSM,
1800 S. Halsted St., Chicago 8, III

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

ir tolimų diBtancijų. Saukite sekančiai

ANTANAS VILIMAS
8415 SO UTUANICA AVĖ., CHICAGO 114 

Telefonas — FRontier 6 1882

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

Moderniai atremontuotose patalpose rasite didžiausi pasi
rinkimą moderniausių baldų, T.V. ir Radio aparatų, ir kitų 
namams reikmenų.

PASIRUOŠKITE KALĖDŲ 
ŠVENTĖMS!!! 

KALAKUTAS DYKAI!
F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS, sav.

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30
J

JANIS KL1DZEJS

9R čfijnoėioė Olalthj A

S ROMANAS

verte a. leiti*kis aaaa^

Tėvas su Paulium kalbėjo apie linų braukimą, Liu-į Šį mėnesį, kada Andrius gyveno namie, daugelis 
cė su Vera apie Lapanų Bronės vestuves, ir į visus pa- apylinkės atėjo su juo pasikalbėti! Vienas turėjo 
šnekesius įsimaišė Elzė, skanius kleckelius kramtyda- bylą senate, antras norėjo gauti paskola, iš Žemės ban- 
ma. Kai Andrius pažvelgė į Antosę, jos ranka sudre- ko> trečiam buvo reikalinga pensija ir kažkokiam bu
bėjo ir sriuba išsiliejo ant stalo. I vo pastipusi paskutinė karvė.

— Oi! Kokia aš... — tarsi atsiprašydama ji pa

(TĘSINYS)
— Greitai, greitai, dideli ir maži! Vakarienė, va

karienė! Atauš... Kad jūs žinotumėt, ką aš išviriau, 
tai visi cypdami ir stumdydamiesi subėgtumėt prie 
stalo.

— Žinau, ką tu verdi — sriubą ir mėsą! Valgyk 
pati! — taip sakė Elzytė, vis dar būdama pikta.

— Mažasis ežiuk! Kas tau šį vakarą? Ir tu val
gysi laižydamosi. Žinai kas yra? Na, spėk! Ne!.. 
Bulviniai kleckeliai piene! Na, greit visi!

Liucė pradarė duris į antrą kambarį ir kvietė.
— Visi, visi, Antose, ateik ir tu.
— Antose, valgysime vakarienę pas mus, — sakė 

Verutė.
— Eisiu į namus... Motina bars, kad taip ilgai... 

— Išsisukinėjo Antosė.
— Elziuk, nebūk pikta ir paprašyk Antosę, — sa

kė Andrius.
Elzytė pažiūrėjo j Andrių, tada priėjo ir paėmė 

Antosę už rankos:
— Ateik, Antose... Na, ateik Antut. Aš nebepyks- 

tu... Tiktai... tu apie Andrių daugiau nekalbėk...
Dar kartą nutilo visi ir nuleido akis. Susėdo prie 

stalo. Tą vakarą buvo didelė šeima— su Rugajių tėvu 
ir Salnišų Antose devyni.

žiūrėjo į Liucę.
— Nieko, nieko... Karšta sriuba... Ir man taip 

pat pasitaiko... sakė Liucė ir netrukus sąmoningai pa
kreipė šaukštą ir išliejo sriubą ant stalo.

Po vakarienės Antosė greit rengėsi eiti į namus.
— Viena tamsoje bijosi. Palydėsime, — sakė Ve

rutė. — Andriau, eikime visi pasivaikščioti.
Apsirengė ir Andrius. Su Antose ėjo Andrius ir 

Verutė.
— Turime savo kavalierių. Įsikibkime jam į ran

kas, — sakė Verutė ir sugriebė brolį kietai už rankos. 
— Na, Antose, ką tu bijai! Griebk ir spausk taip, kad 
šauktų!

Taip nedrąsiai Antosė įsikibo į Andriaus ranką. 
Jos ranka buvo šilta, bet drebėjo.

54.
Ar tai iš tikro neatrodė juokinga, kad žmonių pro

tai ir liežuviai keitė padėtį, kaip vėjo malūnai sukdami 
sparnus. Stebuklingos kalbos, kurios šioje apylinkėje 
buvo girdimos apie porą metų, pamažu buvo nutilusios. 
Jau daug kartų visi buvo matę Andrių ir įsitikinę, kad 
jis nešlubuoja, nors ir buvo pasakota, kad į jo koją su
varytos tos septynios kulkos iš revolverio. Turbūt ne
buvo.

Dabar daugelis buvo pradėję kitaip galvoti: žiū
rėk, Andrius ten Rygoje esąs kažkoks augštas ponas ir 
turįs dar augštesnius pažįstamuosius, todėl galįs da
ryti, ką tik norįs.

Kur buvo galima ką nors patarti, ten Andrius ir 
padėjo, bet sunku buvo jiems išaiškinti, kad jis neturi 
jokios galios teismų sprendimuose, ir tų augštųjų pa
žinčių taip pat nėra.

— O, tu tik nenori... Na, suprantama, ką gi tu su 
mumis — mes juk tik tokie tamsūs žmogeliai.. — taip 
jie sakė.

Apie kažkokį atsitikimą kalbėjo taip:
— Prisimeni, Meikulai, tai buvo praeitą rudenį — 

mes bylinėjomės su tais Justaunikais dėl tų pievų. 
Apygardos teisme — nieko. Ir senate — laukiam, lau
kiam — nieko. Įgaliojome tą dalyką vesti Rugajuką. 
Aš jums sakau — per mėnesį visi Justaunikai buvo su
malti į dulkes, taip, kad su visais savo advokatais jie 
dar ir dabar negali atsigauti...

— Taip, taip... Jei tik jis nori, viską gali. Gera 
galva. Bet jis perdaug nenori pradėti...

— O, dalykas toksai: čia dar neseniai žmonės apie 
jį buvo visokių kiaulysčių prikalbėję, todėl taip ir yra.

— Taip, taip... Jei tik dar kas nors apie jį ką 
nors kalbės, tam ant vietos reikia tvoti per galvą! Te
gul dulkės rūksta!.. i

— Oi reikia! Žinau, mūsų žmonėms čia burnos 
kaip krosnys.

— Kaip pamazgų katilai...
— Pilk, kur tik gali įpilti.
— Kad girdėtų, kaip žlegsi...

(Bus daugiau) .
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

MOŠŲ KOLONIJOSE
Los Angeles, Calif.Lietuviu Prekybos Namai

Prekės be brokų, sugadinimų, klientų sąskaitos neparduodamos Finansų Co. 

Išmokėjimui iki 36 mėnesių.

RUDENINIS PREKIŲ IŠPARDAVIMAS, 
SUTAUPYSITE

Senatorius IVilliaiii F. Knovvland 
kalbės Pavergtųjų Tautų 

susirinkime
Masiniame Pavergtųjų Tautų 

susirinkime, kuris įvyks 1957 
metų lapkričio mėn. 23 d., šeš- 
*”dieni. 7 vai. 30 min. Patrio- 
tic salėje, 1816 South Figuaroa 
St., Los Angeles, Calif., senato
rius William F. Knovvland pa
sakys kalbą. Šį susirinkimą ruo-"-Sijoto F

v0 sudarytas inž. Viktoro Pet
rausko rūpesčiu.

Organizacija susirenka kas 
antras mėnuo ir savo susirinki
mą paįvairina tautiniai-kultūri Į 
ne programa. Paprastai pakvie
čiama žymus paskaitininkas, oi 
viename tokių susirinkimų turė
ta garbės svečiais JAV kongre
so narys Gordon McDonaugh su 
ponia. Jis yra Lietuvos politi
nių reikalų rėmėjas Washin$?t.o-

VISOS PREKĖS JAU 58 METŲ MODELIŲ IR STILIŲ

Naujausi 3-jų ir 4-ių dalių svečių kambario baldai, Nylnn medžiagos, moderniško stylians
parduodami virš $300.00 pas mus šiuo metu tik ................. ............................... $180 — $250

9x12 kilimai garsiausių Amerikos Fabrikų kaip Bigelow, A. Smith, Magee, su aukso įaus
tais siūlais, 58 metų stiliaus tiktai ........... ...................... ............................... .. $69 iki $129.00

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

ne. Dalis susirinkimų praleidžia 
šia naujai suorganizuotas vie- ma šeimyniškiems pasisvečiavi- 
netas iš suomių, estų. latvių, lie mams. Malonu pastebėti, kad 
tuvių, lenkų, ukraniečių, čekų, susirenkama žvmiose i- gražio- 
vengrų ir rumunų; vienetas va-, s.? patalpose. ‘ k .
dinamas American National Organizacija surengė iškilmin drabužių glėbiu, kuriuos Rs "gavo 
Committee for Freedom of En-i gą praėjusių Nauių Metų suti- Amerikos Vyskupų fondo. Vys-
slaved Nations. Lietuviams šia- kimą. Tai buvo vienas pasigėrė- daro rinkliavą lapkri
me komitete atstovauja ALT- tinų pobūvių šioie kolonijoje.t 
bos Los Angeles skvriaus na- Skaitėm apie puošnius inžinierių 
riai A Skirius, L. Valiukas, Ri- parengimus Chicagoie, bet mū Priėmimas
ta Medziukaitė ir J. Andrius, aiškių parengimu tikrai buvo Pietų Kalifornijos universite- 
Lietuviai kviečiami šiame susi- kuo pasigėrėti: surengta ir pra- to kancleris, pasaulinio garso 

dr. Rufus B. von Klein-Smidrinkime skaitlingai dalyvauti.

Įdomus “Lietuvių Dienų’’ 
žurnalo lapkričio numeris

“Lietuvių Dienų’’ žurnalo lap 
kričio mėnesio numeryje daug 
vietos skirta lituanistiniams rei 
kalams. Vladas Kulbokas rašo 
įžanginį lituanistinės mokyklos 
reikalu; duodamas pasikalbėii- 
mas su Ignu Malėnu lituanisti- 

^kos klausimais J. A. V-se. Be 
to, daug nuotraukų, pavaizduo
jančių lietuviškų mokyklų dar
bą Amerikoje ir Kanadoje. “L. 
D-nų” lankričio numeryje rašo: 
Vladas Ramojus, Stasė Prapuo- 
lenytė, Vaclovas Verikaitis, P?t 
ras Babickas, dr. V. Terci jonas 
ir kit. Gausu nuotraukų iš viso 
pasaulio lietuvių gvvenimo. Žur 
nalo metinė prenumerata — 
$5.00. Administracijos adresas: 
9204 South Brbadvvay, Los An
geles 3, Califomia.
Prelatas M. Krupavičius pakilęs

vesta augštoje ir kultūringoje:
plotmėje ir nuotaikoje. lapkričio 6 d. savo rezidencijoje

surengė priėmimą-arbatėlę. Gar
Praėjusiais metais organiza- bės svečiais buvo Kinijos gene- M

1 Ifl 1 CIT TYl Q nio 1 T 70 d /AITO vv i i ro linin n ^1 ~ „ I cijai sumaniai vadovavo pirmi
ninkas Bronius Budginas ir sek 
retorius Valentinas Varnas. Ne-

ralinis konsulas dr. Mong-ping 
Lee su ponia. Ta proga supa- 

I žindino svečius su “The Ameri-
seniai įvykusiame susirinkime can Bureau for Medičal Aid to 
perrinkta vadovybė. Naiujon vai B’ree China” veikla. Lietuvos 
dybon pateko sekantieji: pirm. | konsulas dr. J. Bielskis su po-
— pulk. J. Andrius, vicepirm. į nia buvo kviesti ir dalyvavo.
— J. Jodelė. ižd. — V. Varnas, 
sekret. — V. Petrauskas. Šio
mis dienomis pirm. Andrius ir 
ižd. Varnas oficialiai vizitavo 
konsulatą ir pažadėjo su juo 
visukuo bendradarbiauti Lietu
vos reikaluose.
Kariuomenės šventės minėjimas

V
Karininkų organizacijos "Ra- 

,movė” skyrius rengiasi paminė- 
Į ti Lietuvos kariuomenės šven- 
1 tę. Tam tikslui gruodžio 1 d. bus 
pamaldos Šventojo Kazimiero 
lietuvių parapijos bažnyčioje. 
Po pamaldų susirinks parapijos

tas į Vasario 16-sios minėjimą salėje išklausyti specialios pro- 
ALT-bos vietos skyriaus vai- narnos. Konsulas Bielskis irgi

dyba nutarė Vasario 16-sios mi
nėjimą ruošti 1958 metų vasa
rio 15 ir 16 dienomis (šeštadie
nį ir sekmadienį). Vieną dieną

pasižadėjo žodį kitą tarti.

Pa gerbtuvės
“International Committee for

bus bendras minėjimas Patrio- ^os Angeles Philharmonic 
tie salėje, gi sekmadienį — pa- [Orchestra lapkričio 6 d. suren-

gė pagerbtu ves konsulų žmo
noms ir tarptautinių organizaci
jų atstovams. Apart ponios Biel 
skienės, iš lietuvių dar dalyva
vo muzikas Bronius Budriūnas. 
Jisai buvo dalyvių sutiktas gau 
siais aplodismentais, kuomet po
nia Bielskienė jį pristatė kaip 
pasižymėjusį lietuvį kompozito
rių ir chormeisterį.

Moderniški 5 dalių Valgomojo kambario baldai su nedegamu Formica viršumi pas mus
tik ........... ..............................................................,......................................................... $99.00 iki $129.00

7 dalių valgomo kambario ąžuolo ar šviesaus riešuto viršaus su nedegamu Formica viršu
mi tiktai .......................................................................................................... ......................... $129 _ $149.00

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

pas mus sutaupysite $210.00 parduomi už............................................................................. $390.00
Virtuvėms chromo baldų didžiausias ir {vairiau šių stilių pasirinkimas sutaupysite nuo 30% — 

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

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI

Virš 200 miegamųjų Jūsų pasirinkimui Amerikos ir Europos Fabrikų. 3-jų dalių miegamieji 
riešuto ar ąžuolo spalvos parduodama nuo..............................................................$149 — $200.00

Miegamieji augščiausios rūšies Brazilijos raud nn.medžio ar šviesaus mahagebi, {patingų 
stilių New York parduodami po $1,200.00, turi seifus dėl brangenybių ar pinigų pas 
mus •.•*..................................................................................................................................................... .. $795.00

ŠALDYTUVAI, PEČIAI, TV, RADIO

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

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

n«« .......................................................................................................................................... $99 00 — $200.00
Rašomieji stalai moksleiviams pas mus tik........................... .......................... .. $29.00 _  $49.00
Linoleum 9x12 įvairiausių spalvų Ir dydžių, geriausių fabrikų tik ................... ........................ $6.50

Viską Jūs pirkaite pas mus pigiau — gėrės ųės kokybės, naujausių stilių.

