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Genocido Konvencija netrukus laikys egzaminus
Kai tą konvenciją ratifikavo 

penkiasdešimt šešios valstybės
SALOMĖJA NARKELIONAITE,

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose
JUNGTINES TAUTOS. — Genocido Konvencija, kuri, tik 

išskyrus Jungtinių Tautų Chartą, yra viena gausingiausiai ratifi
kuotų tarptautinių dokumentų, čia netrukus vėl turės laikyti savo 
egzaminus.

Yra tiesiog keista, kad beveik ----- ■ .....
tuo metu, kai tą konvenciją jau 
yra ratifikavusios penkiasdešimt 
šešios valstybės, šios sesijos dar 
botvarkėje yra net du punktai, 
kurie siūlo jai pakaitalą. Tas pa
kaitalas, Genocido Konvencijos 
iniciatoriaus ir kovotojo už ge
nocido paskelbimą kriminaliniu 
nusikaltimu—prof. Rafael Lem- 
kino nuomone, yra ne tik kad 
nepakankamas, bet jis ir nepil
nai numato priemones tam nusi
kaltimui bausti.

Prof. Lemkinas, kurio rūpes
čiu šių metų spalio pabaigoje 
Pakistanas ratifikavo Genocido 
Konvenciją, šiuo metu jau dar
buojasi, kad tie du pakaitalai 
Jungtinėse Tautose nepraeitų.
Neseniai jis ir laišką tuo reikalu 
yra paskelbęs New York Times, 
paaiškindamas jo skaitytojams 
apie pavojus, kurie graso Geno
cido Konvencijai.

Kas tie pakaitalai

punktą. Tuo tarpu gi, kaip jie 
sako, pagal Genocido Konvenci
ją, atsakingais už nusikaltimus 
laikomi konstituciniai valdovai, 
vyriausybės pareigūnai ir priva
tūs asmenys. O naujasis įstaty
mas atsakomybėn traukia tik pa 
reigūnus, ir išskiria privačius 
asmenis.

Kaip tik dėl to ir baiminamasi, 
nes, kaip jie aiškina, jei toks įs
tatymas būtų priimtas, tai tada 
už Sovietų Sąjungos nusikalti
mus prieš genocidą būtų trau
kiami tik vyriausybės nariai, o 
partijos pareigūnai, kurie tikro
vėje viską diriguoja, liktų nepa
liesti. Ir tik išimties atveju pri
vatūs asmens būtų traukiami 
atsakomybėn, jei būtų įrodyta, 
jog jie buvo valstybės pareigū
nų įkurstyti. „Betgi visi žino, 
kad tokioje Sovietų Sąjungoje 
partija veikia į vyriausybę, o ne 
atvirkščiai“, sako Kubos amba
sadorius.

Asamblėjos darbotvarkėje yra 
dviejų konvencijų projektai. Jie 
keliauja iš sesijos į sesiją. Pir
masis vadinamas Nusikaltimų 
prieš žmonijos taiką ir saugumą 
įstatymo projektas, o antrasis — 
Civilinių ir politinių teisių kon
vencijos projektas, nedarąs pa
grindinio skirtumo tarp genoci
do ir paprastos žmogžudystės.

Pirmasis projektas yra parem 
tas Niurnbergo tribunolo princi
pais, bet 1950 m. Asamblėja tų 
principų nepatvirtino. Kai 1954 
m. Asamblėja vėl svarstė to pro
jektą klausimą, paaiškėjo, kad 
visas klausimas yra labai suriš
tas su agresijos definicija. Ka
dangi agresijos definicijos klau
simas irgi tebebuvo darbotvar
kėje ir dėl jo nebuvo prieita su
sitarimo, tai ir buvo nutarta pa
laukti ligi šios sesijos, kada tu
rėjo būti agresijos definicijos 
pranešimas patiektas.

Žinant, kad ir šiemet agresi
jos definicijos klausimu nieko 
nebus nutarta, galima manyti, 
kad ir su tuo įstatymo projektu 
nieko neišeis. Tačiau ir pats Lem 
kinas ir kiti kelia triukšmą iš 
principo. Šios sesijos bendruo
siuose debatuose Asamblėjoje 
prieš tą įstatymo projektą išėjo 
Kubos ambasadorius dr. Emilio 
Nunez - Portuondo.

Komunistams naudingas
Kubietis sukritikavo tą įsta

tymo projektą kaip siekiantį su
naikinti Genocido Konvenciją, 
siūlant iškraipytą genocido de
finiciją ir suteikiant komunistų 
partijos nariams imunitetą nuo 
bausmės už nusikaltimus.

Penkių straipsnių įstatymas 
surašo visą eilę nusikaltimų. Jų 
tarpe minima agresija ir jos gra 
symas, rengimasis ir panaudoji
mas kariuomenės prieš kitą šalį, 
skatinimas svetimoje teritorijo
je teroristinių veiksmų ar judėji
mo, nukreipto prieš to krašto 
valdžią, genocidas — nusikalti
mai prieš žmoniškumą bei pažei
dimas karo įstatymų.

Kubos ambasadorius, prof. 
Lemkin ir kiti genocido konven
cijos gynėjai ta proga tvirtina, 
kad dabar genocidą norima tame 
įstatyme įjungti j dar teisiškai 
neaptartą taip vadinamą „nusi
kaltimų prieš žmoniškumą“

Ir lietuviai prieš tą projektą
Prieš šį įstatymų projektą, 

kiek prisimename, kovojo ir lie
tuviai, o ypač Altas, kuris, pagal 
prof. Lemkiną, irgi yra prisidė
jęs, kad įstatymas dar nebuvo 
ligi šiolei priimtas.

Lietuvių ir kitų pavergtųjų 
veikla čia bazavosi ne tik dėl ge
nocido, bet ir dėl kito punkto, 
būtent, kur kalbama apie tai, 
kad būtų draudžiama svetimoje 
teritorijioje skatinti veiklą, nu
kreiptą prieš to krašto vyriausy
bę. čia pavergtieji turi galvoje 
JAV pažadus ir finansinę para
mą, padedant pavergtųjų šalių 
žmonėms patiems išsilaisvinti. 
Jei toks tarptautinis įstatymas 
praeitų, tai praktiškai turėtų su
stoti Voice of America translia
cijos ir bet koks padrąsinimas 
bei paguoda už geležinės uždan
gos esantiesiems. Tačiau tikima
si, kad tas įstatymo projektas 
dar ilgai nepraeis, nors galbūt 
komiteto diskusijose ir nemažai 
teks pasigrumti.

Vokietijos užsienio
reikalų ministeris

atskris į Washingtonų
B0NNA, Vokietija, lapkr. 21. 

— Vakarų Vokietijos užsienio 
reikalų ministeris Heinrich von 
Brentano rytoj atskris lėktuvu į 
Washingtoną tartis su JAV vals 
tybės sekretoriumi Dulles. 
Vokietijos užsienio reikalų mi
nisteris von Brentano atvyks iš 
Romos. Von Brentano ir prezi
dentas Heuss lapkričio 19 d. at
vyko į Italiją. Pastarasis daro 
valstybinį vizitą.

Vokietijos ambasados Romoje 
pareigūnas pareiškė, jog von 
Brentano sekančios savaitės pra
džioje grįš į Romą. Sekantį tre
čiadienį jis palydės prezidentą 
Heuss pas popiežių Pijų XII.

Nors ir neramu
HAVANA, Kuba, lapkr. 21.— 

Komercinės federacijos vadai 
pranešė, kad nepaisant priešvy- 
riausybinio bombardavimo ir sa
botažo, prekybinis verslas žydi 
Kuboje. Šiemet, bus daugiau par
duota prekių negu praėjusiais 
metais.

Prezidentas Eisenhoueris naują gynybos sekretorių Neil 
McElroy sveikina Augusta National Golf klube, kai jis atvy
ko į prezidentinę atostogų vietovę. McElroy ir prezidentas 
Eisenhoweris tarėsi gynybos biudžeto klausimais. (INS)

JAV galybe nepažeista

Naujas pažadas
MUENCHENAS, Vokietija, 

lapkr. 20. — Komunistinės Kini
jos ministeris pirmininkas Chou 
En - lai pasikalbėjime, vakar at
spausdintame Muenchene, pareis 
kęs, kad jo vyriausybė galbūt 
pripažins Chiang Kai - sheką, 
tautinės Kinijos vadą, Formo- 
zos galva.

Ulrich Kempski turėjo pasi
kalbėjimą su Chou En - lai. Pa
sikalbėjimas buvo atspausdintas 
„Sueddeutsche Zeitung“ laikraš
tyje.

Sunkiai serga
NEW YORK, lapkr. 20. — 

Gerard Svvope, 84 metų, buvęs 
General Electric kompanijos pre 
zidentas ir buvęs New York City 
namų statybos vedėjas, sunkiai 
susirgo.

Slapti dokumentai
Londono gatvėje

LONDON, lapkr. 20. — Cli- 
ford Beck užvakar rado Londo
no gatvėje slaptus raketų doku
mentus. Augšti saugumo parei
gūnai vakar įsakė ištirti, kaip 
gatvėje atsirado slapti dokumen
tai.

Amerikos kviečiai 
Lenkijai

GDYNIA, Lenkija, lapkr. 20. 
— Daugiau kaip 280,000 tonų 
amerikiečių kviečių atgabenta į 
Lenkijos uostus paskutinių ketu
rių mėnesių laikotarpyje, vakar 
pranešė oficiali Lenkijos žinių 
agentūra. Jungtinės Amerikos 
Valstybės pristatys 500,000 to
nų javų į Lenkiją pagal sutartį, 
pasirašytą, šių metų pradžioje.

.. --------------- - -
« J8 M

- \ į

JAV aviacijos tarpkontinentinė Snark, strateginė raketa. Ji pakyla nuo raketos plat
formos. Po raketos sparnais yra pagalbiniai skystojo kuro tankai. Pagalbinis kuras duoda 
raketai jėgos keliauti ilgesnes distancijas pristatant atominę galvutę. , (INS)

WASHINGTON, lapkr. 21. — 
Laikinį Sovietų Rusijos dirbti
nių žemės satelitų pirmavimą j 
JAV vyriausybė sutiko ramiai ir 
ryžtingai. Suprantama, kad spau 
dos įsikarščiavimas ir kaikurių 
mokslininkų pesimizmas sujau
dino visuomenę, bet ne vadovau
jančius sluogsnius.

Vadovaujantieji sluogsniai šal 
tai galvojo ir savo laikysena pa
rodė JAV demokratijos galybę, 
kaip prezidentas savo kalboje pa 
reiškė ir pakartojo „laikinį atsi
likimą žemės satelito technolo
gijoje“. Nebuvo ariamas pir
mavimas, bet nebuvo rodomas ir 
nusiminimas ar išgąstis, kad jau 
dabar Sovietų Rusija pralenkė 
Jungtines Amerikos Valstybes 
apsiginklavime, raketinių ir ba
listinių ginklų technikoje. Pre
zidentas Eisenhoweris patikino 
amerikiečius ir jų draugus, kad 
JAV galybė nėra pažeista, joks 
mirtinis pavojus negresia laisva
jam pasauliui. Jo patiekta pro
grama yra rimta. Pareikalaus pi 
nigo ir mokslininkų smegenų. Iš 
tautos pareikalaus aukos, bet de 
mokratinė laisvė ir jos principai 
nebus pažeisti.

Sovietų „sputnikai“ pažadino 
demokratiją, sukonsolidavo mok 
slininkų ir politikų jėgas. Metus 
JAV galybės resursų dalį į ko
vos lenktynes, jos bus laimėtos 
ir pralenktos nemaža distancija.

KALENDORIUS
Lapkričio 21 d. Švč. P. Mari

jos Atnašavimas; lietuviški: Vy
gandas ir Eite.

Saulė teka 6:47, leidžiasi 4:27.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje šiandien — ap
siniaukę ir galimas sniegas. Tem 
peratūra 30 iaipsn. Rytoj apsi
niaukę ir šalta.

Įsakė ir išrinko
PRAHA, Čekoslovakija, lapkr. 

20. — Čekoslovakijos komunis
tinis parlamentas vakar išrinko 
valstybės prezidentu Antonin 
Novotny, 52 metų, komunistų 
partijos vadą, vieton mirusio 
prezidento Antonin Zapotocky.

Jis karštai palaiko Nikitą 
Chruščevą, Sovietų Rusijos ko
munistų partijos vadą, ir yra Če 
koslovakijos komunistų partijos 
centro komiteto sekretorius nuo 
1953 m. rugsėjo 14 d. Jis ir to
liau laikys partijos vadžias savo 
rankose.

Premjeras Siroky, nominavęs 
partijos vardu Novotny prezi
dentu, pareiškė, jog partija „ma 
no, kad reikalinga sujungti par
tijos sekretoriaus postą su vals
tybės prezidento pareigomis“.

Čekoslovakijos komunistinis 
parlamentas (353 nariai) vien
balsiai išrinko Novotny prezi
dentu; kitų 'kandidatų nebuvo. 
Komunistų partija įsakė balsuoti 
už Novotny ir visi „parlamento“ 
nariai pakėlė rankas už jį.

Sovietų atstovai
atvyko į Ghaną

ACCRA, Ghana, lapkr. 20. — 
Du Sovietų Rusijos prekybos pa
reigūnai vakar atvyko į Ghaną.

Ghanos užsienio reikalų mi
nisterijos pareigūnai sutiko aero 
drome sovietų pareigūnus: D. 
Safonovą ir V. Smirnovą. Gha
nos ministerijos pareigūnai ne
prileido spaudos atstovų prie so
vietų ir nepasakė jų vizito tiks
lo.

Sovietų atstovai turbūt svars
tys galimybes sudaryti diploma
tinius santykius tarp Ghanos ir 
Rusijos.

Prancūzijoj pakels
pajamų mokesčius

PARIS, Prancūzija ,lapkr. 20. 
— Prancūzijos ministeris pirmi
ninkas Felix Gaillard vakar gavo 
pasitikėjimą 256 balsais (prieš 
182) parlamente, kai tūkstančiai 
darbininkų gatvėse reikalavo pa 
kelti atlyginimą.

Parlamentas davė teisę Gail- 
lardui pakelti pajamų mokesčius 
ir specialią galią panaudoti to
kius ekonominius nuostatus, ko
kie bus tinkamiausi krašto gero
vei.