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

Kas Turi Gerą Skonį — viską perką pas Lieponj

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

Atidaryta pirmadieniais, ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:31) vai. Kitom die
nom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 12 iki 5.

maldos ir pokylis viename iš 
Los Angeles viešbučių. Pagrin
diniu kalbėtoju pakviestas pre
latas Mykolas Krupavičius. Ti
kimasi gauti žymių kalbėtojų ir 
iš amerikiečių tarpo. ALT-bos 
Los Angeles skyriui šiuo metu 
vadovauja: pirm. A. Skirius, vi
cepirmininkai — L. Valiukas ir 
J. Andrius, sekretoriai — Rita 
Medziukaitė ir Alg. Raulinaitis, 
fin. sekretorius — Julius Jode
lė ir kasininkė M. Aftukienė.

Susitikimas su Kongresmanu 
Glenard Upsoomb

Kun. J. Kučingis, šv. Kazimie
ro parapijos klebonas, ruošia 
lietuvių organizacijų pirminin
kų susitikimą su kongresmanu 
Glenard Lipscomb, kuris yra pa 1 
rodęs daug palankumo ir lietu
viu reikalų supratimo. Švr Kazi
miero parapija kaip tik yra kon 
gresmano Lipscomb distrikte. 
Susitikimas ir vaišės įvyks lap
kričio 20 d.
Lietuviai dalyvavo Respubliko
nų partijos centro pirmininko 

pagerbime
Respublikonų partijos centro 

pirm. Mcadc Alcorn lankėsi Ka
lifornijoje ir turėjo eilę pošė-1 
džių su partijos darbuotojais. 
Lapkričio mėn. 8 d. Los Ange- 

' les Biltmore viešbutyje įvyko 
pusryčiai, kurių metu Meadc 
Alcorn tarė žodį. Pusryčiuose 
dalyvavo iš lietuvių A. Skirius, 
L. Valiukas ir T. Visgirdą. Po 
pusryčių buvo atskiras susirin
kimas apie 20 tautybių atstovų. 
Šiame susirinkime dalyvavo vi
sa eilė partijos šulų su Mcade 
Alcorn. SuRirinkimo metu lietu
viai atstovai buvo pristatyti par 
tijos centro pirmininkui H. J.

MOODY

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR
LUMBER CO

STASYS IJTWTNAS, Eres.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai

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

SOPHIE BARČUS

RADIJO VALANDA
IA Mtotb-s WOE8 1390 k kasdbna 
mm pirmadienio Iki AvAtadb'nin mm 
X:3(i Iki 9:1 A v. ryte, ir kas pirma 
dieni nuo 7 iki k vakare.

SEKMAPIEN) ifi radijo atoib-s 
W O P A 1490 k. ir EM 102-3 MG. 
3:30 iki 9:30 ryte.

Tel. HEmloek 4-241*
715# So. Maplevvood Avė., Clilcago 2#

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymaa 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avė. Telef. Vlrginia 7-7097

Graži ALTo skyriaus veikla

Viena iš jauniausių vietos or
ganizacijų yra Amerikos Lietu
vių Inžinierių ir Architektų są
jungos skyrius. Nors dar nepil
ni dveji metai nuo skyriaus įsis- 
teigimo, bet jau turi virš ketu
riasdešimties narių. Skyrius bu
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ŠYPSENA IR DRABUŽIAI

Dalyvaus ir konsulas
"Institute of World Affairs”,'

Pietų Kalifornijos universiteto 
globojamas, savo trisdešimt ket 
virtą metinį suvažiavimą turės 
Pasadena, Calif., grudžio 8-11 
dienomis, šių metų suvažiavi
mui tema numatyta ši: “Science 
Reshaping VVorld Politics’’. Lie
tu vos konsulas d r. Bielskis pa
kviestas dalyvauti suvažiavime.

— Los Angeles Chamber of 
Commerce, Women Division, lap 
kričio 22 d. rengia metinį po- 
būvį-priešpiečius. Ponia Biels
kienė kvietimą priėmė ir jame 
dalyvaus. Draugo Report.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografiįos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Ineorporated)

EDVARDAS ULIS, wv. 

4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-2481

KAZYS ČESNAUSKAS

6444 SO. TROY ST. 
Telef CTAlbrook 5-7670 ir

GIbson 8-4938
• Oeneralia KontraKtoriua nau
jų namų statybai, įvairiems re- 
ruoniams ir namų pertvarky
mams • Turime dldel) patyri
mų namų statyboje. • Patys 
itliekame cemento Ir medžio 
darbus. • Apkalnavlmal nemo
kamai

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyvento jų žino,

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

Universal Savings and Ix»an Assoclation užtikrina saugumą 
ir gražu pelną.

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

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

. ‘

Dėl paskolų Ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOC1ATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
zi*

“Siusiąs tmnAusTr,,“
f^ 15 TOU IR ARTI '■'J

NAUJI OIDEII TPOKAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO fRANK/A!
ILGU METU PATYRIMAS-PISUS IRSĄŽININGASPATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL Tel. V/Alhmok 5-3209

Aogštą

FfR 40 MITU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA l» 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BE NDROVI

4038 Archer Arenu* Tai. la3-6ZW 
AUGUST SAL0UKAS PmzU

JONAS GRADINSKAS
J. G. TELEVLSION CO. • 2512 W. 47th Str. • FRcntier 6-1998

RADIJAI, PATEFONAI, TELEVIZIJOS, Hl Fl

TELEVIZIJOS nuo $95 00,
DUMONT, RCA, GE, ZENTTH, EMERSON, SONORA,

BLAUPUNKT, GRUNDIG, MOTOROLA. VM IR KIT. 
Duodame išsimokėtinai. Priimame senus. Taisome.

Atdara kasdien Iki ► ,.l i>iimad ir a»tv ik) ■» vai Hekm uždaryta

į Atliekame dideliu 'r tr Jtus automobilių remontu#. Lyginimas, da 
žymas. Elektrinis suliedinimaa Parduodame automobilių dalis 

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA"
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA" • A. Stanevičius, 8a» 

2641 West 71 st Str. (Kampas Tai man Avė.)
Telel. PBospect 8-9842, Namu tel. VVAlbrook 5-5934

J

s



I I

Pirmadienis. 1957 lapkričio 18 DTENRASTTS DRAUGAS, GHTCAGG TLLTNOT8

Waterbury, Conn.
Diskusijose ląisviniino nukalu Į

Š. m. lapkričio 10 d. Water-• 
būryje Liet. b-nės pirm. dr. P.! 
Vileišio pastangomis buvo su-' 
nioštos labai įdomios diskusijos! 
Lietuvos laisvinimo klausimu. į 
Prelegentais buvo pakviesti iš 
New Yorko Vliko pirm. dr. A. 
Trimakas ir LLK-to narys Vin
cas Rastenis. Gana erdvioje 
Liet. klubo salėje susirinko apie 
šimtas klausvtojų. Tai mažokas 
skaičius, turint galvoje gana 
didele ir rausią vietos lietuviu 
koloniją. Bet atvykusieji tikrai 
atidžiai sekė diskusijas ir pa
teikė paklausimu.

Pirmas pranešimą padarė V. 
Rastenis kuris savo mintis skai
tė iš rašto, gana stropiai ir at
sargiai’ paruošto Bet visas jo 
pranešimas dvelkė tautininkams

NELAIME

Sunkvežimis susidūrė su trimis automašinomis. Vienas vairuotojas buvo nžmniine t™: 
įvyko Newarke, N.J. (INS)

Chicagoje
t Talka Nekalto Prasidėjimo 

seselėms

tinai reikalingus namus. š. m.| 
lapkričio 21 d. (sekmadienį) 6

PIRMA PASITEIRAUK

Rytinių JAV pakraščių gyven
tojai puikiai žino Putnamo sese
lių veiklą jaunosios kartos mer
gaičių auklėjimo srityje, mo

vai. Lietuvos Vyčių salėje ren-l,,ils s;t v:* . reikia radi-
. , ‘ . ... lo, patefono, III-I’i. televizijos,

gia salinių vakarienę, is kurios Duodam išsimokėtinai; imam se- 
gautas pelnas bus skiriamas se- nūs. Parvežę aparatu nureguliuo-
selių namu tatvbai ALRKF sto- iarne’ vifika išdftkiname — sn- 

r prantamai, lietuviškai. Garantno-vyklavietėje. Visa ( hieagos lie-;ta„ taisvnr s j. Oradinskas. 4. G 
tuviškoji visuomenė maloniai Televiaion Co.. 2512 VV. 47th SI.. 

Fl. 6-1998.,. . . , , ‘ į, , . prašoma parodvti savo pritari-siant vasaros stovyklas. Per 14 .... . ., n.ą seselių vykdomam įaunimo------------- ______________ ___metų jos yra įgijusios puikų pa- ......... . . ..------------------------------------------. j • f , tautinio ir rebg’mo auklėjimotyrimą vadovavime vasaros sto- dftrbuj }r atsį)ankvm.i va-
vykių, kurios visoms tose sto- , . ,., , j , • kaneneje paremti naujus seseliųvvklose dalyvavusioms mergai- . .. ... ..užsimojimus, kuriantis arčiau 

Chicagos.tems yra palikusios neišdildo
mus įspūdžius ir prisiminimus 
Amerikos Lietuvių Romos Ka
talikų Federacija, turėdama gal
voje seselių patyrimą vasaros
stovyklų vadovavime, pakvietė ......
seseles administruoti Federaci- ° °^e susitiko
jos nupirktą stovyklavietę lietu- n,ukai Persirgę gripą.

Po gripo

KETO |IX)MI MD KNYGA

VERKIANTI DIEVO MOTINA 
SYRAKŪZUOSE

ti Lietuvos laisvinimo šūkius, 
kelti konkrečius laisvinimo gali- 

! mumus, protestuoti, belsti? į pa- 
charakteringa tendencija. Tmm Į šaulio visuomenės sąžinę, o ypa-
pai suglaudus jo mintis, galima j tingai į atsakingus politikos vy- ir pranešti, kad mūsų tautietis BALFo 35-tas skyrius jau pa 
teigti, kad Lietuvos laisvinimo rus, kad jiems nurodytume mū-1 ^ur^s Januškevičius, parvyk- siruošė rudeniniam vajui, kuris

Prašo pagalbos
Brangfis broliai lietuviai 

Esu priverstas į Jus kreiptis

Newark, N. J.

Rudeninis Balto vajus
viškajam jaunimui. Tačiau Fe-
aeracija nėra pajėgi Šiuo mo. 
mentu įkurdinti seseles toje sto

Aš turėjau tokią augštą

reikalas dabar vra įėjės naujon 
fazėrt, labiau akademiškon; o 
Vlikas tebevartoja senus meto
dus: dažnai šaudo tamsumon... 
Perdaug visur lenda su savo 
memorandumais, protestais ir 
t. t. .

Toliau V. Rastenis padarė di-

Su Čikagos Arkivysk. aprutulta 
Tai pilnas vaizdas neįprastų ir 
stebėtinų įvykių Syrakūzuose. Liu

du ber- dininkų ir dokumentų apstumas 
verčia susimąstyti net skeptikus 
ir indiferentus. Knyga labai gra
žiai išleista su daugybe iliustraci
jų ir tekainuoia 2 dol. su persiun
timu. Puiki dovana bet kam ir bet 

kuria proga!
Užsakymus su pinigais siuskite:

“DRAUGAS”
4545 VV’est 63 r d Street 
CHICAGO 29, ILL.

mometro viršų, — sako vienas.vyklavietėje ir jos pačios turi 
pasirūpinti šiuo reikalu.

damas į namus iš darbovietės pradėtas lapkričio 10-tą dieną 
323 M. T. Unit M.S.O. 1951 m.| įr bus baigtas gruodžio 15 die-

kad mes tylėtume, kad mes ne- > sPa^° mėn. 18 d., apie 21 vai., ną Vajaus komitetas nuošir- .... ...
graužtume bolševikams ąkių, I Detmold gatvėje susidūrė su ne- džiai kviečia visus New Jersey1 stovyklavieėje joms bū-, kitu ...
kaip tas įkritęs šapelis. Juk ko- P^na' apšviestu stovinčiu sunk-| lietuvius į talką šiam svarbiam

vežimiu; pats važiuodamas ma-J reikalui.
žu motocikliuku “Mopet”, tapo| Kurie gali, yra prašomi pasi-

sų tautai daromas skriaudas 
Kaip tik komunistai siekia to,

munistų tikslas mūsų sąmonę 
migdyti. Juk jie nori, kad mes

Chicagoje esą seselių rėmėjai, 
norėdami padėti seselėms pasi-

— O aš turėjau tokią augštą, • 
kad net neužteko termometro 
ir mama turėjo baigti matuoti;

pavargtume kovoje, kuri galbūt sužeistas j galvą, kad net gyvy* j imti iš komiteto aukų lapą ir J 
dele ekskursija j Lietuvos ir bus labai ir labai ilga. Toliau buvo pavojuje. Ir šiandien, parinkti kiek nors aukų> kurie j| 
Lenkijos praeiti, t. v. j tuos lai-; gerb'. prelatas griežtai pasisakė ^ar tebeguli Bielefeldo miesto! nedali arba neturi laiko aukų 
kils, kada Lenkijos-Lietuvos lais! prieš visus tuos, kurie jau už- ligoninėje; nors pradeda taisy-| rinkimui, lai yra prašomi nors
vinimn reikalais rūninosi Čarto-1 miršo savo pareigas Lietuvai 
riskiai. A. Mickevičiai ir t.t. Bet i Jis nurodė, kad daugelis Ame- 
jų darbas neturėies didesnio pa-1 rikoje gyvenančių lietuvių pa
sisekimo, kol atėjo tam tikras tys gavo vidurinį ir augštąjj 
palomis laikas ir daugiau kaip , mokslą, o šiandien 'nesirūpina 
po 100 metų laisvės spindulys savo vaikus išauklėti gerais lie- 
sužibėjęs. Jis nurodė, kad da-( tuviais, neskaito lietuvių spau- 
bar Amerikos politiku tarpe yra j dos — laikraščių, knygų ir t.t. 
stipri koegzistencijos dvasia ir
niekas R. Ra jungos-J A V santv-
kių aštrinti nenori. Pagaliau V. 
Rastenis siūlė dirbti daugiau a- 
kademiškai. rašant knygas, jvai 
rias valstybės reikalus liečian

tis, bet dar negreit apleis ligo-' vjenoa dienos ar vienos valan- 
nio lovą. , dos uždarbį paaukoti šiam rei-

Namuose yra likusi žmona su 
mažomis 4 mergaitėmis, nuo 
3-7 metų amžiaus; tad, artinan-

kalui.
Aukų lapą galima gauti Šv. 