Prancūzai nori turėti pasto
vesnę vyriausybę.

Išskrido į Maroką
TUNIS, Tunisija, lapkr. 20. — 

Tunisijos prezidentas Habib 
Bourguiba šiandien išskrido į 
Maroką pasikalbėti su karaliumi 
Mohammed V, kad pagelbėtų pa
šalinti Alžirijos sukilimą prieš 
Prancūziją.

Sovietų Rusija sutiko duoti

ekonominę pagalbą Egiptui
MASKVA, lapkr. 20. — Sovietų Rusijos ministeris pirminin

kas Bulganinas vakar pranešė, jog Rusija pagelbės Egiptui page
rinti jo ekonominį gyvenimą.

Bulganinas kalbėjo Kremliaus 
vaišėse, kurios buvo suruoštos 
Egipto karo ministeriui genero
lui Amerui.

Bulganinas neišdėstė pagalbos 
programos smulkmenų. Egipto 
karo ministeris gen. Abdel Ha- 
kim Amer tarėsi su sovietų va
dais ekonominės pagalbos reika
lais trijų savaičių vizito metu 
Maskvoje.

Bulganino žodis
Pakeldamas tostą, Bulganinas 

pasakė:
— Atsakydamas į jūsų ir pre

zidento Nasserio prašymą, So
vietų Rusija sutiko pagelbėti, 
kad būtų sustiprintas Egipto 
ekonominis gyvenimas. Mūsų 
pagalba remiasi abiejų valsty
bių savitarpiniais interesais ir 
taikos tikslais Artimuose Rytuo
se.

Toliau Bulganinas pastebėjo, 
jog Vakarų „imperialistai“ neat
sisako kolonialinių planų Arti
muose Rytuose. Bulganinas tuo 
pasakymu norėjo paslėpti sovie
tų imperialistinius planus Arti
muose Rytuose.

Pakėlė taurę
Bulganinas pakėlė taurę už 

Egipto prezidentą Nasserį, „kaip 
žymią politinę figūrą Arabų ry
tuose.

Atsakydamas Bulganinui, gen. 
Amer pareiškė, kad sovietai su
pratę Egipto problemas ir sun
kenybes. Amer taip pat pasakė, 
kad Egiptas pilnai pasitiki Rusi- 
jios politika. Jis pridėjo, jog ara
bų nacionalizmas nesiekia Arabų 
imperijos, bet palaiko arabų ne
priklausomybę ir laisvę.

Kalbant Bulganinui, Nikita 
Chruščevas, komunistų bosas, 
stebėjo nušvitusiu veidu.

• Kataliką jaunimo suvažiavi
mas. Philadelphijoje lapkričio 
22 — 25 d. d. bus katalikų jau
nimo suvažiavimas, kuriame da
lyvaus 30,000 atstovų iš įvairių 
JAV ir Kanados vietovių. Lap
kričio 24 d. kalbės vicepreziden
tas Nixonas. Tarp kitų kalbėto
jų yra New York arkivyskupas 
kardinolas Spellmanas, arkivys
kupas Leo Binz.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Jungtinės Amerikos Valstybės paleis šešis dirbtinius že
mės satelitus iki sekančią metą liepos mėn.

— Jungtinių Tautą generalinė asamblėja nutarė 60 balsą 
(prieš 9) sudaryti naują 25 valstybių nusiginklavimo komitetą. 
Jungtinės Amerikos Valstybės ir kitos laisvojo pasaulio valstybės 
ragino Sovietų Rusiją neboikotuoti JT nusiginklavimo komisijos 
posėdžių, kurie prasidės sekančią metų sausio mėnesį. JAV am
basadorius Henry Cabot Lodge pareiškė: JT asamblėja paskelbė 
pasauliui ir Sovietų Rusijai, kad JT nori tęsti nusiginklavimo pa
sikalbėjimus.

— Maskva paskelbė, kad Izraelio karinės pajėgos telkiamos 
prie Sirijos pasienio. Sirija vakar nieko nepranešė, kad Izraelio 
kariuomenė telkiama prie pasienio.

— Jungtinių Amerikos Valstybių ir Britanijos vadai nutarę 
tartis su Prancūzija dėl Alžirijos ateities. Alžirijos sukilėliai tęsia 
kovas prieš Prancūzijos režimą Alžirijoje. Sukilėliai nori nepri
klausomos Alžirijos.

— Prancūzijos užsienio reikalų ministeris Pineau ir JAV 
valstybės sekretorius Dulles tarėsi dėl ginklų pristatymo Tunisijai. 
Jungtinės Amerikos Valstybės ir Prancūzija priėmė tokį ginklų 
planą Tunisijai, kad Vakarų valstybių siunčiami ginklai nepatektų 
į Alžirijos sukilėlių rankas.

— Prancūzija, ir Jungtinės Amerikos Valstybės bando sustip
rinti Siaurės Atlanto Gynybos organizaciją (Nato).

— Valstybės sekretorius Dulles vakar atskrido į Chicagą ir 
pasakė kalbą Chieagos tarybos užsienio reikalams posėdyje. Dul
les šiandien grįžta į Washingtoną.

Kelione nepasiseke
MIAMI, Fla., lapkr. 20.—JAV 

muitininkai sučiupo jachtą, kai 
ji ruošėsi išplaukti į Kubą. Jach
toj buvo 31 Kubos ginkluotas 
pabėgėlis. Jie būtų prisįjungę 
prie Kubos sukilėlių, kovojan
čių prieš prezidtnto Batistos re
žimą.

(
Federaliniai pareigūnai 31 ku

bietį vakar areštavo netoli Key 
West, Fla.

TRUMPAI IŠ VISUR
• Dėmės saulėje. Paskutinių 

dviejų mėnesių laikotarpyje pa
stebėta daugiau dėmių saulėje, 
negu saulės tyrinėtojai buvo pa
stebėję per daugiau kaip 300 me
tų, pranešė britų mokslininkų 
draugija.

• Belgijos parlamentas užva
kar ratifikavo Romos sutartis, 
kuriomis sudaroma bendra šešių 
valstybių rinka ir atominės ener 
gijos telkimas. Prancūzija, Va
karų Vokietija ir Italija jau se
niau ratifikavo sutartį. Luksem- 
burgas ir Olandija greitai pa
tvirtins sutartį.

• 3 bilionai dolerių. Pasak 
ekspertų,’ prancūzai dabar turi 
daugiau kaip 3 bilionus dolerių 
užsienio bankuose.

• Sovietų Rusija greitai pra
dės formalines taikos sutarties 
kalbas su rytine Vokietija, igno
ruojant keturių valstybių sluogs 
nius. Kremlius nori sustiprinti 
rytinės Vokietijos komunistinį 
režimą ir paskatinti kitas vals
tybes, kad jos pripažintų rytinės 
Vokietijos komunistinį režimą, 
kaip neseniai padarė Jugoslavi
jos diktatorius Tito.

• Naujas vulkanas. Maskvos 
radijas pranešė, kad sovietai su
radę povandeninį vulkaną netoli 
šiaurės ašigalio.

• Urbanoj, Illinois universi
tete 1956 m. įstojo 11,805 stu
dentai. Viso studijuoja 32,953 as 
menys.
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Redaguoja redakcinis kolektyvas — INDRE PALI'OKAITft, 
JUOZAS KONČIUS IR DALIA NOREIKAITE. 

Medžiagą siųsti DALIAI NOREIKAITEI. 6831 So Tahnan Avė., 
Chicago 29, III. Telet. tt’Allbrook 5-3220.

kademija paminėti neseniai 
i Kanadoje mirusi save brolį A r.-‘ 
i taną Pabedinską, veiklą kęstu- 
i tietj, o be to savanorį, Vyčio 
Kryžiaus k valiu ią.

Po k'invc ’to brolis Adomas,
Viliu&ia, s:iv< sesutės pade.'.a- 

į mas. visus gaidžiai pavaisino.
' koresų.

VYKSTAM < ll ’L TU

PAS HARTFORDO STHD. 
ATEITININKUS

• n »ji valdyba paskutinį kar- 
l , ‘vek Hartfordo studentų 

I ii s.’sirinkimą, kuris įvyko
m. lapkričio 3 d.

fusii'tikimą malda pradėjo
;r n. Al.;. Giedraitis. Sekreto
rei E. Skrupskelytei išvykus Chi 
ea-joii, susirinkimui sekretoriau
ti buvo pakviesta J. Bernotaitė. 
Praėjusių veiktos metų praneši
mą perskaitė pirmininkas, o ižd. I

Kun. Alf. Lipniūno moksli i- 
vių ateitininku kuopa ruošia iš
kyla ant ledo M Kirbv 1 Sknt- R, Kriščiokaitis pateikė piniginę 
ing Bowl, 7425 So Loornis Blv. apyskaitą.

Tikra jaunatvės dvasia yra gyvoji dvasia, nors jaunatvė gali j P'-nkta lie'į, lapkričio 22 d., S Svarbiausias uždavinys buvo
nueiti ir dvasinės mirties linkine. ST'. ŠALKAUSKIS vai. vak. oauios valdybos rinkimas. Nu-

Kuoįmis nariai prašomi atsi- tarta rinkti trijų asmenų valdy- 
SUDIEV i Kuėiūnas. Tiek koncertinė, tiek imti i;a ūniri<us b:l'H’s iš ankę- bą slaptu balsavimu. Daug lai-

tis yra pakankamai rimta.
Valdybon buvo išrinkti pirm. 

Danutė Giedraitytė, sekr. Krisi i 
na Raščifitė ir ižd. Algis Simo
naitis.

Korespondentės pareigoms, tu 
rint patariamojo balso teisę, 
vienbalsiai buvo išrinkta Diana 
Papievytė.

Po CV sąstato ir metinės te
mos pranešimo susirinkimas bu
vo baigtas “Tėve mūsų” mal
da. D.

(Nukelta į 4 psl.)

ofiso ir tūlo lel- OLymplc 9-1881
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero

7 vai. Trečlad
i

Kasdien 10—12 Ir

fot. ttEunuon telSli
0R WALTER 1. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuviu gydytojas)
3925 Weat 59 Street

Vai t .iumu, aiiuau., Ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p .p. 6:10—8:10 
vai. vak Trečlad Ir šeštad. 1—4 v. 
r> r

MAS Marijos kuopia surengė 
išleistuves — arbatėlę kun. Pet
rui Gedvilai, kuris buvo jos dva 
sios vadu šešerius metus, t. y. 
nuo įsikūrimo Chicagoje iki pat 
išvykimo. Arbatėlėje dalyvavo 
visi kuopos nariai, daug tėvų ir 
svečių.

Šioms išleistuvėms vadovavo 
kuopos globėjas Jonas Žadeikių. 
Tėvų vardu atsisveikino P. Nor 
vilas, MAS Vakarų Apygar
dos —-.V. Matikiūnas ir kuopos 
vardų — pirmininkė Dalia Bin- 
kytė„ kuri padėkai ir atminimu 
įteikė albumą, kurio viršelį puo
šia Trijų Kryžių kalnas.

Kun. P. Gedvilą savo atsisvei- 
kinimą pradėjo "Išnyksiu, kaip 
dūmas” ... Atsisveikindamas v 
sus kuopos narius prašė ir ragi
no išlikti visą laiką tikrais lie
tuviais, kas būsią jam geriausia 
padėka už darbą per šiuos me
tus.

Reikia priminti, kad kun. P. 
Gedvilą buvo ne tik kuopos dva
sios vadas, bet taip pat įvairių 
vaidinimų rašytojas ir jų'režiso- 
rius, eilėraščių kūrėjas ir jų mo-

linksmoji dalis praėjo malonioje 
nuotaikoje

NAUJA KUKE! KĘSTUTIS 
VALDYBA

Sėkmingai užbaigusi savo ka-i 
den< i jos laiką, buvusioji korpo-j 
racijos valdyba lapkričio 17 d. 
sušaukė Įsas1: lit inį konventą bro
lio Adomo Viliušio bute. Nau
joj! kor oracijos valdybon išrink 
ti pirm Jonas Pabedinskas, sek- 
ret. Pt \ il;:s Kibias ir ižd. Eug. 
(bent is Buvusios valdybos pir 
mininkdr. Juozas Končius, taręs 
trumpą atsisveikinimo žodį, val
džios ražtus perdavė naujajam 
pirmininkui. Konvento metu bu-i 
vo plačia' pasisakyta ir išdisku
tuok veiklos gairės ateičiai.

Artimoje ateityje korporaci
jos e; n4 .» valdyba kartu su Chi 
cagos r.k' liaus valdyba rengiasi 
atitinkamai - pamaldomis ir a-

to pas Nijolę 
S. Claremont I 
Dal:- °t liytę ' 

i Str . t b HF t-1 
I jų Vi’mP 
; A ve te’-f "R

Pelešknite, 6915 ko buvo praleista bediskutuo- 1 
ei f (’R 6-2"53; jant klausimą, ar gali asmuo at- 

So Mo?.art plaukyti būti renkamas valdy
si ba Egi Ii- bon. Galutinėje išvadoje pir- 
’'‘>i)i v -,,,, i mininkui suteikta teisė spręsti, 

r>< 2 Y-ba ar kandidato atsisakymo priešas

Naujoj erdvioj vietoj!

DR. H. s. wons, 
CrTDilETRISTAS

Dr. II. Wodis, kuris yra augęs ir 
ėjęs pradžios mokslą Town of Lake 
kolonijoje, šiomis dienomis atida- 

savo ofisą 1618 West 17t.fr St.,kytojas, lietuviškų dainų chor- re, 
vedys, ekskursijų orgamzato-! Jisai baig- Seward pradžios mo_ 
rius , “Jaunųjų Minčių” redak-, kyklą ir Lindblom augštesniąją mo 

I kyklą. Vėliau lankė Northwesterntorius ir kuopos mecenatas.
Marijos kuopa tikrai apgai-l1 niversibtą ir Illinois Technologi-
rfuris lr,,n P Gedvilus išvvkiJ KInsti,uts*- 1910 m: baigė savo ir praktiką 

Optometry
lestauja kun. P. Gedvilus išvyki- 
mą ir kartu jam linki sėkmės, Mcnro« (HlHge oi ir

■ fgavo daktaro optometristo laipsni.
Dr Wodi:: ir baigęs Illinois Col- 

į lege of Optometry, visą laiką tam- 
betidradarbiavo su Kolegi- 

los pageidavimu sudaryta’ir Ma ja. Jisai buvo pareigose: Registra- 
rijos kuopos rėmėjų — bičiulių ,r^rjUs:. Dekanas bendradarbis ir 
valdyba, kurion išrinkti V. Si
manavičius, P. Norvilas, J. Ka
valiūnas, V. Šimaitis, A. Ilek’s' 
ir V. Binkis; kandidatais liko K.
Paukštys įr K. Jonynas.

naujoje vietoje ir naujove par<: 
gose (Montanos valstybėje).

Ta pačia proga kun. P. Gedvi-1 prra.

Kolegijos klinikų direktorius. Da- 
' bar gi jis turi optometrijos profe
soriaus laipsnį.

Dr. V'odis yra labai aktyvus sa
vo profesijos organizacijose. Jis 
yri bičiuliu “American Academv 
of Optometry”, nariu “American 

J. Žemaitis Optometric Association”, “Illinois 
Optometric Association ir "South

Mi«rr\Ter SilJe Obtometrio Society”. GarbėsMAS tt.Mlih nariu “Beta Sigma Kappa” drau-
MAS Centro Valdybos pirm.gij s ir nariu “Omega Epsilon 

J. Žadeikis lapkričio 9 — 10 d.' . d,rau.5'-\?s
lankėsi Toronte, kur dalyvavo

1949 metais Dr. 
Wodis gavo garbės daktaro laips- 

|ni” “Ocular Science” iš Chicagos 
Kanados ateitininkų šventėje, iš .Ontometrijos Kolegijos, 
kurios parsivežė 'geriausius įsjii'' f;r. Wodis \ra antro Pasauli- 
dilus tek šventės suolui™- ~
mo, tiek programos atlikimo at-jSheridan Stoties ligoninje, Fort 
žvilgiais. Ta pačia proga suėjo ’Sheridan, Illinois, 
į artimesnius ryšius su Ha milto- i T,r- 20f]',s vra vpdęs iš savo kai-
no ir Toronto moksleivių at-kiĘ& Mrs. Harrv Seigan. kuris vra 
kuopų dvasios vadais, globėjais i lietuviams žinomas, turįs Town
ir pirmininkais.

MAS Centro Valdyba visu 
tempu ruošiasi sąjungos suva
žiavimui, kuris įvvks š. m. gruo
džio 28 — 29 d. Chieagoj“, Jau 
nimo centre, 5609 S. Claremoril

- PAVYKĘS KONCERTAS
Ateitininkų sendraugių ruoš

tas koncertas, kuriam buvo ruon 
šiamasi visu atidumu ir kruopš
tumu, praėjo palikdamas gra
žiausius įspūdžius. Koneertui 
dalį atliko solistas St. Baronam 
kas, padainuodamas lietuvi,, 
kompozitorių kūrinių ii op iu 
arijų. Solistui akomponavo Al.

Ar DIRBTINI DANTYS
Juda, Kliba, Slysta?

FASTEETH. patobulinti milteliai už- Į 
barstyti ant viršutinių ar žemutinių 
dirbtinių dantų, juos tvirčiau laiko. 
Neslysta. nejuda, nekliba. Nėra jokio 
limpančio košės skonio ar jausmo. 
FASTEETH yra alkalinis (neįneš
tus). Nerūgsta. Sustabdo “dantų kva
pų”. Pirkite FASTEETH savo vais
tinėje.  

ADOMAS VAITKEVIČIUS 

Anglių ir Alyvos 

Pardavimas
Telef. REpublic 7-5803
Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos įvedimas, 
perdirbimas ir pataisymas.
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas.

ATLAS FUELCo.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Telef. PRospect 6-7960

lel. ofisu Ir butu OLymple 9-41M

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. ISth SU Cicero 
Kasdien 1-8 vai tr « 8 vai vak

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniai* 12 iki 4 popiet

p. Šileikis, o. p.
Ovthopedss - Profflsf s

Aparatai-Frotesal, Med ban 
deda! Mnec pagalba kojon

l Arcb Kuppurta) Ir t- L 
Vai.: 8-4 Ir 4-8. Šeštadieniais 8-1 
OKTHOPEDUUH TECHNIKOS LAK

1 2850 W. 6Srd SU, Chicago 29, OI 
į_______ TeL PHospec 9-6084

DR. J. L SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4209 W. fcSrd Si 
Ofiso tei. HEUanoe 6-4410

Restd. telet. ORovehlU. 6-0617 
Valandos: 1-8 p. m.. 8-8 p. m

Penktad. tik po pietų. 
Trečlad. ir šeštad. pasai sutarti

Qftoo telef. LAfayette 1-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGB

4146 S. Archer Avė.
V AL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 r. 
Vak pirm. antr., ketvtrt 8-8:10 t 

Treėlad. tik nusitarus.

Ofiso tcl. CLlffslde 4-28S4 
McsldeacUas: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 W«8t 47th Street 
(Kampas 47th Ir Uennltage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 iki 9 v. vak 
teštaa nuo 8 iki 6 vai., lšakyr. sek

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir GhlrurgS) 

KŪDIKIŲ (R VAIKŲ LIGI. 
SPECIALI STB

II64 Soutb Western Aventse
(MEDICAL BUILDINO) 

Ptrmad. antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai ryto iki I vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v p. p. Reštad. 11

! vai ryto Iki 8 vai. popiet
Office tcl. RE 7-1148

lies tcl WAIbrook 6-S746

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drlve 
(Clvlo Opera Houee, kamb. 888)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. OEntral S-22S4

600J West 14th Str.. Cicero 
»al kasdien 6-8, šeštad. 1-J vaL 

Tel. TOwnball S-0S6S 
Kitu laiku ir trečlad. susitarus 

RexM. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika Ir moterų tgoe) 
Ofisas ir ras.: 5100 8. Westem Are 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-557" 
Ofiso vai. Pirm. 8-1 (k v. v„ Antr., 
Treč. Ir Penkt. 8-9 vai. vak., šeštad 
2-4 vai. popiet Ir sulig susitarimu

H. Seigan

DUODAME KREDITAN 
BE ATSKIRO 

PR1MOKĖJTMO.

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

” Mes persikeleme i naujas erd
vias patalpas, ir pasirūpinome ge
riausiais naujausios mados ir auk
ščiausios kokybis rūbais. Kaip pa
vyzdžiui "W0RUMB0" lengvi ir 
patogūs žiemurai pakai, "Botany 
500 puikiausio fasono kostiumai 
ir kitų firmų rūbai.

Jaunuoliams skyrius yra irgi 
aprūpintas geriausiais paskiausios 
mados rūbais. Atėję kartu sūnus 
ir tėvas čia ras geriausi apsiren
gimą.

H. S K 8 « A X
RCBAI, SKRYBĖLĖS, BATAI IR KITI REIKMENYS VYRAMS 

ii: .iai m omams

\ai.hmi: vietoji:
4630 South Ashtend Avenue TeS. YArds 7-1272

C H I C A G O 9 , ILLINOIS

0R. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima 'ieronlr pūgai nuaitarlmu 

> SI valau don skambinti telefonu 
HEnilock 4-166J nuo 2 iki 9 vai. 
p p. kaadlar. išskyrus trečlad '» 
»’»fad

Kra tei UHovclilII 4-6408

Tel. ofiso VVA 3-3010. rez. PR 4-73X3

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
antr.. ketv., penkt. 

1—4; trečiad.
Vai. — Pirmad.
1—4 ir 6—8; šeštad. 
uždaryta

DR. ANNA BALIONAS
»KTŲ, AUSŲ, NOSIES TP 

GttRKLfiS LIGOS
Pritaiko tkiniua - 

6322 South IVestern Avenue
*l. kasdien .0-12 /ai t, . 

vak. šeštadieniais 10-i vai Trečia 
dieniais uždaryta Kt. laiku nusltaru*

Ofteo 4elef-inas: PR 8-322B 
Keti tcicf M'Albronk 8-6O7S

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ ER VIDAUS LIGOS
4701 South Damen Avenne

Kampas 47-tos Ir I'amai: Avė 
Vai kasdien nuo 6—8 vai. vak 

Šeštad. 2—4 vai rak 
Trečlad. ir kitu talku pagal sutart' 

Telef. ofiso LAfayette S-6O48 
«<ei • w Mbroolc 5-8048

<1.

Tel. ofiso -p- HE 4-1202 arba REp. 
7-9700. Namų — PR 4-4732

D R. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2454 W. 71 St. (71 Ir Cąmpbell av.)
Valandos: pirmad., ketvlrtad., šešt. 
nuo 1 iki 4 vai. p.p., antrad. Ir 

penktad. nuo 5 Iki 8 vai. vak.

Tel. ofiso HE 4-2123, rea. GIb. 8-SIS3
DR. V. P. TUMASOHIS

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

Vai.: pirmad. ir ketvirtad. B—9 v. v. 
Antrad. ir penk. I—B; šeštad. 2—«. 
Treč. uždaryta.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-S7OO 
Rez. PR 9-S8O1

DR. j. 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.

Telefonas GRovehlll 6-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spedalylič: AKUŠERIJA Ir MOTERŲ
LIGOS

2524 VVest 69th Street 
(B9-os Ir Mapk*wood Avė kampas)
Valandos: nuo 1—4 Ir 6—8 vak 

Šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

DR. JULIJA MONSTAVIDIUS
GYDYTOJA IR CHTRTTIGI? 

Office: 10748 ioutb Mlcblgan Avė.
Būto 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. vf.u 
Vai,; kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 ▼.

lšsklrus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
' iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PtTUmaa 5-S7SS 
Buto - - BEverly 8-8946

ofiso HE.4-5849 re/.
DR. PETER T

iYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 We»t 71st Street

Vai Pirm ketvlr., penxt. 1-4 Ir 7-9
Antr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutartį, 
»ekm, uždaryta.

HF 4-282'

BRAZIS

Ofiso HEmlock 4-6816 
Rez. HEmlock. 4-8751

DR. A. NARBUTAS
PIiAUCHJ <B VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street
(priešais Sv Kryžiaus ligonine 

Priima pairai susitarimą

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

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

šeštad 10—12. Trečlad. uždaryta
lAfayette 8-4949.

Namp — CEdarorest 8-778*

Tel. ofiso PRospect 6-94OU
Rezld. PRofq>ect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčlfltč)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso TOctory 9-1681
Rez. VIctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 We*t Sl«t Street
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvių 

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

Tel. ofiso PR. 1-6446, rea HE.4-816<

DR. F. C. WINSKUNAS
3YDYT0JAS IR CHIRURGAS 

2420 We*t Marųuette Bd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 * 

Trečlad Ir šeštad. pagal autam

of I.,;,ke apylinkėje rūbų krautu 
vę. Turi dukterį Judith 13 ir sū
nų Mirhael 11 metu. amžiaus.

Dr. Wodia yra specialistas pri- ! 
taikinti akį liečiančius le,šius i 
tcontael lenses), regėjimo mankš
ta ir duos pilną optonietrinį pa
tarnavimą.

Dr. Wodis pasiliks ir pirmiau 
turėtą kabinetą \Villnugtiby Tower 
hfime, ant Mictiigan Blvd., Itef. pa
cientus priiminės tenai tik pagal 
susi! arimą.

KR. H. S. W 0 D I S
O P T D M E T R I S T A S 

ATIDAIlfi NAUJA 
OITS,.\ ADRESU —

I6S3 West 47?h St.
TEL. CLIEESIDE 4-4949

■.»

PADIDINA

DIVIDENDĄ !

grane savi n g s
3555 WEST 47tb STRKFT LAfayette S-10W>

B. R. Wetklewlcz, prez.; E. R. Pletklewlct, sekr Ir advokatas
Milkumi' aukštu* dKIdendun. Keičiame čeklua Parduodame Ir perkaro 

val.Mfybčs bouue Taupytolanik patnnia.lmni nemokamai.
•‘nulėkite taupyt) atidarydami uy-ikait# šlami ten Apdrausta iki 910,000

-artu vatard'* ptrmad 
utr Ir m»i *> o 4lr' r “r

k d"irtad
'•'urėti *

B kt S vai vakare
eu- r ’W trlurdleri

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE BOTI.AR YOU SAVE !
Remianti* Chieagt.iH Savlngs Bendrovės praeitimi, imu pat jos įsikūrimo 
,1921 inel.. jos pavy/.iUnga lii/nin Ivarlui, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti 
taupomus pinigus. Pasidėję (atipinius pas mus gausite ne tiktai saugumą 
— jų apdraudimą iki S 16,00(1.00, augštą dividendą, ts-t ir daugelį kitų pa
tarnavimų veltui, už kuriuos kitose Įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicago Savings Bendrovės įstaiga yra viena 
iš gražiausių ir moderniausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

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

Rašykite dėl informacijų Mūsų turtas *21,000,006.00.

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

Atdara: pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį Ir penktadienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį nuo 9 iki 8. 
Trečiadienį uždaryta \isą dieną, o šeštadienį nuo 9 iki 2 valandos |»o pietų.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Western Avenue 
Chleago 2». III 

telefonas REpublic 7-4SOO
Rezidencija: GRovehlll 6-8161

1’animatyniai pagal sutarti

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS

8259 South Halsted Street 
Kaadlnn S—7 vai. vak. šeštad. nuo 

1—6 vai. vak.
Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resld. 8487 
W. «2nd Kt., tel. ReoubUc 7-8*1*.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8800 B. Artealan Avė.
D O.i 6—7 v v

Rezld.
VAT. 11 v iki S

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue 
rflso vai nuo 1-4 Ir nuo 6-8:80 v. 