Trejybės bažnyčios klebonijoje.

vusius J. Januškevičiaus • prie- 
telius bei draugus sušelpti jo 

Baigiant dėl p. V. Rastenin Į šeimą, likusią varge, siunčiant, 
paskaitos tenka pasakyti, kad Į kas kiek išgalės, Bielefeld, Am 
ji dvelkė tikrai pesimizmu, kurio Alten Dreiseh 14a, Frau M. Ja 
ir taip jau pas mus perdaug. I nuškevičius.

tis Kalėdų šventėms, prašau bu! Pas kun' ^trą Totoraitį ir pas 
kitus Vajaus kimiteto narius.

Tegul nė vienas lietuvis neat
sisako nuo šio svarbaus reika-

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

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

Taa P*si"’įmas neturėt, remtis į ,r kit, laikraSįiai praaomi
«as studitas, kart. patogiam lai- ?. , re<* ur'>pe.mazlna spausdinti šį atsišaukimą. .1. D.
kui alėtus, turėtume paruoši, ėPniOkauucma ve, Bio,eMd, 1957 XI ,9 d
medžiaga. Vienybės laisvinimo; k& gunkjaj dirbtj fabrikuose ir '.................. ..................................
nesą reikalo taip atkakliai siek- kartu aukotis Lietuvos laisvi.
ti, kaip daro kaikurios 2Cri]PČs. j labui
Juk darbas gali būti dirbamas, o ■ •• j. Rusirmkimas praėjo gana darir keliu grupių ir įvair’ais me-i • • . .x , . ,, .. ! moję nuotaikoje; visi buvo pa-
todais. Ts V. R. pranešimo gau-l * i : t , • , • , ., tenkinti, kad niekas vienas ki
ta tokia išvada; daugiau koeg-į to . asmeniškai neužgavOt nebu. 
zistencijos negu rezistencijos, j vo aštrių rppHkų. Pq pranešimo 
kuri pas tautines grupes pirmiau ; dalyviaj ram;aj skirst,sj< tarpu. 
buvo ypatingai pabrėžiama. Net savyje dap vjg diskutuodaTni 
jų organizacijų pavadinimai taij lipgtag tpmag įr vadavimo klau. 
rodė, kaip Rezistencinė santar

^ukas galima siųsti BALFo 
komiteto vardu, 180 New Y ork 

1 Avė. Box 83, Newark. N. J.
I * ; • rfo; '

Jieva Trečiokienė,
BALFo 35-to skyr. sekretorė

soja

M O V I N G
A BENIULIS atlieka įvairius

NUO IJŽRISENR.IUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽzAIZDŲ 
IK ATVIRŲ ODOS LIGŲ '

! perkraustymus bei pervežimus i ui.ri« ut-n. ta nuo senu, at-
! iŠ tnltm., ntotnm,. ’ VIKU IR SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲš tolimų ir artimu a.atumų n.-Ruli ramiai Ir naktimis

Tel. BIshop 7-7015 niiopoti nes Jt, užs1s«n8Jusios žaitlos
, nležSJlma

į ru .ir skaudžių žaidy uzdOKiie
I 1 LEGVI.O Ointment Jo» gydymo

' ypatybės palengvins jūsų ska.udėji-

TA

Vė ir pan.
PO ,V, Rastenio turėjo kalbė

ti dr. A. Trimakas, bet nebuvo 
pranešta, dėl ko jis neatvyko. 
Tada LB pirm. dr. P. Vileišis 
pakvietė ponią A. Devenienę iš
dėstyti VLIKo vedamos akcijos 
mintis. Ponia Devenienė kalbė

simus. Tai malonu pabrėžti, kad I 
jau pradedame viens kitą su
prasti ir kitų nuomones gerbti.

Kl. Giedaugas

Santarieeių koncertas

0<XXKX>0<><XXXXXH>0<><><>e<.<>0<><>0
NELAUKITE PASKUTINIO 

MOMENTO!
Jau dabar Įsigykite Šventėme:
• ModerniSktj televiziją,
• H1 EI fonografą
• Nuostabius importuotus radijus
• Stebuklingus transistorinius 

radijukus
• Patopius radijo-laikrodžius
• Gražius elektr. laikrodžius
• Naujausių patefonų plokštelių. 
Taip pat ėia rasite didelj pasirin

kimą elektr. namų apyvokos reikfn., 
k. a. virdulių, prosų, tosterių, plau
kų džiovintuvų, dulkiasiurblių ir kt.
- VISKAS GARANTUOJAMA — 

Pirkite visados Šioje moderniškoje 
parduotuvėje. ,

Š. m. lapkričio 9 d. Waterbu- 
ryjp lietuvių stud. sąjungos San 

jo ekspromptu, netikėtai užklun i tara skyrius suruošė gražų kon- 
ta, visai tam nepasiruošusi. Bet certą savo pajėgomis. Progra'- 
jos išdėstyti samprotavimai vi- mą atliko patys studentai. Jiems 
sų buvo su ypatingu dėmesiu talkininkavo New Yorko ir Hari. 
išklausyti. Jiems karštai pritarė i fordo kolegos. Iš meninės da- 
dalyviai ir išblaškė tą pesimiz- lies atliktų dalykų vorti atski- 
mą, kurį paskleidė V. Rastenio rai pažymėti: tai puiki akompo-, 
kalba.. Ponia Devenienė pareis- niatorė (deja. jos pavardės ne- (sales - service) 
kė. kad kaip tik koegzistencijos teko sužinoti), geras studijuo- Sav 1n£ A sfjhrnas
metu mums tenka ypatingas už- jąs dainavimą Hartfordo kon 
davinys daugiau dirbti, nes
mums yra aiškus S. Rąjungos
noras savo koegzistencijos skraL sinę medžiagą; jo tenoras gra- 
ste pridengti tikrus savo norus žaus tembro, pakankamai augš- 
ir kėslus, kad nuslopintų laisvės tas, tik kol kas nelygus; balsą 
pastangas pavergtųjų tautų jis valdo, žinoma, kaip prade- 
tarpe. Ji nurodė, kad nei me-j dantis; laikytis scenoje jam rei-i

iLDfliriA

lūlTCLEVISIOn

ma ir galėsite ramiai rnifg-oti nak
tį Vartokite ją tapgi nuo skau
džiu nudegimų. Ji tappgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORLA- 
8IS Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHI.ETE’S FOOT su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyšimą 
tarpptršėių Yra tinkama vartoti nuo 
žžiūstančios suskijsios odos dedir- 
vlnlų odos Išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama varoti vaikučiams.kada pa 
sirodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų Ji yra gera gyduolė nuo Iš 
vlršinlų odos Ilgų. Le-
gulo Ointment yra 
parduodama — po 75 
centų, $1 25 Ir $3.50.
Pirkite vaistinėse Chi
cagoje ir apylinkėse:
Milvvaukee, W1s., Ga- 
ry, Ind. ir Detroit Ml- 
ehigan. arba rašykite 
Ir atsiųskit Money Or
deri I —

CHO1CE Of STY VESI

B o

2 DALYS

IxEGULO, Department D.,
8821 S. Halsled — Cldrfside 4-5««R

M*rvatorijoje muz. Martyna, 1 W “dy S<"
Rimonaitis, kuris turi puikią bal <hxkxx><><xxx><><x><xx><><k>ooo<>oo

PEOPLES HARDWARE & PAINT CO.
Liet. kraotuvį. Sav. broliai Gregoravičial

i
morandumų, nei protestų nie
kada nebus perdaug kovoje už 
laisvę; kad mes visur ir visada 
turime kovoti už savo gimtojo 
krašto — Lietuvos išlaisvinimą, 
panaudodami visas progas ir ga
limybes. O vienybė mums yra 
būtinai reikalinga, kad pastan
gos būtų sėkmingesnės. Vieny
bės aksioma yra žinoma visiems 
kovojantiems be aiškinimų.

Susirinkime dalyvavęs buv. 
VLIKo pirm. prel. M. Krupavi
čius pareiškė, kad mes esame
politinė emigracija, todėl mūsų 
pareiga vra visur ir visada skelb' sinę medžiagą.
=x

ketų gerai pasitreniruoti, nes 
tai ypač svarbu dainininkams, 
nes jie turi žinoti, kur dėti ko
jas ir laikyti rankas... Gražu 
tai, kad jis nevartoja “ameri
koniško” kraipymosi ir neeste-i 
tingų kūno dalių judinimo! Jei; 
M. Rimonaitis atsidėjęs studi-1 
juos dainavimą ir intensyviai 
dirbs, savo balsą tobulins, seks 
gorų dainininkų pavyzdį, iš jo 
galima laukti tikrai gero daini
ninko, nes visus kitus davinius 
jis turi: gražų ūgį, neblogą iš
vaizdą, o svarbiausia gerą ba!- 

Kl. I’.

Dažai, Alyva, Stiklas, įrankiai, peiliaį
namų reikmenys, vandentiekio įrengimai 

ir elektriniai reikmenys.
1901 We««t 47th St TeL LA 34139

UŽ GERESNĮ PASAULĮ
Knvca idomi, kaip jaunimui, taip ir suaugusiems. 
138 pusi.

Paruošė KUN. PRANAS DAUKNYS, M.l C. 
Kaina S 1.50

Atspausdinta Londone 1957 met. ir dabar jau gau
nama “Drauge’ 4545 West 63rd Str„ Chicago 29 III.
......................................................- ■■ ------------ -- r-

%

Jei reikia paskolos
pirkimui namo 

ateik į

Mutual Federal Savinas-
gausi greitu patarnavimu

2202 W. CERMAK ROAD,

CHICAGO 8. ILL.

Vlrglnb 7-7747
AND IjOAN WN.

JOHN J. KAZANAUSKAS, 
President

Svečių kambario baldai, Nylon, vilnos ar kitų medžiagų, geriausių Ame
rikos fabrikų kaip Pulman, Karpen, Howard 2 dalių tik ................ S 149.00
Sofos miegojimui gražiausių spalvų tik ............................ ............ 39.00
Kilimai 9x12 vilnoniai, nylon nuo ... .. .. ................................................ 39.09
3 dalių miegamieji, riešuto ųžuolo ..................................................... 149.09
šaldytuvai Frigidaire, Admiral 8 cub. pėdų ....................................... 159.00
Virimui porcelano pečiai nuo............................................ .......... 89.00
Skalbimui mašinos 9 svarų talpos ........................................................... 99.00
Rašomieji stalai ųžuolo ar riešuto.......................................................... 29.00
Knygų spintos su stiklo stumdomom durim......... ............................ 29.00
Geso pečiai Siegler, Moores Quaker nuo............................................. 89.00

VISOS PREKES GARANTUOTOS KOKYBES

MAJOR FURNITURE, Ine.
3207 So. Halstcd St. Tel. CAlumet 5-3207

Vedėjas L RUDAITIS

Krautuvė atidaryta: Pirmini, ir ketvirtad 9 
Kitom dienom 9 — fi; Sekmadieniais 12 -

9:30



I
1

I

DIENRA8TTS DRAUGAS. CHICAGO, IIJJNOIS PiiptaJtf'jiis, 195.7 lapkričiu 18

MOŠŲ KOLONIJOSE
I ,

Sudbury, Ont.
CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS

Mokinių tėvų susirinkimas
įvyko praėjusį sekmadieni tuoj 
(to pamaldų. Reikia tik pasidžiau 
"♦i. kad per pastaruosius dve
jus metus kariuomenės valdv- 
b-< tikrai nuoširdžiai globoja 
šeštadieninę mokyklą. Ne tik su 
moka patalpų nuoma, bet duo
da mokytojams švenčių dovanas 
ir Kalėdų proga prisideda apmo 
kėli vaikučių dovanas ir gale 
metų pasižymėjusių mokinių 
premijas. Mokiniu tėvai tiesio
giniai nieko iki sol neprisidėjo. 
Taigi valdyba iš tikrųjų davė 
daugiau, negu galima būtų iš 
jos reikalauti. Mokytojai jau 
nuo seniai yra pastebėję, kad 
kaikurie tėvai permažai verti
na mokyklą, tinkamai su mo
kykla nebendradarbiauja ir ne
pakankamai rūpinasi tautiniu 
auklėjimu savo šeimoje. Dėl to 
mokytojai jautė gyvą reikalą 
pabrėžti tėvams šį didelį trū
kumą ir paskatinti tėvus susi
rūpinti smarkiai vykstančiu jau 
nimo nutautėjimu ir maža pa
žanga mokykloje. Kaikas iš tė
vų mėgino teisintis, kad mūsų 
kolonijoj nėra jaunimo organi
zacijų ir net drįso prikišti, kad 
kaikurie mokytojai perdaug 
griežti lietuvybės puoselėjime. 
Sako: “Išlaikykime tik lietuviš
ką dvasią”. Atseit, jau lietuvių, 
kalba nesvarbu. Tačiau jau ne- 
pirmus metus šeštadieninėj mo- i 
kvkloj dirbąs ir iš viso akylai 
sekąs lietuvių kolonijos visuo
meninį ir tautinį bei religinį pul 
są mokytojas Juozas Vaičeliū- 
nas puikiai atrėmė tą nevykusį 
priekaištą ir, įtikinančiai argu
mentuodamas, pabrėžė, kad 90 
# atsakomybės už šių dienų 
jaunimo nutautėjimą, atitolimą 
nuo gimtosios kalbos ir savo pap 
ročių krinta tėvams. Sakoma, 
kad meilė yra akla. Tas pasi
tvirtina ir tėvų-vaikų santykiuo 
se. Kada tėvai savo “mažu
čiams” perdaug pataikauja, tąi 
ir gauname nemalonius nutautę 
jimo faktus. Kaikurie tėvai yra 
jau tiek netekę autoriteto vai
kų akyse, kad vaikai jau drįs
ta įspėti tėvus gatvėje lietuviš
kai nekalbėti. Tokiu keliu ei
nant, netrukus jau vaikai pra
dės tvarkyti savo tėvus! Visi 
trys mokytojai pasirodė labai 
vieningi griežtos lietuviškos li
nijos išlaikyme. Buvo taip pat 
nutarta, kad šiemet kalėdines 
dovanas vaikučiams pirks patys 
tėvai ir perduos Kalėdų seneliui 
jas įteikti. Iš bendruomenės da
lyvavo pirm. St. Krivickas.