»ak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet
Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0086

4<m tel. BEverly 8-8*4 *

Ofiso HE 4-1414, artia RE 7-0700 
Rea RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spec. akužerij* ir moterų ligų 

2454 West 71at Street
(71-oh ir Campbell Avė. kampe*>
Vai.: kasdien 1—S ir 6—8 vai vak. 
šešadieniats 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždarvts

‘*fim> u 4ei y Arda 7—11*6 
Realdencljoa — OTewari 8-46'

DR. I. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

756 Weat SOth Street
(nrtipHA ’r KA-tn jfatrR

VAI I 4 Ii 4 1P» M:SO p p ka>
A«tkvi)ifh t r
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IFNKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

t FTl VI. OYIlTTO.lAI*
2506 We*i RSrd Street

i 4 p 0 ,r ’ *
,r *cš< uflii r vi e

h I 711f
*» rnl

Telefonas ORovehill A-1696
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPKCIALTSTf 
- PRITAIKO AKINIUS — 

Valandos; t—12 ir 7—9 v. v pagal
susitarimą Išskyrus trečiadienius 

2422 W. Marųuette Roatl

Ofiso telefonas — BIshop 7-9*16
DR. AL RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenne

(Kampas Kedzie Ir Archer)
VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 8:00 v. 
Trečlad. Ir sekmad. tik susitarus

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Viri 96 metą patyrimo
Tel. VArda 7-1899

Pritaiko akinlur 
Kreiva* aklu

lštuleo
orima Ir akiniu dirbtuvė 
756 Weat S5tb Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 8 Iki 8, tr* 
nuo 10-12, penktad.člad. 

šeštadieniais nuo 10 Iki 2
10-2 Ii

vai. p.p

DR. ZIGMAS RUDAITIS
HPEC. OHIRURGINftS IR 

ORTOPEDINR8 LIGOS 
2745 West 69th Street "

Priešais Av. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpubUo 7-99*0 

VAL: Pirm., antr., Kwt., penkt. 
nuo 9 lkt 11 ryte Ir nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečlad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

OK ANT. RUDOKAS, Opt 
Tikrina akla Ir pritaiko aklataia, 

keičia stiklo, tr rčmna 
»4hft 8 Oalifornia Av*. TA 7-7S8J 
Vai.: K) ryto iki 8 vak. (trečlad. ui-

10 ryto liti t * n. p

SKelbkitės dien. "Drauge".

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų {tempimą, kuria 

yra priežaetts galvos skaudšjtmo bei 
svaigimo Ir skaudančių aklų karščio 
Atitaisau trumparegyste Ir tollregys 
tę. Prlrenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniai, 
instrumentais, rodančiais mažiausiu* 
trūkumus. Speciali atyda kreiptam.

mokyklos valkua.
4712 South Ashland Avė.

Tel. YArds 7-1373
Vsl. 10:80 Iki 7 v. vak. fleštad 10.1 
tiri fi vnl PU»kmnd t r <i4riar«»
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4645 West 63rd St., Chicago 20, Illinois Tel. LUdlotv 6-0600
Enturcd as Hecond-Class Matter March 31, 1916, at Chicago, 
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VARDAN TOS LIETUVOS...
Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimas Washingtone dar 

kartą pademonstravo Amerikos lietuvių sugebėjimus vieningai 
dirbti Lietuvos išlaisvinimo darbus. Tai galėjo pajusti ir mūsų 
skaitytojai, pasiskaitę reportažus iš suvažiavimo, buvusio lap
kričio 15 ir 16 dienomis.

Alto nariai turėjo galimybes ne tik savo ryžtą panaujinti, 
ne tik vienybę sustiprinti, bet ir patys pamatyti, kaip platus 
yra Alto Vykdomojo Komiteto darbas sostinėje, koki kontaktai 
yra palaikomi su valdžios ar kitomis institucijomis, naudingo
mis ir būtinai reikalingomis Lietuvos nepriklausomybės bylai 
palaikyti gyvai.

Alto Vykdomojo Komiteto pastangomis surengtieji prieš
piečiai Statler viešbutyje labai ryškiai pademonstravo altiečių 
vieningumą .ir užsidegimą vykdyti šios organizacijos tikslus JAV 
užsienio reikalų ministerijos (Valstybės Departamento) augštų 
pareigūnų, Lietuvos ir Latvijos atstovų, taip pat latvių ir estų 
visuomeninių organizacijų (panašių Altui) vadų akivaizdoje.

Kaip jau buvo paskelbta, šiuose priešpiečiuose garbės sve
čiais buvo JAV valstybės pasekretorius (undersecretary) Loy 
W. Hendersonas, šiandien laikomas vienu žymiausių ir gabiausių 
diplomatų, Rytų Europos skyriaus šefas p. Frear, Latvijos at
stovas Arnolds Spekke ir Lietuvos atstovas Juozas Rajeckas. 
Nors priešpiečiai buvo privataus pobūdžio, be jokių formalumų, 
bet vis tik neapsieita be kelių kalbų, liečiančių šiandienines mūsų 
tautos problemas. Alto pirmininkas supažindino garbės sve
čius su Alto organizacija ir veikla, sekretorius iškėlė keletą ak
tualių problemų, o p. Hendersonas ir p. Frear savo pastabomis 
užtikrino dalyvius, kad JAV vyriausybė nepakeitė ir nepakeis 
dabartinio nusistatymo Pabaltijo valstybių atžvilgiu. Pirminin
kavo Vincas T. Kvetkus.

Šie priešpiečiai buvo tikrai gera suvažiavimo pradžia, da
vusi paskatinimą dar uoliau dalyvauti darbuose, kuriuos yra už
sibrėžusi dirbti Amerikos Lietuvių Taryba.

Suvažiavimas didžiausią dėmesį kreipė į tris dalykus: iškil
mingą Vasario 16 minėjimą 1958 metais, j lėšų telkimą Lietuvos 
laisvinimo darbams remti ir į Amerikos Lietuvių Kongresą, bū
siantį 1958 m. birželio mėn. šiems reikalams svarstyti buvo pa
švęsta daugiausia laiko. Svarini, kad tuos darbus vykdyti nu
tarta vienbalsiai. Pasisakyta ir daugeliu kitų klausimų, kurie bus 
paskelbti vėliau.

Labai geroje nuotaikoje ir darbingai praėjo Balfo direkto
rių konferencija, kuri vyko tuoj po Alto suvažiavimo tame pa
čiame viešbutyje Washingtone. Pirmininkas kan. J. Končius pa
darė direktoriams išsamų pranešimą apie vėliausius šios orga
nizacijos rūpesčius.

Visa lapkričio 17 diena buvo praleista pasitarime su Vliko 
Prezidiumu ir Lietuvių Laisvės Komiteto vadovais, dalyvaujant 
Lietuvos atstovui p. J. Rajeckui, Balfo pirmininkui kan. dr. J. 
Končiui ir pulk. K. Škirpai. Ir šis pasitarimas praėjo vienin
goje ir darbingoje nuotaikoje.

Alto suvažiavimo nariai lapkričio 16 d. vakare buvo priimti 
Lietuvos pasiuntinybėje, kur juos p. Atstovas ir maloni p. Ka- 
jeckienė pavaišino. Šiame pobūvyje turėta daugiau progų susi
tikti su visa eile sostinėje gyvenančių lietuvių veikėjų ir Vals
tybės Departamento pareigūnų. Be to Alto Vykdomojo Komi
teto nariai Latvijos atstovo p. Spekke buvo pakviesti dalyvauti 
Latvijos nepriklausomybės sukakties minėjime (Latvijos pasiun
tinybėje) lapkričio 18 d. Ir čia turėta galimumų užmegzti naujų 
kontaktų, dar plačiau pasikalbėti su pasekretoriumi p. Hender- 
sonu ir kitais augštais pareigūnais iš Valstybės Departamento. 
Be čia suminėtųjų dalykų, Alto Vykdomasis Komitetas yra pa
daręs ir daigiau žygių, turinčių ryšį su jo dirbamais darbais.

Tiek Alto suvažiavimas, tiek visi pasitarimai praėjo Lietu
vos himno žodžių ženkle: “Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!”

LAMINA SATELITĄ

Du technikai ruošiasi satelito paleidimui. Čia viena iš 
daugelio sudėtinių dalių. (INS)

RIMTAS GALVOSŪKIS TITUI
K. TAUTKUS

apgaule

tikras savęs raminimas. Reikia są, kad reikalinga pradėti libe- — Amerikiečiai 1960 m.
valandos luktelėjimo.

Du keliai
rališkesnė socializmo tvarka, leis 2 bilionų daugiau pramo
sią tiesą, be Tito, patvirtino ir goms negu jie išleido 1950 me- 

Chruščevas, liesdamas Žuko- buvęs 1917 metų Rusijos sočia- tais. Tai įvyks dėl trumpes- 
vą, pram-tė du keliu: Stalino batų vyriausybės min. pirm. nių darbo valandų ir dėl dides- 
diktatūra ar liberališkesnis re- Aleksandras Kerenskis, kada nių atlyginimų.
žimas. Šiandieną dar nematyti 1957. XI. 10 d. NBC (“Meet =r-
nei vieno, nei kito. Tai laikinis the Press ) televizijos progra-
reiškinys. Liaudis tyčia užim- mos metu užklaustas, ar galima' NELAUKITE PASKUTINIO
ta Rusijos mokslininkų laimėji- Stalino diktatūros režimo įgy- 
mais ir sputnikų skraidymu vendinimas Rusijoje, atsakė, ne.1 
erdvėje. Partijoje verda košė, tr jis prileido, kad šiandieną 
kurią m-išo Chruščevas, bet ir Rusijoje yra daug šviesuome- 
jis nežino, koks bus jos skonis, nės, kuri nebus pasyvi tame;
Armija sekama, vadai pakeičia- reikale. Jaunimas, studentija ir
mi, visos-policijos rūšys per- armija ....... . ....... .........amų upyvokus remin,
grupuojamos, jos vadai sukai- i Stalino sostą. Ir pačios par- kų džiovintuvu. Pdnikiasiurbiių ir kt 

taliojami. Tai kelias, kuriuo į tijos sluogsniuose ši prielaida ^rXSt8«X^R^Tm^ttk7j. 
Chruščevas nori važiuoti i Sta-j Yra suskilusi. Tik vadai ir va- parduotuvėje
lino sostą. Bet jis netikras, dūkai tokią mintį palaiko, bet 

nariai nevisi. Nors ši prielaida 
yra abejotina, netikra, bet ją
jau komentuoja laisvų kraštų' _ ____________
spauda ir politiniai sluogsniai. fs ą Į ę $ - S €? f“ V I C 
Ką atneštų pasauliui komuniz-j illž A gFMeifAS
mn “liherališknmns” vra įrita I 3321 8- Halsted — CUffsIdo 4-6665 mo llDerailSKUmas , yra Kita Atdara kasdlen 9_.6, pirmadieniais 
tema ir kitoki komentarai. k,)tvirtadieniais 9—9

MOMENTO!
Jau dabar- Įsigykite SventSms:
• Modt'rnlftkty televiziją
• Ui Pi fonografą
• Nuostabius importuotus radijus
• Stebuklingus transistorinius 

radijukus
• Patogius radijo-laikrodžius
• Gražius elektr. laikrodžius
• Naujausių patefonų plokštelių. 
Taip pat čia rasite didelj paslrln-neleis Chruščevui sėsti kimą elektr. namų apyvokos relkm., 

k. a. virdulių, prosų, tosterių, plau>X1-- « Z "

“Rusai yra neįveikiami”, sako Chruščevas
Nikita Chruščevas pasikalbę-1 

jime su United Press korespon
dentu Maskvoje Henry Shapiro 
pareiškė, jog Sovietų Sąjunga1 
šiuo metu yra neįveikiama, nes 
ji pasaulyje turinti raketinių 
ginklų persvarą. Tačiau, paro
dydamas savo “geraširdišku
mą”, sovietų “bosas” užtikrino, 
kad jie niekada nepradės karo.

"Jeigu iškiltų kitas karas, tai 
jis būtų kariaujamas Amerikos 
kontinente”, pareiškė Chrušče
vas, “bet, aišku, mes irgi turė
tume patirti nuostolių”, tęsė jis 
toliau.

fermas pasikalbėjimas
Šis dvi su puse valandos už

trukęs pasikalbėjimas buvo pir
mutinis bet kada duotas Maskvo 
je gyvenančiam užsienio kores
pondentui. Pasikalbėjimas įvy
ko Chruščevo įstaigoje, komu
nistų partijos centrinio komiteto 
būstinėje, esančioje "Staraja” 
aikštėje.

Chruščevas pasikalbėjimo me
tu išdidžiai pareiškė, jog Sovie
tų Sąjunga užpuolimo atveju ga 
lėtų nušluoti visas Nato bazes ir 
suduoti mirtinį smūgį J. A. Vals. 
tybėms. Bet jis tikįs, kad to ne-Į 
bus ir “taikos viltys esančios ne 
Motos”, ypatingai dabar, kada 
jėgų pusiausvyra esanti komu
nistinio bei neutralaus pasaulio 
pusėje. Taip pat jis pabrėžė, 
kad tarp europiečių ir amerikie
čių pasireiškia meilė taikai, kas 
irgi pašalina karo pavojų.

Toliau kalbėdamas šia tema, 
Chruščevas pareiškė:

“Aš netikiu, kad mes esame 
karo išvakarėse, nors svetur y- 
ra kuriama dirbtinė karo atmo
sfera. Ypatingai čia pasireiškia 
JAV sekretorius Dulles. Tačiau 
jiems šis žygis nepasiseks: jėgų 
pusiausvyra kalba jų nenaudai”.

Toliau Chruščevas atsakė į 
anksčiau jam pateiktus klausi
mus, liečiančius amerikiečių ir 
sovietų santykius, tarptautines 
problemas, santykius tarp Sov. 
Sąjungos ir kitų komunistinių 
kraštų ir sovietų vidaus politi
ką bei ekonominį vystymąsi.

Sovietų "bosas” čia išsitarė, 
jog būtų padaryta graži pradžia 
pasaulio problemų išsprendimui, 
jeigu JAV ir Sovietų Sąjunga 
galėtų pasiekti susitarimo.

“Amerikos gyventojai nenori 
karo ir jos valdantieji sluogs
niai tai žino. Amerikos žmonės 
dar iki šiol tikrai nepažįsta, ką 
kiras reiškia, nes niekada jis ne 
buvo kariaujamas jų teritorijo
je. Sekantis karas bus pats bai
siausias žmonijos istorijoje ir 
jis palies Amerikos kontinentą, 
kuris galės būti pasiektas rake
tomis”, pagrasino Chruščevas. 
Neplanuoja naujo Internacionalo

Kalbėdamas apie Sovietų Są
jungos ir kitų komunistinių 
kraštų santykius, Chruščevas pa 
reiškė, jog naujasis komunistų 
internacionalas, panašus į seną
jį kominterną ar kominformą, 
nėra planuojamas. Bet vietoje 
to Sovietų Sąjungos pareigūnai 
žada “periodiškai susitikti su už 
sienlų komunistų vadais ir ten

Kaip partijoje, taip liaudyje, in- 
i telektualiniuose sluogsniuo s e 
diktatūrinis režimas laikomas 
atgyvenusiu, pasenusiu. Ypa
tingai tai pastebima studentijo- 
je ir jaunuomenėje, kuri kas- 

_ dieną įgauna vis stipresnį bal-e i

Aštrus reumatizmas
Marš. Žukovas buvo Tito as

meniškas ir karinis draugas. 
Jo pastangomis buvo “atnau
jinta” Stalino sukombinuota 
Tito likvidavimo bičiulystė. Ka
da Tito ir Žukovas konferavo

lAl

Prieš dvejus metus “atnau- tės. Veidmainystė ir 
jinta” Maskvos ir Belgrado tebeegzistuoja, 
draugystė palaipsniui plėtėsi.
Kaip Tito, taip ir Chruščevasl 
lankydavosi vienas pas kitą, 
konferavo ir aptarė tolimesnę 
veiklą ir “draugystės” tempe
ratūros kilimą. Ne iš piršto iš
laužta prielaida, kad Tito yra 
tas asmuo, kuris turi geriau-
sias informacijas apie Rusijos ^rade. > žinojo, kad »bi- 
vidaus padėtį ir galimus toli- cralls Nlklta Jau ture*> Planą 
mesnius posūkius. Atrodo, kad v“'nam suteikti rūPe8t>'
Chruščevas Titui buvo atviras k,tam ~ P“*™™"** lr fjaarrHr

. , . . kimą su visais priedais. Šian-įr nieko neslepe. Prieš pusant- r
. , . - dieną Tito ir jo leitenantai darrų metų įvyko staigus Chrus- J .

» . . j. T i •• • neatgavo pusiausvyros, kuricevo atsiradimas Jugoslavijoje .... . , ’
, , . , . . . . įuos ištiko Žukovo asmenyje,ir dar staigesnis abiejų atsira- " J

. , ,, . , , Pačiu pirmuoju protestu buvodimas Jaltoje, kur Titui buvo .. ,
, . ... Tito astrus reumatizmas , ku-pavesta svarbi misija taikinti . ,

, .. , ris neleido jam dalyvauti 40 Kremliaus vadus ir gydyti tar- .. .. ,
, metu revoliucijos sukaktuvėsepusavią karo ligos epidemiją. I ; . ..

, Maskvoje. Šiandieną Jugosla- Pagaliau marš. Žukovo pasku- . J . .. °
viios komunistinio režimo politine kelione pas l ito jam leido d . ... >5

1 tikai susirūpinę seka Chruscevoapie padėtį sužinoti iš pačių 
pirmųjų šaltinių apie viską. Pa
sirodė, kad egzistuoja dėsnis: 
komunizmo diktatūra nepripa
žįsta nei draugų, ik i draugys-

darbus ir spėja, kad jam yra 
du keliai: vienas — Stalino, ki- i 
tas — liberališkesnis d r gyven
tojų gerovės pakėlimo ir page-

_____________________________ lininio kelias. Tito pats ir jo
politiniai sluogsniai sako, kad 

išspręsti pasitaikiusias proble-: Žukovo popularumas liaudyje, 
mas. armijoje, jo tikras- heroiškumas
Pateisina varžovų pašahniiną karo metu Chruščevui nėra len- 
Užsiminus apie vidinius So- gva pasmerkti, suversti jam 

vietų Sąjungos įvykius, Chrus- “vjeno asmens kulto” nuode- 
hm buvo paklaustas, a, Molo- mKJ ir ažeminim„ sic.
tovo grupes ir krašto gynybos su nuslganJęs žu.
ministerio Žukovo pašalinimas , , _ ., . . ... ... kovo popularumo, natūralausiš komunistų partijos centrinio r 1
komiteto reiškia sovietų vai-'haudies Įvertinimo, jį pasiuntė 
džios nepastovumą. Čia jis šyp-, Odesos apygardon. Jam mirus, 
sodamasis atsakė: .Chruščevas ar kiti klikos va-

“Alkanas žmogus sapnuoja py j dai būtų Žukovo neprisiminę, 
ragą. Kapitalistas nori sovietu Jis-jiems nebuvo pageidauja- 
valdžios nepastovumo, to’ėl ii1' mas. Bet liaudies įvertinimas 
apie tai ir kalba. Jie negali mū- privertė kliką apsigalvoti ir 
sų suprasti. Žukovą pasikviesti savo tarpan.

Jie negali suprasti, jog tik stip i gu Žukovo atėjimu į Kremliaus 
ri ir nesirbuojanti valdžia ga’i kliką prasidėjo nauja era ir at- 
atlikti tokias dideles operacijas sirad() naujj eIementai kaip
kaip pvz. buv. užsienio reikalų .. . ... . . . .pačioje partijoje, tani liaudyjemin. V. M. Molotovo pašalinimą ’ 1 J - 1
kuris daugeli metų buvo antruo 
ju žmogumi po Stalino. Bet mes 
tai pajėgėme padaryti”.

Nors Chruščevas ir gražiai| dieną kaip kam atrodo, 
kalba apie taiką, bet dar gražiau 
ruošiasi karui. Edv. sulaitis

LINK IR TAUPYK 
Standard Federal Savings

— pačioj saugiausioj ir stipriausioj Amerikos įstaigoj.
Daugumas Chicagos lietuvių savo pinigus taupo STANDARD FEDERAL
įstaigoje, nes ilgų metų patyrimas juos įtikino, jog tai yra pati stipriau
sioji ir saugiausioji įstaiga.

Žemiausiais procentais skoliname pinigus namams pirkti, statyti ir 
taisyti.

kai perki namą, visuomet kreipkis į STANDARD FEDERAL — 
sutaupysi pinigų ir išvengsi bereikalingų rūpesčių.

tSTANDARD FEDERAL visiems teisingai patarnauja, o karo ir de
presijos laikais t.iupytojams visados mokėdavo pagal pareikalavimą.

STANDARD FEDERAL turtas viršija 57 milijonus dolerių
Z

Atsargos Fondai STANDARD FEDERAL įstaigos siekia 5 milijonus 
ir ketvirti. Be to, visos taupytojų sąskaitos yra apdraustos Federal 
Savings and Loan Insurance Corporation.

Pinigai, įdėti prieš U-tą dieną, neša dividendą už visą mėnesį

CHARTERED AND SUPERVISED, B Y 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

JUSTIN MACKIEW1CH, President 
JUSTIN MACKIEWICH, JR., Vice-President

DARBO VALANDOS: Kasdien, įskaitant šeštad. nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po 
pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro 
Trečiadieniais visai neatidaroma.

Standard Federal Savings

į^. JANIS KLIDZEJS

ir pačiose valdžios viršūnėse. 
Baimė ir Chruščevą privertė ri-
zikuoti ir paliesti Žukovą. Šian 

kad
Žukovo popularumas buvo dirb- 
tinas. Tai „orantotyvas ir ne-

įir^it!®

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32
(Archer Avė. ot Sacramento)

PHONE: Vlrginia 7-1141

Klaidžiodamas kažkokį pavakarį, Andrius buvo
užsukęs į bažnyčią. Prieblandoje mirgėjo žvakių švie- Po Sekminių Andrius dar atsirado ir buvo Rygoje, 
sos. Tyloje skambėjo kaikunų ateivių žingsnių aidas Jau sekančią dieną pasitaikė toks mažas nuotykis, ko- 
nuo akmeninių grindų. Tiktai keli žmonės. Pavasarį kių buvo ir galėjo būti daug, bet Andriuje jis pasodino 
Dievo grožį dauguma garbino kitur. ištisą minčių pasaulį.

Akys buvo apsipratusios su tamsa ir Andrius matė O atsitiko taip. Buvo karšta, tvanku ant akmenų
Liją! Viena pati. Išbalusi, liūdna. ‘ tarp namų. Andrius buvo nusipirkęs laikraštį, ėjo akai-

Tik vienas Dievas žinojo, ko ji prašė ir galvojo, tydamas ir sustodamas Marijos gatve ties stotimi.
Taip liūdnai spindėjo jos akys. Ne, Andriaus ji nepa- — Ponas... — jis išgirdo balsą arti, pakėlė galvą
stebėjo. , ir matė vyrą ilgais batais, storu, rudu plaukuoto milo

Nuskubėjo jis neramių minčių varomas, ir tokių apsiaustu, nors čia gatvėje buvo taip karšta.
pat minčių varomas, rašė laišką. Į. Taip nedrąsiai, lyg susigėdęs, ir nuolankiai, tarsi

Ar tai reikėjo daryti? atsiprašydamas, kad jis čia kalba, šis vyras priėjo dar
. w ----  .. ------ T —...... „ z '~;'T ---------.V I Taip. Bet jis juk rašė Intai, net Ritai. Argi buvo arčiau Andriaus ir sakė:

Keletą dienų prieš Sekmines parašė laiškus Salnišų, nuodėmė mergaites pasveikinti su pavasariu? Nors — Ponas... Pasakykite, prašau, kur čia yra žemės 
Antosei, ne — tai dar nebuvo visa parašė pasveiki- tiek džiaugsmo joms, jei visą laiką esi teikęs joms tik ūkio ministerija? Man čia ir pasakojo ir rodė į katrą 
nimus Intai, Ritai, Varkalytei, taip pat ir Lijai Smil- skausmo. pusę... Aš ėjau ir ėjau ir galva apsisuko...
dzianytei, dabartinei poniai Salsienei parašė laišką. Andrius pąrašė taip pat ir mokytojai Teklei Upa- Jis kalbėjo tarmiškai, taip pat, kaip žmonės kai

Mieloji sesute, Lijuk! Neseniai vieną pavakarį ta-į nytei. K.. ~ .
ve mačiau Dievo Motinos bažnyčioje. Tave mačiau, ir Apie Lijai parašytą laišką šį kartą galvojo dau- 
nuo to laiko turėjau ilgai galvoti: kaip tu dabar gyveni,, gįausia. Jau po išsiuntimo pradėjo gailėtis. Kodėl rei- 
ką dabar veiki ir galvoji? | kėjo didinti skausmą? Bet gal iš to bus džiaugsmo?

Ne, skausmas, skausmas Lijai...
Audringas skausmas Vėl draskė Andrių: vis tu dar

9lLf,
56.

MitoAtoA Ola IctirA
ROMANAS

.UtUtiitiil'vERTi: A LEITI6KIS

(TĘSINYS)*

Galbūt šios nuolaikos pagautas, ir Andrius išsiver
žė iš kietosios vienatvės replių, kuriose save savo pa
ties įsakymais ir dėl darbų buvo ilgą laiką užsidaręs. 
Keletą dienu nrieš KekminrM nar-A.šė Gišknu Salnišo

Jei gali, parašyk ir papasakok daug. Bažnyčioje 
tada aš prisigalvojau daug, ir man buvo linksma ir 
liūdna, Sesut. Bet. galbūt, aš blogai darau, tau šį laišką neišmanai net ir artimiems žmonėms suteikti nors tru-___________ „ --------------------r--------r, iii-iniiiMiiai nei ir
rašydamas, jei t aip, sudrausk mane, ir aš džiaugsiuos j putį džiaugsmo.
tuo nes tu tai būsi dariusi. I Sekminių metu Andrius pražuvo ir niekas neži-

Andrruft^ n°j», kt‘r j>« buvo dingęs.

bėjo Salanuose, Arumanuose, Salnišų ir Rugajų na
muose.

— Gerai, eisime abu į žemės ūkio ministeriją. Jūs 
dabar tik iš stoties einate? — ir Andrius atsakė tar
miškai.

O, jūs iš mūsų krašto? Ach Dieve! Kas gi galėjo
manyti, kad čia sutiksiu savo žmogų...

— Taip, esu iš to pat krašto, — sakė Andrius. 
— O iš kur?

(Bus daugiau)
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS Ketvirtadienis, 1957 lapkričio 21

Lietuviu Prekybos Namai
Prekės be broky, sugadinimu, klientu sąskaitos neparduodamos Finansų Co. 

Išmokėjimui iki 36 mėnesių.

PIRKDAMI UŽ $5000 

AR DAUGIAU 

GAUS KALAKUTĄ

DOVANAI!

M

VISOS PREKES JAU 58 METŲ MODELIŲ IR STILIŲ

Naujausi 3-jų ir 4-ių dalių svečių kambario baldai, Nylon medžiagos, .moderniško styliaus
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 sofos ir kėdės nakčiai padaroma 3-jų asmenų miegamąja su gražiu viršum tik $99.00 
Knygom spintos ąžuolo, riešuto ar mahogany su šlifuoto stiklo stumdamom durim tik $39.00

•; "U
.4 1

Moderniški 5 dalių Valgomojo kambario baldai su nedegamu Formica viršumi pas mus
«•<................................................................................................. .. ....................... $99.00 iki $129.00

dalių valgomo kambario ąžuolo ar šviesaus riešuto viršaus su nedegamu Formica viršu
mi «Wal .............................................................................................................. . $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 įvairiausių stilių pasirinkimas‘sutaupysite nuo 30% — 

40% 5 dalių chromo setus Formica viršumi pirksite pas mus už tik . *...........................$39.00
» V' •

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 onmedžio ar šviesaus mahagetai, (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, Hotpoint ir kitų ................................................................................................................... $159.00

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

nuo ......................................................................................... ................................. . . . .. $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 pirksite pas mus pigiau — geresnės kokybės, naujausių stilių.

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

Kas Turi Gerų Skonį — viską perką pas Lieponj

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

Atidaryta pirmadieniais, ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom die 
nom nuo 9 iki 8 vai. Sekmadieniais nuo 12 iki 5.