Dalyvis

— Juozas Vaičcliūnas, “Tė
vynės sargyboje” knygos auto
rius, kiekvienais metais labai 
prasmingai sunaudoja savo a- 
tostogas ekskursinėms kelio
nėms ir tuo būdu įsigyja vis 
daugiau žinių ir patyrimo įvai
riose srityse. Vienais metais pa 
darė ekskursinę kelionę į Chi- 
cagą, o šiemet buvo nuvažiavęs 
net iki Miami, Floridoje.

Šiemet J. V. kariuomenės šven 
tės minėjimo proga yra pakvies 
tas Sudburio bendruomenės skai 
tyti paskaitą. Dėl savo objekty
vumo ir tiesumo yra pats mė
giamiausias mūsų kolonijos pas 
kaitininkas.

Chicagoje
Įvykiai šv. Vardo draugijoj 

Chicagoje
šimtai lietuvių vyrų didelėj 

Marquette Parko kolonijoj pri
klauso Šv. Vardo draugijai. Kiek 
viena mėnesį draugijos nariai 
organizuotai eina prie Šv. Ko
munijos ir po jos daro susirin- 
k:mą. Neseniai į tą drnuciią pa
tekau. daug ką negaliu parašy
ti. bet čia duosiu vieno sekma
dienio įspūdžius.

Lapkričio mėn. 10 d. įvyko 
nepaprastai gražios iškilmingos 
Sv. Vardo dr-jos pamaldos ir 
susirinkimas. Dan Varno Ame
rikos Legiono vienetas su vėlia
vom prieky įžygiavo į naują baž 
nyčią, paskui ją draugijos vė- 
vėliava ir susirikiavę daugiausia 
senesnio amžiaus lietuvių vyrų. 
Pamaldos skiriamos už žuvu
sius ir mirusius dr-jos narius ir 
karius, nes lapkričio 11 d. visa

Amerika sustoja dirbusi vieną 
minutę pagerbti savo tautos sū 
nūs, kurie krito dėl laisvės. Baž 
nyčioj skamba "Pulkim ant ke
lių”, “Jėzau prie manęs atei
ki” ir kitos giesmės jaunų ber
niukų choro giedamos. Kan. Za- 
1 arauskas atlaikė šv. mišias. Vy 
rai, priėmę šv. Komuniją, sugie 
dojo dr-jos himną, susirinko 
prie gražiai paruoštų stalų pus
ryčiams. Pusryčius pradedant 
dr-jos dvasios vadovas kun. Za
karas sukalba maldą. Po trum
po laiku Da» Varno AL postas 
iškilmingai pagerbia mirusius 
ir įteikia Amerikos žvaigždėtą 
vėliavą draugijai, kur įteikiant 
veteranas Jatis-Juozaitis taria 
keletą žodžių. Vėliava buvo nu
pirkta dr-jos narių aukomis, ir 
nuo šios dienos dr-ja be savo 
vėliavos, turės Amerikos.

Susirinkimo metu buvo išrink 
*a nominacijų komisija naujai 
valdybai rinkti. Valdybos rinki
mai bus gruodžio mėn. antrą sek 
madienį. Nutarta pasiųsti du de- 
' etatus į Šv. Kryžiaus senelių 
prieglaudoj įvykstantį seimą. 
Valdybos nariai darė praneši
mus iš veiklos. Buvo narių pra
šyti, kad visi dalyvautų dr-jos 
bankete, kuris įvyks gruodžio 
8 d. 6 vai. parapijos salėje, ku
riame bus pagerbti išbuvę de
šimt metų draugijoj, ir prašomi 
nariai, ką tik papusryčiavus ne
bėgti į namus, o nors pusvalan
džiui pasilikti susirinkime. Bai
giant susirinkimą dar prisimin
ti mirę nariai ir sukalbėta mal
da.

Draugijos pirm. J. G. Evans 
kvietė narius rūpintis draugijos 
augimu ir kviesti ypač naujuo
sius ateivius į savo eiles, nes 
reikia naujų jėgų ir darbininkų 
šioj kilnioj draugijoj.

Bal. Brazdžionis

New York N. Y.

Atsišaukimas į studentiją
Mielos kolegės ir kolegos,, 

esame visuotinio Lietuvių Stu
dentų sąjungos JAV suvažiavi
mo išvakarėse. Kiekvienais me
tais susirenkame apsvarstyti or 

! ganizacines problemas, pajieško 
ti nauju kelių bendrai veiklai 

i ir pasidžiaugti atliktais darbais.
Šiais metais suvažiavimas 

šiek tiek skirsis iš anksčiau į- 
vykusių. Skirsis jis, nes vyks 
kitokioje aplinkoje — viename 
iš didesnių New Yorko viešbu
čių, Hotel Statler. Šalia to, bus 
krepšinio rungtynės tarp aka
deminio sporto klubo Lituanicos 
ir New Yorko Atletų klubo, šių 
metų Š. Amerikos lietuvių krep
šinio nugalėtojų.

Mes leidžiame vienintelį re
prezentacinį anglų k. žurnalą 
“Lituanus”. Jo pagerbimui šeš
tadienio vakare įvyks banketas, 
ir šokiai. Banketo metu į studen 
t i ją prabils mūsų atstovas Wa- 
shmgtone J. Rajeckas. Taip pat 
suvažiavime žada atsilankyti a- 
merikiečių studentų atstovai. Be 
to, išgirsime dvi paskaitas. Jas 
skaitys dr. A. Vasys ir K. Ost- 
lauskas. Sekmadienį bus bend
ros studentiškos Mišios ir pa
mokslas. f suvažiavimą akade
mikai kviečiami atvykti su sa- 

I vo organizacijų ar korporacijų 
Į ženkleliais, juostelėmis ar spal- 
I vomis.

Noriu prašyti jūsų tik vieno.
! Dalyvaukite suvažiavime ir ra- 
: ginkite savo draugus jame da
lyvauti. Centro valdyba ir ren
gimo komisija deda visas pas
tangas, kad suvažiavimas pasi
sektu. Tačiau kuo daugiau mū
sų bus. tuo efektingiau ir sėk
mingai! suvažiavimas praeis. 
Susitiksime senus draugus, su- 
mnažinsime su namais, pasikal
bėsime bendrais klausimais, pa- 
sisemsime nauių idėjų ir paro
dysime, jog esame gvvi ir mu
myse dar gTva lietuviškoii dva
sia. Tad tenelieka nė vieno stu
dento. kuris nedalyvautu šių 
metų suvažiavime. Viso* centro 
valdybos vardu kviečiu jus ir 
tariu iki pasimatymo New Yor- 
ke lapkričio mėn. 29 d. — gruo 
džio mėn. 1 d.

Su kolegiškais sveikinimais 
Vadovas Kleiza,

Liet. Stud. sąj. JĄV 
pirmininkas

REAL ESTATE REAL ESTATE
Kampiniu mūr. namas ir krautuve. 

Gerui elnantlH blziilz Brighton l’ark 
centru. Prie kraut. 4 k. butais. *

Med. 2 a. S būt., Alld. rad., alyva. 
Pajamų $2Ui mSn.
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. šild.. sklyp. 
SI pėdų. garažas. 928.000

M. ŠIMKUS
B E A V K SI AT S

4259 So. Maplewood Ava.
l'et ULlffbldc 4-7450; Rca.

Y Arde 7-2048

« kamb., 3 mieg., garažas. *13,700 
6 kamb. mūr., 3 mieg. gar. *15.500 
5 kamb., niūrlnla naujas. *18,500. 
2 |mi 4 kamb., mūr., dld. ak. *23,000. 
Iširime Ir daugiau namų pasirinkimui
S.A. AGLINSKAS Real Estate
243* W. M St. - HE. 4-82*2

ĮVADUOS M
Raudonasis kryžius 

ir aviacija
Karo metu karo aviacijai kar

tais tekdavo sunaikinti ir ligoni
nes bei kitas sanitarijos įstaigas, 
kurios turėjo Raudonojo kryžiaus 
ženklus. Pagal tarptautines sutar
tis, tas ženklas saugoja sanitarijos 
įstaigas nuo priešo puolimų ir su 
naikinimo. Per karą kaikurių kraš
tų laikraščiai smarkiai puldavo, 
kad aviacija dažnai bombarduoda
vo ir lauko ligonines.

Olandų kariuomenėje tuo reika
lu buvo labai susirūpinta. Per ban
dymus paaiškėjo, kad 6 m. skers
mens raudonasis kryžius baltame 
keturkampyje iš 3,500 m. augščio 
matomas tik kaip balta dėmė, iš 
2,500 m. augščio kryžius matomas 
silpnokai, tik iš 1,500 m. augščio 
pavyko gerai įžiūrėti raudonojo 
kryžiaus ženklą. Bandymai buvo 
atlikti vidudienį, kai oras buvo 
ypatingai geras. Pasirodo, kad iš 
4,000 m. augščio galima pastebėti 
tik 50 m. skersmens kryžių. To
kius pat bandymus atliko ir Švei
carijos karo aviacija. Olandu ban
dymų išvados pasitvirtino. Be to, 
buvo pastebėta, kad kryžius ant na 
mų stogo matomas blogiau, negu 
padarytas ant žemės (aikštelėje) 
tarp namų. Šveicarai taip pat ra 
do, kad sanitariniu vežimų bei au 
tomobilių raudonojo kryžiaus ženk 
lai, padaryti ant vežimų stogeliu, 
yra matomi tik iš 200 — 300 m. 
augščio.

Vykstant varžybom
Turistam prisivilioti varžosi 

Italija su Prancūzija, nes atvy
kėliai palieka nemažai gražaus 
pinigo. Kai paskutiniu laiku 
Romos policija pradėjo “gnyb
ti” turistėm dėl per daug trum
pų kelnaičių bei kitokių drabu
žinių trūkumų, tai Paryžiaus 
turizmo įstaigos tai išaiškino 
kaip nesvetingumą ir pakvietė 
Paryžiuj jaustis kaip namie.

Prieš kišenes
Paryžiaus siuvėjai paskuti

niu laiku pradėjo griežtą kovą 
prieš vyriškų drabužių kišenes. 
Ne pinigus iš jų nori iššluostyti, 
bet susigalvojo kišenių visiškai 
nesiūti. Girdi, kam jų reikia? 
Atėję laikai baigti su vaikščio
jančiom sankrovom. Kur su
sidės vyrai savo daiktelius? Tie 
patys siuvėjai kombinuoja vy
riškus ridikiuliue. Tai pritin
ką labiau Adomui negu JTievai,

Skelbkitės “Drauge".
Jr

ITALIJOJE
PRALEISKITE KALĖDŲ 
ATOSTOGAS

S. H. INDEPENDENCE, Aini'Tli’an E*]N»rt IJnit<>»,
išplaukln Iš Nrw Yorko gruodžio ll <1.

H. S. UONSTITITION, Ąm«‘rlr«n Ev|>ort linijos,
išplaukia iš Xcw Y'orko gruislžlo 13 d.

S. S. VUIZ'ANlA, Italų linijos laivas.
iš N»‘w Yorko Išplaukia gruudžkt 1 d.

S. S. I4BERTE, Prancūzų linijos laivas,
Išplaukia Iš. Ncvv Yorko gruodžio 7 <1.

H. 8. AUGURTU8, Italų Unijos laivas,
išplaukia Iš Nru Yorko gruodžio 7 <1.

8. 8. CRI8TOFORO, Italų linljoa laivas,
išplaukia gruodžio 12 d.

Kaina kelionės laivais: Iki PramūzIJos uosių lurisl. klase nuo SIHir.OO
CaMnų klase nuo .................................................................................... *237.50

Kelionė laivu Iki Itajilos uostų: turistine klase nuo $205.00
Dabinu klase nuo .................................................................................... $280.00
Galite pasirinkti bet kur) iš šių penkių liuksusinių laivų Ir pialetsti 

Kalėdų laikotarpį Europoji'. įsėdę ) laivą jūs pamiršite visus savo 
rflpenėlus Ir vargus. n>-s mes aprūpinsime visus reikalus susijusius 
su kelione ir Iflaų bagažą prtatHt.ysIme i tfisu nurodytą vietą.
* Plaukdami H. H. I.IIIERTE pravažiuodami galėsite aplankyti ir

Pa ryžių.
• Visuose laivuose yra puikus maistas Ir vra įvairi pasilinksminimų 

programa, kad Jūsų kelionė būtų malonus prisiminimas.
l>ėl pilnesnių Informacijų Ir kelionės dokumentų sutvarkymo 

kreipkitės J:

Seghetti Travel Bureau, Lnc.
2461 SOUTH OAKLEY AVENUE 

Chicago 8, III. Teiti. YArds 7-3278-3279

$3,000 (MOKRTI
6 kiimliarlų iiiūriniH bmignlow nu 

uždaru verandų, moderni plytelėmik 
išklotu vonia ir kabinetinė virtuvfi. 
Naujas garažas. Arti bažnyčia Ir mo
kykla. Nepraleiskite progos įsigyti šį 
puikų namų.

Mtll GAUK l’YltK
6 kainluirių mūrinis l>ungalow.

' Liuksusinis naujai išiaisytas namo
priekis. 3 miegamieji. Keikia puma-" 
tytl, kad galėtumėt įvert inti šį na
mų. įmokėti $4,5lin.

ST. ItITA |Mtru|*ija — prie Mar- 
ųuette l’ark, 3 (apartinentų) butų 

! namus: ii. 5 ir 3 kninloirių. Gražiai 
įrengtas vidus. Kabinetinė virtuvfi.

1 moderni vonia. Naujas Karužas. Ma- 
| žai reikia įmokėti.
i 1 kamb. įminąs. Pilna pastogė ir 

rūsys. Gazu apšild. Žieminiai langal-
I -sieteliui Gražiui apsodintas.. 2 au- 

tom. garažas. Su v turi puiri uott: pir
ko didesni namu.

Turinio ir kitų namų pu įdavimui,
I taip pat ir prekybinių namų.