B ATEITININKU 
GYVENIMO

KUN. LIPNICNO KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Chicagos moksleivių ateitinin 
kų kun. Alf. Lipniūno kuopos 
susirinkimas įvyko praėjusį sek 
madienį, lapkričio 17 d., Tėvų i 
Jėzuitų namuose. Susirinkimą i 
malda pradėjo kuopos globėjas Į 
kun. Raibužis, S.I. Praėjusio su 
sirinkimo protokolą skaitė Vida 
Deveikytė. Po to buvo labai 
naudinga stud. Skrupskelytės pa ! 
skaita “Kaip rašyti protokolą”, j 
Diskusijų nebuvo. Buvo įvairiau . 
šių pranešimų, sumanymų ir pa
siūlymų. Kai buvo pasiūlyta at
einantį penktadienį, lapkričio 22 i 
d., suruošti kuopos išvyką į M. I 
Kirrby Ice-Skating Bowl, visi su i 
surinkusieji su džiaugsmu prita
rė ir susitarė tą vakarą čiuoži
me dalyvauti. Kun. Raibužis 
pranešė, kad jau yra užprašyta 
ir rezervuota salė Jaunimo cent 
re vasario 8 d. Tą vakarą mū
sų kuopa ruošia Užgavėnių bly
nų vakarą. Nors laiko dar ne
mažai yra, tačiau jau iš anksto 
pradedame galvoti, kad tas Už
gavėnių blynų vakaras gerai pa 
vyktų ir visiems patiktų. Po to 
buvo linksmoji susirinkimo da
lis, kai kun. Kežys, SJ, grojo 
akordeonu, o visi susirinkimo da 
lyviai dainavo ir kitokias išdai
gas krėtė. Susirinkimui pirmi
ninkavo A. Petrulytė, sekretoria 
vo A. Breimeris. Šis susirinki
mas buvo ne tik labai gyvas, 
linksmas ir įdomus, bet ir gau
sus dalyvių skaičiumi, nes susi
rinkime buvo daugiau 30 narių. 
Toki susirinkimai yra visų mė?s 
tami ir labai laukiami. A. V. 

— o —
— Šatrijos korporacijos su-| 

sirinkimas įvyks lapkričio 24 d. 
(sekmadienį) Marytės Meškaus 
kaitės namuose, 5610 So. Win- 
ehester Avė.

Ona Stankaitytė, Vytautas Ba 
bušis ir Elena Brazytė kalbės 
apie graikų, .romėnų ir egiptie
čių meną.

URBANA VEIKIA
Š. m. lapkričio 13 d. vakare 

Urbanos studentų at-kų drau
govė suėjo antrajam semestro 
susirinkimui.

Šalia kitų einamųjų reikalų, 
nutarta paminėti Nekalto Pra
sidėjimo šventę gruodžio 8 d. pa 
maldomis, kurias atlaikyti žada
ma pakviesti kun. K. Ruibį.

Pirmininkas Saulius Jameikis 
pasiūlė išnagrinėti prisiųstą CV 
metinę programą kiekvienam 
nariui, sutinkant paruošti po re
feratą. Po diskusijų referatų 
temų paskirstymas nariams bu
vo paliktas valdybos iniciatyvai.

Gruodžio mėn. Urbanoj įvyks
tančioj taurtautinėje parodoje 
draugovė apsiėmė paplatinti li
kusius “Lietuva” albumus.

Baigiant susirinkimą, perskai 
tytas studentų at-kų dvasios va
do tėvo Kidyko laiškas iš Ro
mos apie dažnos Šv. Komunijos 
vertę.

Sekantis susirinkimas įvyks 
gruodžio 11 d. A. M.

DIDŽIOJO DAINIAUS 
MINĖJIMAS

Ornabos, Nebr., sendraugiai ir 
moksleiviai ateitininkai bendrai 
š. m. lapkričio 10 d. paminėjo 
Maironio - Mačiulio 95 m. gimi
mo ir 25 metų mirties sukaktį. 
Minėjimas įvyko Ribokų patal
pose, dalyvaujant apie 50 na
rių su svečiais.

Minėjimą pradėjo sendr. sky
riaus pirm. inž. J. Damijonaitis. 
Mirusiojo pagerbimui sugiedota 
jo sukurta giesmė "Marija, Ma
rija”. Toliau minėjimo progra
mą pravesti buvo pakviesta 
moksleivių at-kų kuopos pirm. 
I. Lepniakovaitė. Omahos at- 
kų dvasias vadovas kun. J. Taut 
kus savo paskaitoje vaizdžiai ir 
turiningai nupasakojo Mairo
nio gyvenimą, darbus ir kūrybą, 
kuri yra taip giliai patriotinė, 
skatinanti, visiems suprantama 
ir miela lietuvio širdžiai. Po pa
skaitos kuopos globėjas J. Jony- 
ka aiškino Maironio poeziją, ku
rios pavaizdavimui jaunieji at
eitininkai ir ate’tininkės protar
piais skaitė rinktinius, gražiau
sius dainiaus eilėraščius. Keletą 
prisiminimų apie Maironį papa
sakojo E. Ribokienė, buvusi jo 
mokinė Kauno mokytojų semi
narijoje. Sugiedoti ateitininkų 
ir Lietuvos himnai.

Po minėjimo įvylm gražus po
būvis, kurį suruošė jaunosios 
ateitininkės. Pašokti Suktinis, 
“Noriu miego” ir kiti šokiai. Vi-

TYLIftl VERKIA SMUIKAS,
kvatojasi saksafonas, liūliuoja pi
anas, skardžiai ataidi būgnai ir 
trimitai — puiki muzika visą die
ną be įkyriu reklamų. Tik geras 
KM radijas tai duoda. Vietiniai ir 
vokiški, paprasti ir liuksusiniai, 
su patefonais, Hi Fi. J. Gradins- 
kas, J. G. Television Co., 2512 W. 
47th St, FR. 6-1998.

sus nustebino P. Ribokas savo i pati valdyba — pirm. J. Dami- 
mokėjimu pianinu skambinti 'o- jonaitig, sekr. J. Navakas ir ižd. 
kius ir kitus daykus. ii*. Mikalauskas.

Moksleivių kuopos valdybojePo pertraukos sendraugiai per 
sikėlė į kitą kambarį, kur vyko 
Ateitininkų Sendraugių Sąjun-

dabar yra pirm. I. Lepniakovai
tė, sekr. V. Ribokaitė ir ižd. A.

gos Omahos skyriaus narių me- Poc. viėius. Naujai valdybai va
tinis susirinkimas, dalyvaujant ovauJan1kuopa ruošiasi nau-
sveėiams bei prijaučiantiems. 
Skyriaus pirm. pateikė praėju
sių metų veiklos apžvalgą. Svar 
biausiu įvykiu buvo įsteigimas 
moksleivių at-kų kuopos Jis 
pagyrė tėvus, leidžiančius savo, 
vaikams priklausyti ateitininkų 

1 organizacijai, kuri tiek daug iš- į 
ugdė sąmoningų katalikų, gerų 
visuomenės vadų ir Lietuvą my
linčių veiklių patriotų. Susirin-, 
kusiems pageidaujant, sekan
tiems metams sutiko palikti ta

TEBERAŠAI RANKA?
Rašomoji mašinėlė rašo gražiau, 

greičiau, iki 10 egz. iš kart! Įvai
riausi modeliai nuo $69.95 ir augš- 
čtau. Pigu, nes tarnauja visą gyveni
mą. Mokėsite tik po $5.00 kas mė
nesi. Pristatoma j bet kur) pasaulk 
kampą su pilniausiom garantijom

Katalogus ir smulkiausias infor
macijas reikalaukite:
J. Ij. Giedraitis, 1632 Broad Street,
Hartford, Conn., kuris “Draugui" 
žinomas kaip sąžiningas asmuo.

STATYBAI 
IR NAMU 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITVVINAS. Prea.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Priataty 
mą Teikiame Nemokamai.

Raštinč atidara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
Seštadienais iki 3 vai. vakaro

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,

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

Universal Savings and Ix*an ąssoHatfnn užtikrina saugumą 
Ir gražu pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytu Valstybių valdžios agentūra iki 
$10.900.00 kiekvienam Inriftltnl Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusio ir sažtningn vedčjn pastangos.

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

Dėl paskolą Ir visais finansiniais reikalais kreipkltAs Į:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinots

KALAKUTAS DOVANAI
Kas pirks televizijp ar šaldytu,, pas 

. BALYS RADIO ft TELEVISION SALES t SERVICE
2646 Weat 71»t Street PRospect 8-5374

jiems žygiams, į kuriuos norima 
įtraukti visus narius Dalyvis

Vestuvių nuotraukos Ir 
Augštos rūšies fotografijos 

"wsu specialybe

PRECIN PHOTO ŠT11DI0
rtncorporated*

EDVARDAS ULIS, sav 
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7*2481

VIKTORO KO2ICOS 
Lietuviška gazolino stotis Ir auto

taisymas y -----

Atliekami motoro remontai, lygi- . | 
nimo. dažymo darbai ir keičiamo? * 

dalys ;
CALL-ME-MOTORS G0. (

6759 8. WE8TBRN AVĖ. PR 8-953?

KAZYS ČESNAUSKAS

6444 SO TROY ST.
Telef tVAlbrook 6-7670 ir 

Glbsou 8-4938

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairiu^ 
perkraustymus bei norveWmu 
’ tolimų ir artimų atstumų.

Tel. Blshop 7-7075

y • Oeneralia kontraktoriua nau
ja Jų namų statybai, Įvairiems re- 
” rnontams ir namų pertvarky- 
; ; mums • Turime dideli patyri
ai mą namų statyboje. • Patys 
■ atliekame cemento ir medžio 

i darbus • Apkainavlmal nemo-
' kamnt

Y _I '

SOPHIE BARČUS

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

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

Tel. HEmiock 4-2413 
7159 So. Mapletvood Avė.. Chicago 29

Duoną ir (vairias skoningas 
bulkutea kepa

1
BRUNO’S KEPYKLA

3339-41 S. Eituanica Avė 
Tel. Cliiffslde 4-9376

islatome | visas krautuves 
ir restoranus, taip pat LA 
siunčiame į visus artimuo 
i.us miestus

Pradėkite taupyti šiandien: turėsite rytoj!
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 

Įstaigoje — BRIGHTOH SAVINGS AND L0AN1

Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

BR1GHT0N SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., j vakarus nuo Caliiomia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir Trečiad 9 ryto iki 12 Vai. 
šeštad 9 vai ryto iki 4:30 p.p Ketvirtad 9 vai. iki 8'v. v

MOViMC

“ 15 TOLI IR ARTI 'M
NAUJI OHNtU TPOKAI- NAUJAUSI KPAUSTruNO (RANKYAj

UJSJJ MSTtf PATYRIMAS-PIGUS !P SĄŽININGAS PATARNAVIMAI

JUOZAS NAUJOKAITIS
į 2079 W. 69 S+ CHICAGO H L Trt 5-920?

lNV..

MIDLAND
Savings and Loan^ 

Association
- HIRSUREB

40 METU VISU LIETUVIŠKU KOLONIJŲSAUGIAUSIA IK ELNINGIAUSIATAUPYMO BE NOROVI
4038 Archer šventi* Tai. LA3-67iv 

AUGUST SALDOKAS Pr»xld.
/V

JONAS GR iriu SKAS
J. G. TELEVISION CO. *2512 W. 47th Str. • FRcntier 6»1998

RADIJAI, PATEFONAI, TELEVIZIJOS, HI FI 

TELEVIZIJOS nuo $9500
DUMONT, RCA, GE, ZENTTH. EMERSON, SONORA,

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

Atdara ka»dl«n Iki h vai pirmad ir k*t% iki 9 vai. Svkm uždarvte

atliekame dideliu^ ir įtūžus automobilių remontus. Lyginimą*, da
žymas. Elektrinis suliedinimas Parduodame automobilių dalis 

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA*'
Sinclair gazolino gtotis “PAGALBA” A StaneviėJua, Sav 

2641 West lįst S*r. (Kampas Tai man Avė.) 
Telef. PRospect R-9842. Namų tel. Wfl1brook 5-5934

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 1 

PRISTATOM I VISAS MIESTO '
RALIS TUOJAU PAT

Saugus halily per kraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

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

MINĖJIMAS
M. Sajauskas, A. Pesys, B. Rac- 
kaitė, I. Laurinavičienė, N. Sir- 
tautaitė, D. Mikaitė ir S. Ilja- 
sevičius.

šis scenos sambūris daug kar 
tų yra talkininkavęs Detroito 
Lietuvių Organizacijų Centrui. 
Jo statoma komedija “Mokyk
los draugai” yra įdomi ir verta 
kiekvienam pamatyti.

Po vaidinimo bus šokiai ir

Hamtramcko miestų valdyboms 
už duotus leidimus, rinkliavos 
komiteto garbės pirmininkams 
klebonams kun. dr. Ig. Borei- 
šiui, kun. M. Kundratui ir kun.
V. Misevičiui už rinkliavos gar
sinimą bažnyčiose, “Baltic Melo
dies” ir "Lithuanian Melodies” 
radijo valandėlėms, skyrusioms 
gausiai laiko rinkliavos garsini-1 
mui be atlyginimo. Balfo direk
toriui V. Kutkui, LSK Kovo
pirm. P. Petruičiui, “Baltic Me- , .... _ .. .
lodira" radijo valandėle reikalų S""""""T vRe";i*
vedėjui kun K. SimanavISiui. U l k“!.'*r
B. Detroito apylinkė, vicepirm. "J'" lab'SU »“8t'PrėJ° l'''k 
D. Seputaitei ir ••Lithuanian Me ,lek repertuaro
lodies” radiio valandėlės večTė-

V. VHRIRARTO KVARTETAS 
DETROITE

1958 m. sausio 25 d. (šešta
dienį) 7 vai. vak. ispanų salėje 
ALRKF 4 skyrius rengia kon
certą.

Programą atliks Vaclovo Ve- 
rikaičio vadovaujamas vyrų bal
sų kvartetas iš Toronto. Dai
nuos ir pats solistas V. Verikai- 
tis tiek solo, tiek su kvartetu.