Jei norite parduoti savo namų, mes
1 jums mielai patarnausime: turime 

kltjentų, norinčiu pirkti. Prašome
I kreiptis ) iiiiifMi raštinę —

i SHLJKIS REALTY
6433 So. Pulaski St

Telef. LUdlow 5-5900
6 MIEG. — 2 VONIOS. Apylinkėj 

7Sth ir Komensky. 3 m. senumo, 
didelės niodern. plytelių virtuvės, 
spintelės virtuvėse, pilnas rūsys, 
“overhead sevver”, f. a. gazu apšild.. 
3-tonų centrinis air-oonditioner. Tuo
jau galima užimti. $26,750. Miller..

Pltospiat 8-4548

•PUIKŪS BATAI

Europietis berniukas džiaugiasi 
batais, kuriuos jis gavo iš Ameri
kos Vyskupų fondo. Fondas skel- ; 
bia drabužių rinkimo vajų nuo 
lapkričio 24 ligi 30 d.

AR VERTA — 32.011 į MĖTIS?
I'žlaikysiti* gražius plaukus plau

dami Kalvų mišiniu
NA1.IA GADYNE

Pasekmingai vartojamų per 40 metų. | 
Siuskite $2 už S oz. bonką.

PRANK BITAI TAS 
527 E. E.\|M»siti<in. IH-nver. t'olo.

B&W
ROOFING — SIDING 

REMODELING
2351 W. 64th Street
ALUMINUM GUTTERS 
LIFTIME GUARANTEE 
COMBINATION STORM 

WIND0WS & DOORS
F. H. A. FINANCING 
FOR FREE ESTIMATE
WAIhrook 5-5360

Perskaitę “Draugą” duokite 

jį kitiems.

REAL^ESTATE

mūr. 3 bt. kraut. C. S. gar. — 23,400 
mūr. 3 bt. Išdek. c. 6. gar. — 24,500 
med. 2 bt. e. š. gar. g. stovy — 15,*00 
mūr. H kb. naujas, lid. lot. — pigiai, 
iru pigių Ir pelningų namų sąrašas

A. BUDRECKAS, Realty
4081 Archer Avė.. LA 8-8384

MAKŲIETTK PARKE:
Mūr. ’bung. 6 kamb. arti purko, 

centr. gazu šildytu. .reikia parduoti 
šių savaitę.

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

susisiekimo. Nebrangus.
GAGE PARKE:

Mūr. 6 butai, po 4 kamb. centr. 
šildymas, gražiai atrodo iš lauko, 
modem. įrengti butai. Geros paja
mos. i

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

ŠIMAITIS REALTY
2737 W. 43rdSt.,CL 4-2390

šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar 
navlmas.

NORVILĄ
REAL, ESTATE HALES 

2000 W. 5»th St. Tel. PRospect P-5454

VALYKIiA — CLEANKK1 
ir 6 kamb. modem. butas. Karšto 
vandens-alyvos šildymas. Visas na
mas puikiai įrengtas (mūr.). Lietu
viška kolonija. $17,000. A. Sirutis.

TIK *18,*00
6 kamb. (4 mieg.) 6 metų mūr. 

narnas, vienas blokas nuo Marųuette 
Kk. .šildymas alyva. A. Katilius.

PROGA, PROGA!
Visais atžvilgiais puikus mūr. bun- 

galow. 6543 8. Campbell, parduoda
mas už $18,000. P. LeonaB.

ILGAI lAthPr
Štai jums 2 butų po 6 kamb. mūr. 

narnas Marųuette Pk. ant 33 pėdų 
sklypo. 2 karų mūr. garažas. $81,600. 
A. Linas.

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

stogė. Garažas. $12.506. A. Rėklaitis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2736 West 71*t Street 
Visi telefonai: VVAIbrook 5-0015

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpnblic 7-9400

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

atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC
2405 W. 51 St WAlbrook 5-5080 
PRospect 8-8579 (vak. ir sekm.)

SEE THESE HOMES BEFORE 
YOU BUY

5 beautiful 100-plus Tiomes, 3 bed- 
rnin, 1 trik. from Ht. Bede's Church 
Hchl., 3 blku from pub. «chi. N. E. 
corner 8 4th-Kontner. Open 1-5, Sun. 
J. F. G’t’onnell & Sons, Bldrs. of 
Better Uomes. ESsex 5-:iM78.

KAS JIEftKO (IKRŲ NAMŲ 
Ar nori greit parduoti prašom# 
pranešti telefonu arba atvykti pas 
K. Volodkevičių

K. VALDIS REAL ESTATE
2655 69th St

PR 8-6040 arba RE 7-8584

Platinkite "Drau^”.

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

TOMO ŽIŪRAIČIO, O. P.,

ŽODIS IR GYVENIMAS
Religinei - tautinei rimčiai

“Gražiai, sugestyviai, įdomiai parašyta knyga” (Bern. Brazdžio
nis). “T. Žiūraičio knyga yra nauja teologija, naujas žodis mo
derniam žmogui’’ (Dr. A. Baltinis). “Mums krenta j akis auto
riaus rašymo meistriškumas bei kūrybinis sintetiškumas: dai
niaus, išminčiaus ir karžygio . . . Linkėtina, kad Žodis Ir Gyve
nimas būtų išverstas į anglų kalbą" (Prof. Dr. A. Ramūnas). 
“Vikriai parašyta knyga“ (A. Rimulis). “Daugiau panašios ver
tės knyga!” (D. Penikas).

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

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

Pasinaudokite ‘Draugi" Classificd skyriumi.

^lr

REAL ESTATE

0<XXX>O<XXXXXXX>OO<XXXX>O<XKž0 

MARŲUETTE PARKE
3 augštų mūr. 20 butų. Metinės 

pajamos $28,000.
Gazolino stotis. Gerai išdirbtas biz

nis už netikėtinas sąlygas, $3,000 už 
inventorių ir $60 mėnesinė nuoma. 
A. šlmkuh.

GAGE PARKE
6 k. mūr. bungalow (galimybė pa

daryti 3 rnivg.). Plytelių virtuvė Ir 
vonia. 3 3 pėdų sklypas. Guzo šild. 
Garažas. $18,500.

KITUR: ♦ butų mūr. 1—5 k. ir
3—4 k. Metinės pujatnos $2.160. Pil
na kaina $18,000.

2-Jų augšt. mūr. 5 Ir 6 k. Garažas. 
$18,800.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše ir įsitikinsite gerais pirkiniais

„VARPAS
Benį Katate — Insurance — Rcntals 

Notary Public 
5916 So. Westem Avė. 

Pltosp. 8-2234
C<><>&<XK)Q<)O<M>(a>[X)O(K)<X>O<X><X>

Naujas BE Lt NE TO\VN HOV8H. 
Dabar tik užbaigtas. Tuojau galima 
Užimti. 6 dideli karuli., 8 spintos, I tį 
vonios, plytelių virtuvė, pilnas rūsys. 
Arti SI. Henry’s bažn. 6335 N. 
I.eavitt. Nuo $22.9011. Pamatykite 
sekrn. I—6 popiet. E. A. SHARP lt 
(’<)., ItOgers l’ark 4-0178.

BTTTT.niNO ® REMODELING

Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy
mo, pertvarkymo (remodeling) darbai

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, III./
_Tel.: YArds 7-9675 arba CL 4-7450 
WSS3«3S3S3a83aMS3SSSSC3k3SV$SA^5SSSSSK.

VIKTORAS SIMAITIS
SENEKAI. OONTBACTOB 

Stato rezidencinius ir komerciniu* 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak. VT 7-4229

Namų tel Blshop 7-33411 
2737 U’est 43rd Street

Namų statyba, {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 TErminal 0-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 615
N oi ton, WUIow Springs. I1L

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

Statome naajna namns ir garažns. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairins remonto darbus, skabiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-27*3 nuo • vaL 

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

vakaro iki 11 vai. vakaro

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Bullders Gen. Contractora 
vtlieka planavimo tr staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų tr viešųjų pastatų.

Namų Įkainavimas ir (vairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis ėiuo adresu

JONAS STANKUS
Raštinės Ir buto telefonas 

PRospect 8-2018 
6800 SO C4MPBEIJ, AVĖ 

Chicago 29. DL

ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Telef. — HKmlock 4-5881

HELP WANTED — FEMALE

C O O K W A N T E I>
FOR CATHOIJC RECTORY 

<JOOI» SALAKY-FINK WORK1N«
OOND1T1ONS 

CALL BIKHOP 7-8325

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. ritančlauskaa instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
nacea), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atliek* 
visus skardos darbus
1546 S. 49th Court, Cicero
TeL OLymple 6-0776 nuo 8 vaL 

ryto ild 6 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 6 vai. vakaro: 

OLymple 2-6762

LIET. APURAUDOb AGENTŪRA
Vtoų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Nota r lutas. Valsty 
bėe patvlrtinos kainos.

Prieš darydami apdraudaa kitur 
pasiteiraukite pa^ m n*

JONAS KIRVAITIS 
WAlbraok 5-5871

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
<1108 8. Aslilaiul Avė., Clilcago 36, IU.

ISNTJOMUOJAMA — FOR RENI

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
5*16 So. Western. PRospeet 8-22S4

ĮSIGYKITE DABAR

••«t(iiiiiHiiiiiiiiiii||||||||i|||||||||||||||||

Ar jau perskaitei P. Kesiūno 
romaną

TARP ŽALSVŲ 
PALAPINIŲ

Dr A. Baltinis savu recenzijoje 
apie šį romaną taip rašo: P. Kašta
no romanas “Tarp ♦alavų palapinių' 
gražiai iškelia tą pasiaukojimo didu 
mą kur) beviltiškoje kovoje dėl tau 
ros laisvės parodė Lietuvos partlza 
nas tg Idealizmą, kuriuo degė mūsų 
launimas liedamas kraują dėl savo 
žemės. tuos didžiuosius nuostolius 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replėse. Todėl š) romaną 
skaitome su malonumu Ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minimi 
žygiai žavės Jaunimą Ir kels jo dva 
4lą. Sis romanas. atskleidžiąs mūsų 
• erolškai tragiškus epizodus, yra 
šviesus spindulys tremties Idealizme 
ugdyme šjj

296 pnaL Kaina $8.00

Įsakymu* kartu »u pinigais siųskite

‘‘DRAUGAS'

4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIlJ
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KNYGA, KURI VISADA ĮDOMI 

IR NESENSTA 
Tai Juozo Švaisto

Šioje knygoje gražios mūsų žmo
nių pasakos, su paveikslais. Jas 
mielai skaito ir suaugę ir jaunieji. 
Labai tinka lietuvių kalbos pamo
koms. Iš viso 73 pasakos. Kaina 
$2.50 Platintojams didelė nuolai
da.

Užsakymus kartu su pinigais 
siųskite:

Galima gauti “DRAUGO” 
Administracijoje

4545 W. 68rd, St., Chicago 29, m.
llllllhlllllhilllllllllllllllliPBt;.<||| illih

Kiškučio Vardines
STASYS DŽIUGAS

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

Užsakymus kartu su pinigais 
siųskite

DRAUGAS

4545 W. 63rd Street 
Chicago 29, III.

iitiiHtiifiifimiiiiiiiiiiiiiHiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiititiihiiuiimiiiitHiiiiiitti'iiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiitiiiiliiiiiiiiii

Skelbtis “DRAUGE“ apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų kai- 
yra prienama visiems.
•HUUUUilUIHUUUlUlUUiUIIIIBUlMUUiUUUUMItlHItliiUUUliUIIUIIIUIIUIUlilIlIlIUlMfllMutMIliB
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

SO. BOSTONO ŽINIOS
“Laisvas Varpo” koncertas, , ter, N. H. — chan. 9 — toli 

turėjęs įvykti lapkričio 10 d., ir blogai matoma. Taigi d^bar
dėl solisto St. Baranausko ligos 
atidėtas kiek vėlesniam laikui.

A. Knei/Jo radijo valandos 
parengimas

lapkričio 10 d. So. Bostono Liet. 
Piliečių klubo salėje praėjo gra
žiai ir nuotaikingai.

Paskyrė $200 Lietuvos 
laisvinimui

SI^A N. Anglijos apskritis, ku
rios pirmininku yra J. Arlaus
kas, paskyrė $200 Lietuvos lais 
vinimo reikalams. $100 pasiųsta 
įteiktas ALT rengiamo Petuvių 
kongreso proga.

Atvyko iš Kolumbijos
V. Rupšys su šeima atvyko iš 
Kolumbijos irapsigyveno So. 
Boston, Mass.

A. Rinkimas.
“Kregždutės” autorius, buvo at

bostoniškiai gali tikėtis gerai 
matyti Firestone ir kitas ligi 
šiol nematytas programas.

Įskaitant ir grynai auklėjimo 
pobūdžio stotį WGBH, Bostonas 
dabar turi keturias televizijos 
stotis ii' daugybę radijo stočių.

Tikisi atominio centro
Neseniai Bostone posėdžiavę 

atominės energijos panaudojimo 
specialistai reiškė viltį, kad Nau 
joji Angliia taps dideliu atomi
nės energijos panaudojimo tai
kos reikalams centru panašiai, 
kaip Detroitas su apylinkėmis' 
yra tapęs automobilių pramo- l 
nėr centru.

KALBASI TELEFONU

Johnnv Anderson, 10 m. amžiaus, kalbasi telefonu su 
Tim thy Kearns, 10 m., po įvykusios nelaimės, kuri atsiti
ko Timotiejui. Jis buvo paguldytas Milvvaukee, \\isc., ligo
ninėje. (INS)

iiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
RADIO PROGRAMA

. Liet. Kailio Programa Iš Btot.les 
W1,YN, 13G(i kll. sekmadieniais 2:30

3:00 vai. popiet: liet. muzika, dai
nos ir Maldinės Pasaka. Biznio r>-i- 
kalais kreiptis į Stcpon* M Inkų. 
Ballie Klorlsl, Gėlių ir Dovanų Krau- 
tuvfi, 503 K. Bioa<lway, Ho. Boston 
27, .Mass. Tel. So H-048S. Ten pat | 
Kaunama laikraštis “Draugas”.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GĖLINYCIA
Goriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų. 

2143 VVest 63rd Street 
Tolei PU 8-0833 Ir FU 8-0834

Mielam prieteliui ir kūmui
A. f A.

ANTANUI PABEDINSKUI 
mirus, gilaus skausmo prislėgtiems - jo žmo
nai Bronei, seseriai Onai ir broliui Kazimie
rui reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir 
kartu liūdime.