Jau prieš metus V. V. kvarte
tas dainavo Detroite ir paliko

TRUMPAI

Lietuvių Veteranų Sąjungos 
Ramovės vietinis skyrius š. m. 
lapkričio 24 d. ruošia Lietuvos 
kariuomenės minėjimą. Iškilmės 
pradedamos 11 vai. pamaldomis 
Šv. Antano parapijos bažnyčio
je, kur organizuotai dalyvaus 
savanoriai kūrėjai, veteranai, 
skautės, skautai, ateitininkai iri 
santarieciai su savo vėliavomis. I

Tuoj po pamaldų bUv. lietuvių 
svetainėje įvyks oficialioji minė
jimo dalis, kurios metu paskai-i — ALRKF 4 skyriaus pastan- 
tą skaitys gen. J. Černius. Bus gomis suruoštos vienos dienos 
meninė programa. rekolekcijos praėjo su pasiseki-

Ta pačia proga Detroito bi- mu. Buvo 73 dalyvės. Rekolek- 
rutininkės š. m lapkričio 24 d. Įcijas vedė kun. P. Garšva, MIC.
2 vai. p. p. rengia iškilmingus. — Bosley Clement, Klemenso
pietus, kurie įvyks masonų na- ir Beatričės Dubauskų sūnus, 
muose, Hubbard ir Bagley gt. tragiškai žuvęs neišaiškintomis 
kampas. Dalyvavimas 1 asm. — aplinkybėmis Kalifornijoj š. m.
3 dol., dviems — 5 #Jol. lapkričio 13 d., lapkričio 18 d.

palaidotas Holy Sepulchre ka- 
BENDRITOMENES VAKARAS pin'ėse, Detroite. Nuo Šv. An- 

itano pradžios mokyklos iki stu-
Lietuviu Bendruomenės Dėt- j (Pužbaigimo universitete pa

rodo apylinkės valdyba ruošiasi sižymėjo ypatingais gabumais 
dideliam parengimui, kuris Į-1 moksie ir kaip inžinierius sti-
vyks 1958 m. sausio 11 d. ukrai- j pen(jjninkas buvo išsiųstas to- 
mečių salėje. Bus montažas ,imesngms studiioms j Ralifor-
Kenčianti tauta”. Pastatymas,

ir režisūra - Justo Pusdešrio. _ Matas šimonjs lietuviško. 
Muzikinei daliai vadovauja Al-
bertas Mateika, tautin’ams šo
kiam — Galina Gobienė. Mon
taže dalyvauja žinomi scenos! 
darbuotojai, choras ir tautinių 
šokių grupė.

VAKARAS VASARIO 16 
REIKALAMS

Detroito Lietuvių Organizaci
jų Centras, norėdamas surinkti 
lėšų Vasario 16 minėjimo išlai
doms apmokėti, š. m. lapkričio 
30 d. 6 vai. vakare (paskutinis 
šeštadienis prieš advente.) buv. 
lietuvių svetainėje rengia vaka
rą. Detroito Dramos Mėgėjų 
Sambūris suvaidins L. Fuldos 4 
veiksmų komediją “Mokyklos 
draugai”. Režisuoja Z. Arlaus
kaitė - Mikšienė. Komedijoje vai 
dina V. Žebertavičius, V. Jocys,

sios spauods platintojas ir rėmė
jas, yra aavęs labai gražių 1958 
m. sieninių kalendorių ir norin
tieji juos pasiųsti giminėms ar 
pažįstamiems gali gauti pas jį 
sekmadieniais prie Šv. Antano 
bažnyčios.

— Al. Kasputis, išlaikęs na
mu pardavėjo egzaminus, pra
dėjo dirbti Mayfair Realty Co. 
Jo telefonas — TA 5-8093. G.

AČIŪ VISIEMS

1957 m. rugsėjo 28 d. Balfo 
76 skyrius pravedė viešąją rink
liavą Detroite ir Hamtramcke. 
Rinkliavoje dalyvavo 215 rinkė
jų. Iš ivso surinkta $3,627.09.

Balfo 76 skyriaus valdyba ir 
rinkliavos vadovė E. Paurazienė 
nuoširdžiai dėkoja: Detroito ir

•
DETROIT’O BIZNIERIAI 

IR PROFESIJONALBI

Jeigu norite pirkti arba parduoti 
namus, sklypus. Siergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip- I 
rites 1 x
VLADA BARAUSKĄ

ELSEA REALTY AND 
INVESTMENT CO.
6217 W. Fort St.

atstovą
Mefdtaal: Įstaigos VI 3-6000,

Residencijos — TA 6-4366
Si imonė yra pati stambiausia Mi- 
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar
nauja savo klijentam8.

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

X-RA*
393 Weat Grand Boulevard 

cor. Shady Lane Detroit 16. Michigai 
Namų telef. VI 1-7970 

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

Telef. TA 6-0686

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan
M. WE. 4-61<0

GENERAL <X)NTItA(trOR 
Atlieka įvairina atatyboB, pataiay

mo Ir pertaisymo darbus — stalinio 
kystSs cemento, mūrijimo, elektros 
plumbtngo, dažymo Ir dekoravimo 
Atskirų kambarių nei butų {renalmar 
o«t»toirS«v ir skiepuose

DANTŲ GYDYTOJA
BRONĖ GRUZDIENĖ, D.D.S.

5837 W. Vemor Hwy,
(1% bl. } vak. nuo Holy Redeemer) 

Detroit 9, Mieli.
VAI,.: 10-1 ir 4-8, šeštad. 10-2

popiet. Trečiad. uždaryta.
Tel kabin.: VInewood 2-0229

namu: LUzom 4-8961

Perkant ar parduodant namus 
ir apdraudžiant turtą 

Jums patarnaus
VLADAS SELENIS

narys United Northwestern 
Realty Association 
šaukite telefonais

ofiso: WE 3-7000; res.: WE 4-6621 
arba atsilankykite į 

GUSTAFSON REALTY CO. 
13000 Rchoolera.ft kamp. Sorrento
&000000<>00<K)00<><W<K>0<XX><><>

ROSE PHARMACY
RECEPTŲ SPECIALISTAS 

5705 W. Vernor Hwy., Detroit »,
Mieli. Tel. VInesvood 1-2785 

Mes vartojame tik tokius vaistus,
kurių gamintojai pasižymi gera re
putacija ir kurie medicinos profesio
nalams žinomi kaip tiksliausiai nau
dotini Jūsų receptams. Specialios nuo
laidos siunčiantlems Į užjOr) vaistus. 
Vaistinė veikia virš 50 metų. 
oooooooooooooooooooooooood

jui R. Valatkai, — kalbėjusiems 
per radiją rinkliavos reikalais, 
“Detroit News” report. J. An- 
derson ir WWJ radijo atstovei 
Fran Harris, supažindinusiems 
su rinkliava amerikietiškąją vi
suomenę, organizacijoms ir as
menims, padėjusiems išdalinti 
aukų dėžutes — ateitininkų sen
draugių kuopai, ateitininkų stu
dentų draugovei, Baltijos skau
tų tuntui, Dariaus ir Girėno Klu 
bui, D. L. K. Birutės Draugijai, 
Liet. Rezist. Santarvės Detroito 
skyriui, LRKSA 265 kuopai, L. 
R. K. Moterų Sąjungos 54 kuo
pai, LSK Kovui, SLA 352 kuo
pai,A. Dainiui, “Gaivos” sav. A. 
Patalauskui ir J. Petrulioniui, 
K. Griciui, Juz. Kavaliauskui, V. 
Kutkui, “Neringos” sav. V. Pau 
žai, E. Paurazienei, kun. K. Si
manavičiui ir Č. Šadeikai; lietu
viškai spaudai, skyrusiai vietos 
rinkliavos garsinimui ir kores
pondentams už straipsnius, ame
rikietiškai spaudai — “Detroit 
News” ip “Michigan Catho- 
lic” — už amerikietiškosios vi
suomenės informavimą, Eugene 
Printing Co. už atspausdinimą 
reklaminių lapelių ir įgaliojimų! 
nemokamai, visiems padėju- j 
siems pinigus skaičiuoti ir ypa
tingai dėkojama visiems aukų 
rinkėjams už jų darbą ir pasi
aukojimą bei visiems aukoto
jams už aukas. '

Balfo 76 sky. valdyba

LB DETROITO APYLINKES 
PRANEŠIMAS

Prieš kelis mėnesius mirtis iš
plėšė iš mūsų tarpo vieną tau-! 
tietį — Mykolą Ramanauską. 
Kadangi visai nebuvo kas juo 
rūpinasi, LB apylinkė, pasirem
dama geraširdžių lietuvių auko
mis, jį palaidojo. Išlaidų buvo 
$470.50, o pinigų gauta $452.50, 
gi likusieji $93.92 ir mirusiojo! 
dar vartotini rūbai bus panau-1 
doti siuntiniui Lietuvoje pasili- 
kusiems vaikams. Šia proga 
reiškiame padėką: kun. dr. I. 
Boreišiui už pamaldas ir palydė
jimą į kapines, Braziui už nemo
kamai atliktą patarnavimą, au
kų rinkėjams — Varekojienei, 
Osteikai, “Gaivai”, “Neringai”, 
Mikalauskui. Spranaičiams (po 
10 dol.), Varekojams, M. S. Va- 
rekojams K, M., Perminui, Bir- 
žietei, Osteikams (po 5 dol) ir 
visiems kitiems auktojams bei 
vienaip ar kitaip prisidėjusiems 
prie laidotuvių. LB. apyl. v-ba

atžvilgiais.
ALRKF 4 skyrius daug pri

sideda prie Jaunimo stovyklos, 
Manchester, Mich., kūrimo dar
bų. Girdėti, kad ir šio koncerto 
pelno didž’oji dalis bus skirta 
stovyklos reikalams.

Kas gi nenorės išgirsti šau
naus kvarteto, kas gi nenorės pa 
remti gražių lietuviškų darbų ?

P. Natas

JDOMI PRAMOGA

D. L. K. Birutės Moterų Dr- 
jos Detroito skyrius, pernai sėk
mingai suruošęs pirmą kartą De 
troite kaukių balių, gautą pelną 
paskirstė šalpos ir jaunimo rė
mimo reikalams. Tuo pačiu tiks 
lu ir ateinančiais metais vasario 
1 d. toje pačioje salėje, Hubbard 
ir Bagley gatvių kampas, ruošia 
balių.

Geriausios ir įdomiausios kau 
kės bus premijuotos. Dovanų 
bus daug. Kaikurie pernykščiai 
dovani' aukotojai jau pasižadė
jo ir šiemet paaukoti.

Šeimininkės, pranešdamos iš 
anksto ruošiamą pramogą, tiki
si sulaukti daug įdomių kaukių ir 
dar daugiau linksmų ir nuotai
kingų svečių. K. K.

— Kanados vyriausybės įs
taigose sekančią vasarą stu
dentams būsią pasiūlyta apie 
1 000 tarnybų.

Racine, Wis.
Bus minėjimas

Maloniai kvk*ėi»me visus da
lyvauti vVisconsino šaulių Klu
bo ruošiamame Lietuvos kariuo
menės iškilmingame minėjime, 
kuris įvyks š. m. lapkričio 23 d., 
šeštadienį, 6 vai. vak. Sokol 
Hali, 1625 Racine Str., Racine, 
Wis.

Minėjime kalbės Chicagos 
Šaulių Klubo pirm. kun. šešto
kas. Po minėjimo linksmojoje 
dalyje matysime trijų veiksmų 
komediją “Nervai”, kurią suvai
dins Kenoshos scenos mėgėjų 
grupė, vadovaujama Jarienės.

Klausykite
LITHUANIAN MELODIES

Ann Arbor — WPAG — 1050 kii«A 
cycles

Sekmadieniais 1:00 -1:30 p. p 
Vedėjas — RALPH VA1ATKA

15756 Leaure Detroit 27. 
MtoMgan

Veiks bufetas ir bus šokiai. 
Įėjimas — 75 c. Rengėjai

BRIDGEPOKT CURRENCY 
EXCHANGE

748 W. 35th St.
(arti Halsted St.) 

Atvykite dabar užsisakyti 1958 
License Platės.

Mums tereikia tik Jūsų parašo, 
kitką mes sutvarkome. 

LABAI LENGVA!

18 ARTI IR TOLI BAx,DŲ
PERKRAUSTYMAS
Nauja* specialu* didelis 

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

R. ŠERĖNAS.I
a«47 w. «7tli PI. Chlcago,

I1L VV Albrook 5-8063

OTONAS VAITAS, M.D.
GYDYTOJAS IR OHIRITJUJAS 

5605 Michigan Avė. 
(kampas Junction)

Vai.: Pirm., treč. Ii penkt. 10—12, 
2—5, 6—8. Antradlen. 10—12, 2—6. 
SeStad. ' 1—5.
Tel. TA 6-2936, Namų tel. VI 3-0375

LIETUVIAI t

Kalėdoms artėjant nepamirškite atsi
lankyti į Lietuvio brangenybių krau
tuvę.

Kurioje galite gauti didelę nuolai
dą ir pasirinkimą. Laikrodžiai, Žiedai, 
Deimontai, ir dovanos įvairioms pro
goms.

, Visiems lietuviams duodam ant iš- 
simokėjimo.

Pirkite šiandien, mokėkite po Ka
lėdų. Nauji laikrodžiai garantuojami 
penkiems metams. Be to seni yra pa
taisomi, išvalymas tik $4.00.

VITO JEWELER
S696 W. Fort St., Detroit 9, Mich. Tel. V. I. 3-2236

♦ Savininkai, ELENA IR VYTAUTAS ZtJBRlCKAI
------------

NUO UŽSISENEJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT

VIRŲ IR SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
negali ramiai nčdčtl ir naktimis 

miegoti nes Jų užslsenSjusios žaldos 
ntežCjlma Ir skaudSJlma senų atvi
ru Ir skaudžių žaldų uždekite 
LEOULO Olntment Jos gydymo 
ypatybes palengvins Jūsų skaudBJl- 
ma ir galenite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgl nuo skau
džiu nudegimų. Ji tappgl pagalina 
ntežBJlmą ligos vadinamos P8ORIA- 
8IS Taipgi pagalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETK'8 FOOT su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyginaą 
tarpplrgCIų Yra tinkama vartoti nuo 
žžiflstančios suskilsios odos dedlr- 
vintų odos Išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama varoti valkučiams.kada pa 
atrodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų ’ JI yra gera gyduole nuo 1S 
vtršlnlų odos Ilgų. Le-
gulo Olntment yra 
parduodama —- po 76 
centų, $1.25 Ir $5.60.
Pirkite vaistinėse Chl- 
cagoje Ir apylinkėse:
Mtlwaukee, Wls., Oa- 
ry. Ind. ir Detroit Mt- 
chigan, arba rašykite 
ir atsiųskit Money Or
deri J —

.LEGIJLO, Department D., 
561A W. Rddy St.. čhlcago 34. III.