Krikšto duktė Aldona Paukštelytė, 
Aldona ir Dr. Jonas Paukšteliai

Pegerbė Lotine
Bu ves M'iRSflchi’Retls sena to

rus He-rv Cabot Lodge dabar
, , , ... ,« ■, - • esąs šios šalies ambasadoriumivykęs lpkričio 10 d. su seimą , , .. 'J v 1 , Jungt. Tautose, buvo pagerbtaspas savo gimines Brockton,| . . ... D ' -b . lapkričio 10 d. Bostone. Tą pa-Mass., ir ta proga aplanke savo o.ur.u;TV,„ ,, ,, _ f gerbimą surengė katalikų orga-draugus Bostone.

Inž. Z. Mereckis, 
šiemet baigęs elektronikos stu
dijas Bostone, šiuo metu dirba 
savo specialybėj Rochester, N.
Y. Jo tėvai gyvena Brockton,
Mass.

nizacija Kolumbo Vyčiai, kurie 
įsteigė buvusio garsaus Mass.

Kultūros fondų įkurti nesunku
Hartfordo LB valdybos pir

mininkas p. W. M. Chase, entu
ziastas kultūros darbe, tačiau 
jis pareiškė savo bendradar-

+

M. Rakštys,
šiemet baigęs A. B. laipsniu in
žinerijos studijas Bostone, čia 
gavo darbą savo specialybėj ir 
toliau rengiasi magistro laips
niui. M. Pakštys šiuo metu yra 
bendrinės liet. studentų organi
zacijos Bostone pirmininku.

V. Baronienė,
mokytoja, dainininkė, skautų vei 
kėja, išsikėlė iš Bostono į Los 
Angeles, kur yra jos duktė su 
vyru. K. Barmus dar kurį laiką 
žada būti Bostone.

Teofilė Kieliūnė-Tattan

senatoriaus Walsh vardo meda- i biams, kad kultūros fondą įkur-1 
lį ir surengė didelį pobūvį pir- ti lengva, bet į fondą sudėti nors 
mam tokiam medaliui įteikti. P°rą tūkstančių dolerių švieti- 
Bats Lodge buvo atvykęs į pa- mc ir kultūros reikalams ten- 
?erbimą. kinti nebus lengva, nes kaip se-

Cambridge valdys moteris? nosios, taip ir naujosios išeivi- 
nidysis Bostono miestas te- jos lietuviai nėra tokio augšto 

bėra administraciniu atžvilgiu lygio, kai kitų Amerikoje tautų 
nesu jungtas. Buvę jo priemies- žmonės, remią kultūrinius ir 
čiai, seniai tapę integraline mies švietimo darbus, žodžiu, entu- 
to dalimi, tebeturi savo atskira ziastiškai jis imasi kultūr. dar-' 
administraciją. Taip ir Cam-ibo; deja, nesąs optimistas, nes: 
bridge su netoli 200.000 gyven i ji* žino mūsų žmonių nuotaikas) 
tojų tebesiskaito atskiru mies- ir kultūrinio išsiauklėjimo lygį 
tu ir atskirai renka savo ad-! — kultūros svarbos supratimą. į 

ministraciią. Kalbama, kad po
N. Metų Cambridge miestui vai 
dyti gali būti išrinkta moteris. 
Cambridge yra Harvardo univer 
sitetas ir garsusis MIT, kurio

Visgi kultūros fondo vajus 
pradėtas; pradžia nebloga; arti 
pora šimtų dolerių jau atėjo į 
fondą; deja, kyla klausimas, ar

maloni lietuvė tarnautoja dir-. da'bar'‘paš“- buvę .duosnūs Ha'V
banti imigr.mjo. pta.goj Bos- WrtM idento atar5ju mok3 ;?rdo tetuvi*, sv.etimo ,r kul- 
tone, labai draugiškai sutikusi j reikalui i turos reikalams dabar, apatijoj
į šį kraštą atvykstančius nau
jus ateivius ir kuo galėdama -į, ~
jiems oadėjusi, paskirta nuola- LlcirtlOrcl,
tiųėms viršininkės pareigoms. 
Ta proga norima surengti jai 
pagerbimą.

Bus estės koncertas
Baltų draugijos rengiamų kon 

certų serijoj lapkričio 29 d. į- 
vyksta estės smuikininkės Evi 
Liivak koncertas. Pradžia — 8 
vai. 30 min. Jordan Hali, Bos
ton.

Lituanistikos mokyklos tėvų 
komitetas

taip pasiskirstė pareigomis: Z. 
Gavelis — pirm., B r. Baškys — 
vicepirm., dr. B. Mickevičius — 
sekret., K. Simanavičius — ka
sin., L. Lendraitis — kasin., B. 
Kubilienė, Pr. Mučinskas — na
riai.

Baigė “Liet. enciklopedijos” 
XII tomą

“Liet. enciklopedijos” XII to
mas, apimąs raidę B ligi Kra., 
jau atspausdintas. Redaktorius 
Pr. Čepėnas jau yra išvykęs at
gal į Chicagą. Kitame tome dar 
bus didelė dalis raidės K. ir pra 
džia raidės L, kurią redaguoja 
dr. J. Girnius.

Dr. St. Jasaitis,
žinomo mūsų visuomenininko ir 
politiko d r. D. Jasaičio sūnus, 
prieš kelerius metus baigė me

Hartfordo lietuvių ryžtas

Tegu lietuvaitės 
Už lietuvių teka,
Te devynios kartos 
Lietuviškai šneka!

Visiems mums, lietuviams, ly
giai svarbu, tuo labiau tėvams, 
išlaikyti mūsų augantį jaunimą
pavyzdingais lietuviais, susilauk išlaikymui kultūrinių 
ti iš mūsų jaunimo lietuviškų i — sambūrių

• pasinėrę, vien tiktai pilvui be
gyveną, gal nebus tokie dideli 
bičiuliai gražiųjų kultūros fon- R 
do tikslų. Visgi yra vilčių, kad, 
Hartfordo lietuviai per virš de-1 
šimtmetį Vlikui davė gausiai' ir 
ALTui aukojo, praeityje rėmė 
Vilniuje ir Švenčionyse lietu
vių mokyklas; gal jie dabar tiek 
pat ryškiai remsią savąją litu
anistinę mokyklą ir kitus svar
bius kultūrinius darbus, ypač

A. A.
AGNIEŠKA LAURINAITIS 

l'ugal tėvus Zilaitis
Gyveno 3332 W. Piei-ce Avė. 

l’hone HV 9-3509
Mirė lapkričio 16'<1., 1 957.

9:3o vai. ryte. Sulaukus 7o iii. 
a tnžiaus.

Gimė Lietuvoje, TauiUKės 
apskr., Ixiukuvos parap., kai
mo SeldaSėių.

Amerikoje išgyveno 50 m. 
Paliko dideliame uiinliūdillie

vyrų Aleksandro-, 'iu sūnus, 
Alexan<ler Jr., ir marti Mary- 
Jiinc, John ir marti Dorolily,
3 dukteris: Kva Kirsehmer ir 
žentus Reno, Gatherine Proseek 
ir žent.'t George, Joanna Try- 
hulski ir žentus Myron, S anū
kus ir švogeris Jonas ir daug 
kitų giminių ir draugų.

Kūnas pašarvotas, VVold ,V 
VVold, 3337 W. North Avė.

laidotuvės įvyks antradienį, 
lapkr. 19, iš koplyčios 8:30 yal. 
ryto Ims atlydėta į šv. Myko
lo parap. bažnyčių, kurioje j- 
vyks gedulingos pamaldos už 
veliones sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

„ Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvau 
t i laidotuvėse.

NiiliūrLc vyras, sūnui, dukte
rys ir kiti giminės.

Laidotuvių direktoriai Anta
nas ir sūnus Petkus T'd TO 
3-2108.

A. A.
BERNICE MINEIKO

(pagal tėvus Jankauskaitė)
Gyv. 3442 S. Emerald Avė. 
Mirė lapkr. 15 d., 1957 m.,

10:10 vai. vakare.
Gimusi Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 50 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime
2 dukterys .Josephine Pud-
ko. žentas Mitehell, ir Lucille 
l•'ranko^viteh, žentas Jonas; 3 
sūnūs —- Bruno, marti Mary, 
William ir t'harles;i 6 atitikai, 3 
seserys - Ona Jankauskaitė, 
Toronto. Ganaita, Kmily Zeul- 
uęr ir Marijona Krenzer, Ham- 
burg. Germany, ir daug kitų 
giminių, draugų bet pažįstamų.

Priklauso prie šv. Kazimiero
Vienuolyno rėmėjų draugijos.

Kūnas pašarvotas Antano M.
Phillips koplyčioje. 3307 Litu- 
aniea A ve. Ijildotuvės įvyksta 
antrad., lapkr. 19 d. Iš koply
čios S:30 vai. ryto bus atlydėta

į .šv. Jurgio parap bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų. Po pa
maldų Ims nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus

' dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: dukterys, sū
nūs, žentai, marti, anūkai, se
serys ir visi kiti giminės.

Ižiid. dlrekt. Antanas M. Phil
lips, tel. YArds 7-3401.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 

MR. NELSON.

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO
3914 West lllth Street

Tel. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

šeimų sukūrimo, žodžiu, išlaiky
ti mūsų tautinę kultūrą — kal
bą, raštą, meną ir tikybą, visas 
tas tautinio gajumo savybes, ku 
riose gludi mūsų išeivijos žmo-

vienetų
A. A.

ra

HN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 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 IR N AKTĮ

LIŪDESIO VALANDOJ

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

084A So. Wester> Avė. Air Conditioned koplyčia 
BEpobUo 7-8600 — 7-8001 Automobiliams vieta

TUma, kart* ry»«n* kito** ml«*to dalys*: gauatm* 
koplyčl* arčia* jfiaų narnų.

Kultūros fondo vajus pradė
tas; jis bus baigtas gruodžio 
mėnesyje, tuomet mes matysi
me, kiek vietos lietuviai atjau
tė ir parėmė savo kultūrinio gy

niu tautinis ir kultūrinis gyve- j venimo stiprinimui kultūros fon 
p.imas. Su šia problema, susidu-. dą ir galėsime spręsti, ar jųjų Į 
ria visi Amerikoje gyveną lietu-1 nuotaika ir galvosena pasikei- 
viai; susiduriame ir mes, Hart-ltusi ar ne; žodžiu, ar jie bus
fordo lietuviai ir todėl ryžta
mės išspręsti tautinės egzisten
cijos problemą, paruošti savo 
jaunimą sukurti lietuvišką šei
mą.

Kad šio tikslo pasiektų, Hart
fordo LB valdyba, talkindama

tokie žmonės, kaip tūli teigia, 
būtent, kad kultūros vajus bus 
remiamas ir sėkmingas, kad po
rą tūkstantukų dolerių hartfor- 
diečiai atsistotų visų Amerikos 
lietuvių priešakyje ir jųjų ben
druomenės pirmininkas ateity-

dicinos mokslus Bostono univer- tais Lituanistinės mokyklos iš- 
sitete ir dabar specializuojasi laikymas kainuosiąs virš $1000; 
didžiosiose klinikose atlikdamas žinoma, tai nedidelė suma pini- 
reikalingą stažą įgyti vidaus Ii-, gų, bet kaip kasmetą, taip gal 
gų specialybei. Kurį laiką dir- ir šiemet pasiryžėliai tėvai su- 
bęs Lahey klinikoje, šiuo metu mokėsią šią sumą. Čia ir glūdi 
dirba Deaconess ligoninėje. Dr. i pat3 svarbos reikalas; reikalin- 
S. Jasaitis su žmona yra akty- ga visuomenės materialinė pa- 
vūs lietuviškojo gyvenimo daly- raina mokyklai dėl to, kad rei- 
viai. Šiuo metu dr. S. Jasaitis kia jos švietimo darbą praplėsti, 
yra Kultūros klubo valdybos Todėl tėvams j talką eina Hart- 
sekrotoriumi. fordo LB valdyba — remia Li-

Dėmesio lietuviškoms tuanistinę mokyklą.
pamaldoms Hartfordo LB valdyba, besi

Yra faktas, kad į lietuviškas rūpindama lietuvių kultūros iš

tėvams augančio lietuvių jauni-1 je drąsiau ir optimistiškiau apie 
mo švietimo ir auklėjimo lietu
viškoje dvasioje , išlaiko šešta
dieninę mokyklą, kurią lanko 
47 mokiniai ir dirba 4 mokyto
jai. Šiais, 1957-58 mokslo me

savo bendruomenės žmones pa
sisakytų, negu ligi šiol išdrįso 
pasisakyti. Kultūros Sargas

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii

VAIKO DIEVAS IR RELIGIJA
Religiniu vaiko auklfijlmas ryftlum 

nu jo dvacine raida
I dalia: Vaiko kellaa j pasaulį

II dalia: Vaiko kellaa į Dievų 
ir religijų

III dalia: Valko religinis auklSįlinaa 
VI dalia:Ypatingieji religinio

auklėjimo uždaviniai

328 pal. Kaina $3 
I’žHiikymua su pinlgaia siųskite:

DRAUGAS 
2334 So. Oaltley Avė.

IIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI ’

JOKŪBAS VAITKUS
Gyveno 2332 W. 23 Place

Mirė lapkričio 16 d., 1957, 12:01 v. r., sulaukęs pusės am.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ragovytės par., Potyliškio kaimo.
Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Elzbieta — Armo- 

liūtė; 2 dukterys: Helen Klimas, žentas Charles, ir Adeline 
Andrulis, žentas Louis; sūnus Alfonse, marti Rhea; 4 anūkai: 
James ir William Klimas ir Joanne ir Adrienne Andrulis; 
švogeris Kazimieras Armolis; 2 švogerkos: Ona Daciolienė ir 
Juzefą Kudulienė; Lietuvoje brolis Jonas ir sesuo Elena ir 
daug kitų giminių, draugų ir nažistamų.

Kūnas pašarvotas S. Lackawicz koplyčioje, 2314 W. 23rd 
Plaee. Laidotuvės įvyks lapkr. 19 d. Iš koplyčios 8:30 v. ryto 
bus atlydėtas į Aušros Vartų parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, dukterys, sūnus, anūkai ir kiti giminės.
Laidotuvių direktorius Steponas Lackawicz, tel. VI 7-6672.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERH AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL

Telefonai: GRovehill 6-2345 arba

T0wnhall 3-2108, 3-2109

SEKANTIEJI YRA NAMAI CH1CAOOS LIETUVIU 
LAIDOTEVIV DIREKTORIV ASOCIACIJOS 

1 Amhnlnnni] patftrna- turime koplyčias i
vi mna diena ir n ak- kB aB v s o s e Chicagos ir I

1 tį. Reikale šaukti 
I mus.

Roselando dalyse ir' 
tuojau patarnaujame.

pamaldas Šv. Petro liet. para- laikymu ir turėdama prieš akis, ,. ui z- i,*- - 4 Tėvai, įsigykite ir duokite uvo vaipijoR bažnyčioje k^s sekmadie- veikiančius kulti'rimus vienetus wnm, purtyti gan-tai įr ipalvotai 
nį 10 vai., kai "ioda choras, su- — dramos studiją, p. Tvirbuto iliuatinoti) VANDOS FANKTTlN«.c 
sirenka permažai žmonių, ma- j vedamą, tautiniu šokių studiją, nanakų knygą
žiau, kaip į kitas pamaldas. Rei- Hartfordo liet. radijo programų KARALAITĖS GINTARĖS 
kia tuo susirūpinti! ! vn’andėlės išlaikymą,z liet. Spor ILGESYS

Nauja televizijos stotis t ) “Grandis” grupę — ir su- 1 t » ■ »
Lapkričio 17 d. Bostone pra- piasdama, kad reikia siekti jau- Be to, Moj knygoj at«p*n«dinta kits

deda veikti nauja televizijos sto 
tis, matoma penktu kanalu — 
chanel 5. Toji stotis įsijungia 
į ABC stočių tinklą ir perduos 
pirmoj eilėj to tinklo progra
mas. Ligi šiol artimiausia to 
tinklo stotis buvo tik Manches-

ntrno organizavimo, teiks stu- pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir 
dentams stipendijas-scholar- Utagtracijag piešė Sės Herce

. . , \ ..J . de«. 48 pnal. Kaina 11.25. Pinigna bships, ypač neturtingųjų tėvų
vaikams, moksle gabiems. Visu 
šių kultūrinių ir švietimo rei- ** DRAUGAS
kalų tenkinimui numatė įkurti <645 w 63rd Street. Ohicago 28. UI. 
kultūros fondą.

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

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

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET Tel. SEelcy 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 8. HAL8TED STREET Tel. YArds 7-191Į

LEONARDAS BUKAUSKAS
10821 S MK'HKiAN 4\1« lel C<tminodoro 4-2228

JURGIS F RUDMIN
3819 S LITI k N K’4 t VE l>l V Arda I 11X8 113’'

JASAITIS - BUTKUS
1146 S. »<llh AVĖ.. CICERO III Tel OLymptc 2 IIMM

ZIGMUNŪ (ŽUDYK) ZUOYCKI
16-16 M »6th STREE1 YArds 7-0781

STEPONAS C IACKAWICZ
2424 U «9th STREET REp'iNit 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Vlrginla 7-6«7?

VANCE FUNERAL HOME
1124 M MUh 4v* Ol.vmpk 2-5245 ir TOwaha.ll 3 968J
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DTENRAftTTS DRAUGAS. CHTCAGO. ILLTNOIS Pirmadienis, 1957 lapkričio 18
X Šiluvos saleziečių rėmėjų , 

b»-i bičiulių metinė vakarienėj 
įvyks š. m. gruodžio mėn. B d. 
(sekmadienį) 6 vai. vale. Rrigh- 
ton Parko Nekalto Prasidėjimo 
liet. parapijos naujojoje sve
tainėje. Vakarienei vadovaus 
misionierius salez. kun. Anta- 

' nas Sabaliauskas ir salez. kun.
X Adomas Miniotas iš Dry- Augustinas Sabas parodys įdo- 

den, Ont., Kanados, prisiųsda-, mių filmų, pagamintų salezie- 
mas $100 auką Tėvų Marijonų čių Šiluvos vietovėje iš praėju- i 
naujojo vienuolyno statybos sios vasaros švenčių. Jose ėika- i 
skolų sumažinimui, laiške dar' giečiai ne vienas pamatys pa- i 
pareiškė: “Nors šia maža auka tys save.
noriu palengvinti Jūsų skolų Pusvalandį prieš vakarienę, 
naštą. Visi geri katalikai ture-j t. y. 5:30 vai. visi dalyviai 
tų nors maža dalele prisidėti prašomi susirinkti į Rrighton 
prie šio kilnaus darbo.” Tėvai > Parko Nekalto Prasidėjimo baž- 
marijonai giliai dėkingi p. Mi-lnyčią, kurioje kun. A. Saba-1 
niotui už dosniu auką ir lin- liauskas tars trumpą žodį ir ta 
kėjimus. Kurie norėtų aukoti | proga visi saleziečių rėmėjai 
Tėvų Marijonų naujos statybos j įgys visuotinius saleziečių t re- 
skolų sumažinimui, aukas siųs* į tininkų atlaidus.
kitę: Marian Fathers, G336 S. Tikimasi jog vakarienėje at-
Kilbourn Avė.. Chicago 29, III. i silankiusieji galės pamatyti iš-

, . statytą didelį Šiluvos Stebuklin-;X Komisija 5 asmenų, kuri ... ,, , . .., , - . r . . . 1 gosios Dievo Motinos apsireis-buvo sudaryta iš Dainų šventes . . ... .
i • t d m.- Iknno Paveiksią, kuų prof. A.komiteto ir LB Chicagos apy- ,r . - j • . - 1™ Varnas ta proga žada jau ture-,

ČEMPIONAS

Hugh Wiley iš Towson, Md„ priima dovaną gautą už arklį, laimėjusį lenktynes New Yorke. (INS)

IŠ ARTI IR TOLI
• ARGENTINOJE

—- l)r. J. Basanavičiaus var-

Meninėj programoj pasirodė 
'Jaunųjų Muzikinis Kvartetas’’, 

' A. Kaminskas, A. Raronas ir
! •

ido Lietuvių Centras Vilią Lu- ,, ,
• R. Mušketas, kurie išpildė visągano turininga programa ir *

xi j*- • • -• ! eilę nuotaikingų lietuviškos mu-; bendrais užkandžiais paminėjo' ., , ,
savo 31 m. gyvenimo sukaktį. “k.ylė Ciki-
Sukakties proga Lietuvių Cent- ‘"‘*5 0 Deveikienė padaina.
ras susilaukė daug sveikinimų V° ' ...... „ .
i* n t -xi ... — Tėvas J. Bruzikas, S. J„iš visų lietuviškų organizacijų
ir naviaani,. c i ■ atvykęs iš Montevideo kartuir pavienių asmenų. Sveikino * *
žodžiu: gen. T. Daukantas. A. su Vyties loSlkaia, dar pa.,-
L. Balso red. K. Norkus. Susi- hk° kur< la,k’ Argentinoje u

! vienijimo atstovas J. Ascila, apsistojo pas tėvus marijonus
ARLB atstovas VI. Cibaviėius Rosar,° mlestc- Cla jla kasd"‘n 

lankosi pas savo buvusį gydy-

gardos valdybos, kurios parei
ga buvo nutarti, kaip patvar-

CHICAGOS ŽINIOS
Prieššventiniai pašto 

patarimai
ti baigtą ir kuris yra piešia- į

, . . , . ... . w . mas saleziečių statomai Šiluvos
kyli .r paskirstytą likus, D»'? k „ čiai prjc Cedar Lake. Ind. gina anksti siųsti kalėdinius
nų šventes pelną, susirinkusi , ................. siuntinius ir laiškus. 1956 mc-
posėdžio lapkričio mėn. 2 d. I > Lietuvių Namų Savininkų |ajkoUrpy
Hollywoodo salėje vienbalsiai Pagerinimo Podtikns klubas, chi g paštas persiuntė

....--------- .. gyvuojąs Ciceroje. pradeda jau 267 666,428 laiškus ir siuntinius.
susirūpinti ir nuosavybių savi
ninkų reikalais. Juk mokesčiai 

išleisti $1000, viso sumoje , ir vandens kaina kyla kiekvie- 
$4500 — paskirti per LB cent-1 nais metais. O tuo tarpu mies-
ro valdybą Kultūros fondui vai-i to švara ir gyventojų apsauga j ~ aj-kiai
dydi ir administruoti. - nė kiek negerėja. Vandalizmas ( a n

ir apiplėšimai įvyksta liet mo-_ ... . . . ...X Kun. Mykolas Tamulevi-į kykl'os‘e. genieji mokyklų pa- T !r .T“*1''*
aus, klebono pagalbininkas amtai griaunami ir jų vUje,^‘ Ta SU”'
tVoreestery, Sv. Kazimiero liet. „.„lomi neva moderniški Kur grudlmu' P^te, tenka daugiau statomi neva moderniški, kur. skubėti ir laiškai gu netiksliais 

dang.au vietos skiriama sporto: adrcsai3 ,cngviau užainica.
patalams, negu klasių kam- ,u Ras nežino, kokiose zonose 
bariams. Taigi mokslas palieka
mas antroje vietoje. Iš tokių 
mokyklų šis kraštas mokslinin- 

Į kų, suprantama, nesusilauks.
Tokiais ir kitais reikalais rei-

nutarė: paliktus pinigus — bū
simai Dainų šventei $2500, pre
mijoms $1000 ir dainų rinkiniui

parapijoje, buvo trumpam lai
kui atvykęs į Chicagą. čia jis 
apsilankė naujajame T. Marijo
nų vienuolyne, “Draugo” re
dakcijoje ir kt. “Drauge" kun. 
M. Tamulevičius lankėsi Jono 
(a. a. kun. Augustino Pet-1 
raičio, neseniai mirusio VVor-

Chicagos pašto vadovybė ra-

Iš Rusijos į Chicagą
Į Chicagą atvyko Homcr 

Smith, kuris per 14 metų buvo

Sugavo mergaitės 
skriaudiką

"Nemuno” d-jos pirm. Pr. Ivoš- 
kevičius, “Laiko” atstovas P. 
Gudelevičius, "Mindaugo” d-jos 
ats. S. Dulksnys, Arg. Liet. 
Prek. ir Pram. pirm. J. Čikštas, 
šv. Cecilijos choro ir "Liet. Ai
dai" radio vai. vardu — K. Mi
siūnas. Pabaigoj dar kalbėjo 
inž. agr. J. Bukevičius, primin
damas pirmųjų L. Centro stei
gėjų gražius tikslus ir sumany
mus, kuriuos pilnai teks reali
zuoti šiai lietuvių kartai. Raš
tu sveikino LICA pirm. Z. Juk-

toją Bernardą Martinez, norė
damas sustiprinti savo šlubuo
jančią sveikatą.

Misijonierius yra labai dėkin
gas marijonams, kurie aną kar
tą ir dabar taip maloniai pri
ėmė jį ir leidžia naudotis visais 
turimais patogumais, .o jis, kiek 
galėdamas, stengiasi padėti 
jiems bažnytiniuose patarnavi
muose.

— Marcelė Cirulienė mirė 
spalio 26 d. sulaukusi 67 m. 
amžiaus aprūpinta šv. sakra-. . . , Floridoje. Ft. Lauderdale, su-I nevičius “Vvčiu” Draugia ir

užsienio korespondentas Rusi- laikytas vyras, kuris savo Pa' pavieniai asmenys. Visi kalbė-imentais- Velion® buvo kilusi iš 
joje. Jisai buvo vedęs Rusijos vardę padavė — Hovvard įr qveikintoiai vertai iškė-i Vilniaus’ Palaidota 8Palio 27 d-
Rusrio iri'tUrŽtj° SkUnk?mU ją iŠ ccott ir kuris Prisipažino prašęs L dabartinės valdybos dideles La Piedad kapingse Rosario 
Rusijos išvežti, kai buvo pas- mergaite nadėti nešti himnu pastangas ir statybo8 komisi-

Šiemet numatoma jų net dau
giau. Dėl to paštas primena, 
kad jau dabar galima pradėti 
siųsti, ypač į tolimesnes vietas.

diskriminacijoje, jisai pagrasi
no sovietų įstaigoms — imsiąs 
skelbti, jog dėl to neišleidžia 
jo žmonos, kad jisai yra neg
ras. Tai pa veikė rusus ir jie

kyklošė. Senieji mokyklų pa- j ' siuntų susi- 'žmoną išleido. Smith pasakoja,

Pas‘ mergaitę padėti nešti himnų 
kirtas korespondentu Etijopijo- knygas iš bažnyčios Dės Plai- 
je. Jausdamas, kad sovietai į nes mieste, o paskiau ją jtrau- 
bijo būti pakaltintais rasinėje kęs į ma§įną nedorais tikslais.

Mergaitė teturi 9 m. amžiaus 
ir iš nuotraukos užpuolėją at-' 
pažino. Piktadarys turės da- į
bar pakelti aštresnę bausmę. i

-

Didžiulė gyvulių paroda

jos darbštumą, siekiant kiek 
galima greičiau įsigyti gražius 
ir patogius rūmus.

kad Rusijoje stipriai jaučiamas 
antisemitizmas: žydai išstumti i Chicagoje lapkr. 29 d.
iš geresnių vietų pramonėje, iš; gruodžio 7 d. įvyks didžiulė gy- 2,000 asmenų.

2,000 baliuje
Conrad Hilton, viešbutyje! 

lapkr. 19 d. bus ruošiamas ba
lius buvusiųjų De La Šalie ins
tituto auklėtinių. Numatoma, 
kad baliuje dalyvaus per

mieste. Paliko dukterį Lydiją 
Cirulytę de Betramino ir žentą 
Aleksandrą.

— Lucė Lukošiūnienė stai
giai mirė lapkričio 3 d. Palaido- 

i ta Rosario kapinėse lapkričio 4 
dieną.

jų adresatai gyvena, gali adre
sų sąrašą pasiųsti adresu: US 
Post Office, Zoning Unit — 
Room 330, Chicago 7, UI. ir

geresnių butų. Uždaromi jų vulių paroda. Patalpos — In- 
laikraščiai, teatrai. įternational Amphitheatre. Nu

matoma, kad ją aplankys pusė 
$163,500 kompensacijos miliono žmonių. Programoms 

7 m. berniukui

Pamatykime Airiką
Šį pirmadienį, lapkr. 18 d., 

8 vai. v. per televizijos stotį

KĄ IR KUR
— Liet. Vyčių 112 kuopos iš 

Morąuette Parko mėnesinis susi
rinkimas įvyks antradieni, lapkri
čio 19 d., 8 vai. v. parapijos salėj. 
Susirinkimo metu bus svarstomi 
įvairūs klausiniai apie vyčiu veik
lą ir apie artėjnčius šios kuopos 
šokius, kurie įvyks lapkričio 27 
d. vakare Vyčių salėj, prie 47-os ir

, ... . ... Iiirrwmif r-t. j Camnbell Avė. Per šį šokių vaka-vadovnus radijo ir televizijos I VvTTW Chicagoje rodomas Iii- bus Kn,įma laimėti kalakutų.
, žvaigždė Arthur Godfrey, ku-'mas "Afriea, the Critical Con- Visas pelnas bus skiriamas “Vy-

kčtu susirūpinti nuosavybių1 'an1 ** sąrasas ua a 8,^s s| Chicagoje teismas patvirtino vra natq ūkininkas ir ark- ’ tinent”. ties” žurnalo išlaidoms apmokėti,ceaury, brdio, ir Agato, Pet- ,^lin — ,u-: "*’zonomis. kuri„0 ™ ‘ Įūo^n, gro. — Me-io-eU.

raicių lydimas. J. ir Ag. Pet- ;airinkimiInun Taipgi patariama iš anksto Sales’ lnc- bendrovė turės su- $100,000 bus išdalinta premijo-f 1kiūto 109 E. į 3—
apsirūpinti pašto ženklais, nesĮmoketl 8ePtynerių metų ber-;mįs gyvulių ir grūdų auginto- „ . . '

nieko Michael Trotier naudai' jarna,
$163,500. Berniukas gyvena
Chicago Heights ir lanko šv. Šešios dukros vienuolyne da. kuri tęsis iki gruodžio men 

Jolieto vyskupas Martin D. 10 d-

afe‘ a ’ v i sirinkimuo.se. priklausant prie 
raidai gyvena Marquette Parke. |gavininkų k)ubų Lietuvių klu.

bas šaukia piiešmetiuį susiiin-X Apie naktinę adoraciją, 
šiems laikams labai svarbų da
lyką, toliau rašoma naujausia
me “Kristaus Karaliaus Laivo”

kaltais pašto punktuose jų pri- 
kimą gruodžio 12 d. (ketvirta- trūksta, daugeliui prieš šven- 
dienį) vakam Lietuvių Laisvės tęs perkant vienu metu. Siunti

Ontario, Ohicagojo, atidaryta į L;thuanian djdįonary 
jaunųjų britų menininkų paro-

Angliškai lietuviškas — Lietuvii-

nyje galima siųsti ir laišką ar 
kalėdinę kortelę, tik reikia prie 
siuntinio pašto žanklų dar pri
dėti pašto ženklą už tą laišką. 
Iš pašto galima nemokamai gau 
ti kortelių su užrašu: "Ali For 
Local Delivery” arba “Ali For

Agnietės parapijos mokyklą 
Prieš metus laiko jisai sunkiai į MeNąmara atliko laidotuvių 
apdegė kojas, klubus, nugarą, aPe’gas sesers M. Adelgundis, 
rankas ir devynis mėnesius tu- turėjusios 69 m. amžiaus. Ji

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

salėje. Bus renkama nauja 1958 
numeryje. Be to, čia randame m- valdyba ir vyks įvairiausios 
ir daugiau įdomių straipsnių J diskusiJ°s- Nariai yi a kviečia- 
apie paskutinį teismą, apie To- |mi gūsiai atsilankyti ir atsi- 
rino drobulę (tęsinys), apie|vesti Pažįstamų, kurie klubui 
Kristų, kaip kelią, tiesą ir gy-idar ncPr’klauso. J. T. 
venimą, apie serafiškąjį tėvą, x “Ateities" šokėjai ir šiais
apie tai, kaip šv. Pranciškus, metais atliks Kalėdų programą iOut of Town Dcl,very”- Atitm-
gavo stigmas, apie blogą išpa-įgūžėjuje gruodžio 1 d. 7 įr'kamai suskirsčius savo sveiki-
žintį ir kt. 8,30 vai. vak. Jau 12 m. šiose , nįmU korteles irJas surišus bei

X John Mason buvęs Da- patalpose atliekama Lietuvių; užd^us tok’ ra8telį — paspar-
a ,ionn jiason, ouvęs Da- ' » r.r.nOTQ tinama8 kortelių išsiuntimas.

naus-Girėno posto komnndie- d ‘nos programa. Is 12 progra-!
rius ir direktorių pirmininkas, Ateities šokėjams teko Kortelėse, kurios siunčia
šiuo metu mini 40 metų sukak-

rėjo praleisti ligoninėje. Ben
drovė buvo pakaltinta — neat
sargiai palikusi lako indus vai
kų žaidimų aikštelėje. Parsi
nešęs vieną tokį indą berniukas 
bandė sukurti ugnį ir baisiai 
apdegė.

buvo pranciškietė. Dirbo ligo
ninėje. Prieš stojant vienuoly- 
nan jos vardas buvo Gertrude 
Forst. Ji buvo gimusi Chicago- 
je. Pasiliko dar gyvos jos pen
kios seserys, visos vienuolės, 

į Jos brolis buvo kunigas, pran- 
'riškonas, dabar jau miręs.

3,000 savininkų teisman
Chicagoje teisman pašaukta

atsilikę su mokesčių mokėjimu.' , "7

Chicagoje esą 27,000 žemės : aas»5sg(5»5»5aEi(5s
sklypų, nuo kurių neįnešta mo 
kesčių $3 6 miliono.

ŠIAIS METAIS “DRAUGAS” 
TURI DVIEJŲ SKIRTINGŲ 

Policijos dalinys jaunimui RCAIV kalėdinės korteles
Nuo šeštadienio Chicagoje RinklRYS HF« I

pradėjo veikti naujas policijos ------- ----------------
dalinys, sudarytas iš 247 žmo
nių (jų tarpe 40 moterų); jo 
paskirtis — kova su nepilna
mečių nusikaltimais. 
iiiiiiiiiiiniiiiiHiiiiiiiiiiiiiiniNHiiiiinniH 
KAM SENATVE JAU ATĖJO,
PENSIJŲ KNYGELE PADĖJO!

Neseniai išleistoje knygelėje —
PENSIJOS IR PAŠALPOS — at
spausdintas Socialinės apdraudos 
(Sočiai Security) {statymas 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 tfokias 
pašalpas gali gauti susižeidęs as
muo. Knygelės kaina .S0 centu

Pinigus su užsakymais siųsti:
“DRAUOA S’*t

4545 W. 63 St., .Chicago 29. III.
LtmiUIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIHUHimillhHlf

ORAUGO LIETUVIŠKOS,
SVEIKINIMO KORTELES 

KALĖDOMS
Kiekvienais metais DRAUGAS pa.- 

ruošla gražins rinkinius kalėdinių 
sveikinimo korteliu su 1ietuviAka.ts 
užrašais. Taip ir šiais metais PRAI'. 
OAS siūlo rinkini nr. t su t« kor
teliu už vieną, dolerj.

Sis pirmas rinkinys yra isbai Kra
žiai atspausdintas, Kražiai spalvotas, 
su atatinkamam lietuviškais sveiki
nimais.

Rinkinys nr. 2

SPECIALIOS SVEIKINIMO 
KORTELES KALĖDOMS

Specialiu šilko spausdinimo būdu 
patra.iointos Ibduviškos sveikinimo 
korteles Kalėdoms, dabar Kaunamos 
IHtAI’OO knytryne. Kaina vienas 
doleris už 1<» korteliu.

Stos korteles Kalfidoms yra, ypa
tingai pražios, spalvotos ir lietuviš
kos Kiekvienam rinkinyje Ju yra 
keletas, kurios gali būti Hlunčtarnos 
| IJetuva.

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS

Paskelbė kalakutu 
vakarienę

Chicagos a rkidiceezijos laik
raštis “The New World” pa
skelbė, kad lietuvių Aušros Var 
tų parapija, 2323 W. 23 pi., 
Chicagoje lapkr. 19 d. 7 vai. v. 
ruošia kalakutų vakarienę.

Aklas nušovė kurčią
atlikti 10. Lietuvių diena yra m08 Uį du centu, tegalima tiki Žmoną
tapusi viena iš populariaiisių. j paajrašyti po išspausdintu teks-! Willia.m. Boone, 83 m. am- 

srityje pradžios. Ji? prisimena, Lietuviškąja Kalėdų eglute tu. Jeigu prirašoma dar kas žiaus, žlibas, mirtinai nušovė 
kaip 1917 meteis pradėjo lavin- tūkstančiai žiūrovų daugiausiai daugiau> reįkia lipinti tris cen-1 savo kurčią žmoną 72 m. am- 
tis ristynių sporte. I Pas. karo domisi- gražu, kad kuo tus Patariama voko kamputy Į žiaus. Jišai pasakoja, kad nu
metu, jau įstojus į Amerikos dau?’au lietuvių apsilankytų tą užrašyti ir savo adresą, nepa- budęs išgirdo ką tai vaikštant 
karių tarnybą, jam teko dažnai dieną mažėjuje. Visos organiza-j mirštant paminėti pašto zonos, miegamajame. Paklausė — 
pasirodyti kaip ristikui karei- c'j°s neturat’l užmiršti to ivy-1 pašto vadovybė prašo į užmiestį kas ten, ir nesulaukęs atsaky
mų tarpe. Sugrįžęs iš tarnybos, kkx Bi,e^ Salima Jau I siunčiamus paketu* į paštą at-1 mo šovė. Revolverį jis laikė
jis tapo profesionalu ristiku. Jis anksto- galima gauti ten ncšti iki gruodžio 10 d., o čia po pagalve, nes kažkas buvo Lojolos universiteto studen- 
buvo žinomas kaip Amerikos pat arba laišku. Ten pat Chicagoje\kam siunčiamus pradėjęs vogti anglis ir malkas, tai lapkričio 22—24 d. savo

tį nuo savo dalyvavimo sporto

pat yra gaminami lietuviški val
giai.

X Algirdą* Rudreckas nore- “Ateities" paruošta progra- 
tų gauti Lietuvos universiteto ma bus atlikta anglų kalba, kad 
baigimo ženklelį ir padaryti iš Amerikos publika galėtų sūni
jo duplikatą. Todėl jis kreipia- j pažinti su lietuvių Kalėdų pa-

legiono čempionų ristikas.

si į visus, kurie galėtų jam tuo 
patarnauti, ir prašo siųsti arba 
pranešti šiuo adresu: 4081 Ar
cher Avė., Chicago, telef. LA 
3-3384.

pročiais. Bus galima išgirsti 
lietuviškų dainų, kurias padai
nuos seserų Blandyčių trio. Vin
cas Samnška, “Ateities” pirmi- 

; ninkas, vaidins tėvo rolę, Fran-
X Kun. Petras Itemrika, CP8 Gramnntas ~ mf>tinos ro- 

MIC, neseniai pradėjęs eiti yi- ,ę' 0 v,si i^ėjaį_~ 
karo pareigas liet. šv. Gabrie-1 nimas
liaus parapijoje Milwaukee, Į 
Wisc., šiomis dienomis lankėsi

ir vaidins.
šoks tautinius šokius

X Juozapui Litvinui, sūn. 
Ignaco, gyvenusiam Chicagoje 
ir turėjusiam dvi dukteris — 
Stanislavą ir Juzefą, yra laiš
kas iš Lietuvos. Atsiimti “Drau
ge”-

X Inžinierių ImhuN Chicago-

Areštuotas Boone verkė visą 
naktį, negalėdamas užmigti. Ve
dę jiedu išgyveno 22 metus.

Chicaga — vienas 
didžiausių uostų

Indianos Paežerės Studijų 
komisijos pirmininkas laivyno 
kapitonas O. F. Hesler spaudai 
pareiškę, kad už eilės metų 
Chicaga pasidarys vienas iš di
džiausių uostų jūrų laivams. 

X Gradinskas praneša tiems, |Jau dabar augščiau minėtoji In- 
kurie nori atvykti pasiklausyti | d*anoa j^aiga drauge su Illinois 
Vilniaus radijo: įvedus žiemos Dosto Studijų komisija svarsto,

iki gruodžio 15 d.

Vysk. Brizgys teikė 
sutvirtinimą

J. E. vysk. V. Brizgys ir kita
taučių parapijose teikia sutvir
tinimo sakramentą. Sekmadie
nį, lapkr. 17 d., tą pareigą at
liko Dievo Motinos bažnyčioje 
Worth, III.

Liaudiška komedija

Chicagoje, kur aplankė "Drau
go” patalpas.

X Liet. GaU. Seserų sąjunga 
iš gauto pelno spalio 12 d. kon
certe paskyrė Vasario 16 gim
nazijai $85, Gautingo sanatori
jai — $75, Vargo mokykloms! je įvyksta vasario 1 d. Congress 
— $25, ”Lituanu8'' — $50 ir į viešbutyje, 520 S. Michigan 
Kultūros fondui -— $20. J avė.

laiką, programa prasideda 4
vai. 30 min. popiet.

1
X Viktorui Jarošūnui, 2446 

W. 46 Place, už penktą mėne
sį praleistą namuose dėl ligos. 
Leonardas Jankauskas įteikė 
$200.00 čekį.

kaip pasiruošti neužilgo artė
jančiam jūrų laivų susisiekimui 
tarp Chicagos ir kitų pasaulio 
uostų.

Čikagietė — skaučių vadė
JAV skaučių vadove išrinkta

teatre 1320 W. Loyola Avc., 
Chicagoje, stato liaudišką ko
mediją "Hobson’s Choise”. Pir
mas dvi dienas vaidinimas pra
sidės 8 vai. 30 min.v., o pasku
tinę — 8 vai. vak.

Moksleivių konkursas
Dienraštis "Chicago Daily 

News” paskelbė žodžių skaidy
mo raidėmis konkursą, kuriame 
dalyvaus apie ketvirtis miliono 
Chicagos katalikiškas mokyk
las lankančių moksleivių.. Kiek 
vienas mokyklos laimėtojas bus 
apdova notas.

Didžioji salė prie ežero
Chicagos Parkų distrikto ta

ryba galutinai nusprendė išnuo
moti reikiamą žemės plotą prie 
ežero ties 23 gatve statybai 
didžiosios suvažiavimų salės. 
'1X10, atrodo bus baigtos ilgai

Perskaitę “Draugą", duo- 4545 vv. na st, chicago 29. m. 
kitę j j kitiems pasiskaityti.

Ch. U. Culmcr, iš Libertyville 
X Elenai Gibisas yra laiškas III., anksčiau vadovavusi Chica- Į užsitęsusios diskusijos ir prasi- 

iš Kaund. Atsiimti “Drauge”, lęos skautėms. 'dės statyba.

KAS TIK TURI GERA SKONI,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONI!

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

ModernJAIdaasis lietavlp baldų prekyba Chtcago> 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI —

FTTRNITURE 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

dang.au
sirinkimuo.se