SlflP’S SELFOIAIr 9 SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUF

ALL PHONES - VVALBROOK 5-8202
NOVEMBER-LAPKR 21, 22, 23, 25, 26, 27 d. d.

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

ir tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO LITUANICA AVĖ., CH1CAGO, ELL 

Telefonas — FRontier 6 1882

HENNESSY, Three Star Cognac Fifth $5-09

MARTELE, Uourvosier or Gauthier 
Imported Cognac

VAT—69 or AMBASSADOR Scotch
3

Fifth

Fifth

$4.98

$4.19

(iKAIN ALCOHOL 190 PROOF U.S.P. Fifth $4-89

POPULAR BKAND OF FLAVORED
BRANDIES Fifth $2.98

KRUPNIK (Honey Punch) Fifth $3.39

POPULAR BRAND IMPORTED
CANADIAN WHISKEY Fifth $3.98

CANADA DRV OR BARCLAY GIN 
Full Quart Quart $3.29'

DON Q RUM Fifth $2.89

Hamms, Schlitz, Pabst, Budweiser or 
Millers (Case of 48 cans) Case $7.95

NO 1

PAN-READY KEPIMUI
VIŠTIENA

MALTA JAUTIENA Supjaustyta a,
3 sv. - $1.00 čiela ............ sv. 9^

?9c sv. 2‘3 sv-

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

U. S. NO. 1
RED POTATOES

BULVES
10 sv. 4.5c

BANQUET FROZEN PIEŠ
Vištienos - Jautienos, Kalakutienos

2 po 39c
o —

Crackin’ Good Crackers 
I sv. pek. — 2 už

Prisipirkite dabar ateinančiom šventėm!
VVALKER’S TEN HIGII

BOURBON ............................ Fifth $3.39
KOMA WINES
Port—Sherry—Muacatel .... Fifth 79c 

VU8AY PILSEN BEER. 6 eans 85c
3 qts.............................. 85c

Homan Food & Liquor Mari
3357 W. 63rd St. Tel. PR 8-4335
SELF SERVICE MES A OROSERIAI LIKERIAI

INSURtD I

FEDERRL
5RVING5

Jei reikia paskolos
pirkimui namo 

ateik į

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

CHICAGO 8. ILL.
VIrginia 7-7747

AND LOAN ASS’N
JOHN J. KAZANAUSKAS, 

President

45 METŲ BIZNIO 
SUKAKTUVES

Dovanos su kiekvienu pirkiniu kalakutas — perkant 
už $50 ar daugiau ir šimtai kitu brangių dovanų 
pirkėjams. Baldų, pečių, stalų, kilimų, televizijų, 
šaldytuvų, skalbiamų mašinų.

500 NAUJŲ RANKINIŲ 
LAIKRODĖLIŲ

f— —~ —i1 '—'g*.

Bulovą, Benrus, Longines - Wittnaur ir 
kitų žemiausiomis kainomis.

Clairmont moteriškas akmenuotas laikrodėlis, vertės $15, už................. $ 5.95

7 akmenų laikrodėliai, vertės $22.00, už................................... .. . 10.00

17 akmenų vvaterproof laikrodis, vertės $42.00, už............................... 21.00

17 akmenų automatiškas, vertės 45.00, už ............................................. 23.00

17 akmenų su alarm clock, vertės 62.00, už ............................................. 29.50

21 akmenėlio laikrodis, vertės $75.00 ........................................................... 32.50

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE

3241 South Halsted Street 
Tel.: CAlumet 5-7237

Krautuvė atdara pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:30.

Rudriko Radio Valanda iš WHFC, 1450 kil, radio stoties kas ketvirtadienio 

vakarą nuo 6 iki 7 vai. Mįslių kontestas su laimėjimais.

=ž*
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TRUMPA ŽALČIŲ ISTORIJA
JONAS MIŠKINIS

Žalčio kūnas sudarytas iš la- kartais sulimpa didokais ka
bai ilgų griaučių, kurio stubure muoliais. Iš kiaušinio išsirita 
daug būna šonkaulių. Krūtinės jauni žalčiukai dar tą pačią va- 
kauLo neturi. Stuburkauliai su- sąrą arba rudenį. Pirmaisiais 
jungti taip, kad jie laisvai gale- metais dažniausiai jie nieko ne- 
tų lankstytis, dėl to žalčio vi- ėda ir, sustingę savo urvelyje, 
sas kūnas beveik lygus ir labai laukia kito pavasario, 
lankstus. Jis gali net į ka-
muolį susivynioti. Dėl to žal- Zaltys nėra pavojingas

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS
REAL ESTATE REAL ESTATE REAL ESTATE

Kampinis mūr. namus ir krautuve 
Gerui oinantis bizniu HrtKhton l’ark 
centru. Prie kraut. 4 k. butu*

Med 2 a. 8 būt., šild. rad., alyva. 
Pajamų $210 mėn.
Mūr 2 a. po 6 k. cent. Sild, sklyp 
31 pėdų, garažas. *28,000.

M. ŠIMKUS
K E A L E K T A T U

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. ClJffskle 4-7460; Kea.

V Artis 7-204#

H kuinb., 3 mieg., gamins. *18,700 
0 kamb. mūr., 3 mieg. gar. *15.500 
5 kamb., mūriniu naujau. *18,500. 
2 po 4 kamb., mūr., <lkl. nk. *23,000. 
turime ir daugiau numų pasirinkimui
S.A. AGLINSKAS Real Estate

tys laikomas net miklumo pa- Žaltys yra jaukus, malonus 
vyzdžiu ir sakoma, jog “mik- padarėlis. Žmogui jis nėra ža
lus kaip žaltys”. Žaltys neturė-1 lingas ir kaikur žmogaus yra 
damas kojų, negali vaikščioti: j net mėgstamas. Senovės lietu- 
jis, raitydamas savo miklų kū-I viai jį garbino ir leisdavo jam 
ną, gana vikriai šliaužte šliau- i laisvai veistis namuose ir tvar- 
žia. t tuose. Dar ir dabar Lietuvoje,

Žaltį nesunku atskirti nuo ; ypač Dzūkijoje, gyvenančių 
gyvatės, nes abipus galvos, prie prie pelkėtų vietovių bei bruz- 
kaklo, turi geltonų arba baltų gynų žmonės žalčių nebijo ir 
dėmelių. Be to, žaltys neturi nevaro iš savo daržų. O gi se- 
nuodingų dantų, taigi nepavo- novėje daugeliui tautų žalčiai 
jingas. buvo tikybinio kulto objektas.

Seni dideli žalčiai turi savo į-| Prisiminkime Eskulapą, medici- 
pročius, nuo kurių nenoriai at- j nos dievą, kurio ženklas buvo
sisako. Jie griežtai laikosi pa-l žaltys, užsilikęs iki šių dienų s^r-> Pabirių km. Jieško motina . . , ... . , , . . , , - , ir pusseserė. Atsiliepti šiuo adre-sirinktų vietovių, medžioja tam kaip medicinos emblema: zal- gsSR, Komi ASSR, gor. Inta

sveikatos gyvybės Į
reiškėjas.

i Jieškomi Kan. POVILAS DOGE- 
Prie žmogaus greit pripranta LIS, kilęs iš Knebionių km., Gir

kalnio parapijos. Brolio Jono žmo- 
Žaltys prie žmogaus greit j na ELENA DOGEL ir jos sūnūs

pripranta ir esti nemalonus tik ! POVILAS ir JONAS DOGEL, o 
?. r ... t- x • • 4.5 taip pat duktė ELENA. Jie patys

- .. „ . ls Pat pradžių. Jis turi įprotį, arba žinantieji apie juos prašomi
žuvelių. Rupuzes z' tys ryji pabekęS į priešo nagus, nubai-1 pranešti adresu: DARBININKO

243» W. #9 St. HE. 4-8202

Arti 71-os ir Campbell Avė.
2-jų butų mūrinis namas. 6 ir 6 k. 
Karštu vandeniu alyva apšild. 35 
pėdų sklypas. Garažas.

HEmlock 4-4533.

PAJIESKOJIMA1
Jieškomas POCIUS, STASYS, g 

4.1.1917,, Eržvilko v. Tauragės ap-

tikrame plote ir šildosi saulėje tys buvo sveikatos gyvybės 5, Zapadnyj pos., Snežnyj per. Nr. 
vis toje pačioje aikštelėje. 1. kv. 18, Mockutė Ona, Juozo.

Maitinasi varlėmis

Minta vabzdžiais, bet svar
biausias žalčio maistas — var
lės; kartais jis pasigauna ir f

tik bado verčiamas, nes rupū
žės oda išleidžia tam tikrą ne-

dyti jį savo dvokiančiomis N’į? W11^hby Ave
matomis. Bet vėliau to nedaro ‘ ’ ---------------

skanų ir gailų skystimą. Žalčiai įr nuostabiai greit susigy-j jieškomas JONAS PETRELIS, 
labai ėdrus. Dideliam žalčiui yena gu apUnka po ke. s 1903 m. Jieško iš
reikia per dieną praryti 4—5 .. ,. , . j j Lietuvos N. Petkeliene, Neries g-F Q F J hų dienų žaltys jau pradeda Į y. Nr 16.3 Vilnius Lithuania.
suaugusias varios. Dėlto var- .. majglą geriau.,
lės žalčių bijo daugiau, negu H. ias var[ytes jteikomi
kitų gyvulių. Šiaip varlė, žmo- žal..us t iausia d5žžje su 
gaus ar žvėriuko pagauta, re-! reikia dėžž.
ta, teparodo balsą bet, kai ją. arba
sugauna žaltys, ji baisiai rėkia. į
Žaltys varles gaudo už užpaka
linių kojų. Prasideda rijimas —
negreitas ir sudėtingas darbas. 

Veisiasi kiaušiniais

Bet du kartus per metus žal
tys maino savo odą, iš kurios 

1 jis išsineria; nusimauna ją kaip 
pirštinę. Žalčiai yra naudingi. 
Jie daug sunaikina kenksmingų

1) STANISLOVAS 
SLAVINSKAS, gyv. Cedar River, 
Michigan. 2) ELZBIETA DUM- 
KATTfi, gyv. Cedar River, Michi
gan. 3) PAULYNA BANEVIČIŪ
TĖ, gyv. Chicagoje, 4) VINCEN
TAS SLAVINSKAS, gyv. Chica
goje. Jų pačių arba jų vaikų pra
šo atsiliepti giminaitė Jadvyga 
Rukšiene, 60 Evelyn Avė., To»on- 
tc, Ont.,' Canada.

Jieškomas STASYS PAULAUS-j 
KAS (anksčiau dirbęs gydytoju ir 
gyvenęs Pakruojuje). Jieško pa
žįstami iš Lietuvos. Atsiliepti se
kančiu adresu? Aldona Raulinai- 
tienė, 1861 Idlewood Avė., East 
Cleveland 17, Ohic.

*3,1i<MI į.MOkftTI
6 kambarių niiii'iiiiH hmigulnw mi 

uždaru veranda, moderni plytelėmis 
išklotu vonia ir kabinetinė virtuve. 
Naujas garažas. Arti bažnyčia ir mo
kykla. Nepraleiskite progos įsigyti šį 
puikų namų..

AltiT GAGK 1‘Altk
G kambarių marinis bungalovv. 

Liuksusinis naujai ištaisytas namo 
priekis. 3 miegamieji. įteikia pama
tyti, kad galėtumėt įvertinti šį na
mų Įmokėti *4.500.

ST. RITA parapija prie Mar-
ųuette Puik, 3 (apartmentų) butų 
namus: 'ii, R į,- 3 kambarių. Gražiui 
įrengtas vidus. Kabinetinė virtuvė, 
moderni vonia. Naujas garažas. Ma
žai reikia Įmokėti.

I kamb. namas. Pilna pastogė ir 
rūsys. Gaza apšild. žieminiai langai- 
-sietelial. Gražiai apsodintas, 2 au
tom. garažas. Sav. turi parduoti: pir
ko didesnį namų. <

Turinio ir kitų namų pardavimui, 
taip pat ir prekybinių namų.

Jei norite parduoti savo namų, mes 
jums mielai patarnausime; turime 
krijentų, norinčių pirkti. Prašome 
kreiptis Į mūsų raštinę —

SHUKIS REALTY
6433 $0. Pulaski St.

Tolef. LUdlow 5-5900

Parduod. namas ant 3 skl., 3 mieg. 
kamb., vonia, karšt, vand., centr. 
alyva apšild., garaž. Arti mokvk. 
ir bažn. 1 bl. nuo M-40 ant cement. 
kelio. 135 mylios nuo Chicagos. 
$8,000. Inform. angliškai rašykit: 

Box 623, Gobies, Michigan

KAS JIEŠKO GERŲ NAMŲ 
ar nori greit parduoti prašome 
pranešti telefonu arba atvykti pas 
K. Volodkevičių

K. VALDIS REAL ESTATE
2655 W. 69th St.

PR 8-6040 arba RE 7-8534

ŽEMA KAINA — DAR 
NUMAŽINTA!

Jei galite pirkti geresnį namų už 
šitų,, tai pirkite. *l8,5(tu arba teisin
gas pasiūlymas pirks šį pagal užsa
kymų. pastatytų de lux< 5 kamb. mū 
rinę rezidencijų, 2 mieg. kamb., 2 
autom, garažas ir visi priedai. Kami), 
dydžiai: 13x18 pėdų sultonas su at
virais laiptais, 1 l pėdų virtuvė su 
beržinėm spintom. miegam, kamb. 
12x18, 10x12. Keramikos vonia. Tik
rai puikus namas. Arti 71-os ir 
Whipple. I'ltra rinktinėje apylinkė
je. . Skambinkite dabar —/ PItospect 
6-6644 arini lt Kpuhlic 7 <5392.

TRAVIS & TRAVIS 
2618 W. 63rd Street

mūr. 3 l>l. kraut. c. š. gar. — 23,400 
mūr. 3 Irt. Išklek, c. š. gar. — 24,500 
med. 2 bt. c. š. gar. g. stovy — 15,900 
mūr. G kb. naujas, li«l. lot. —pigiai. 
Iru pigių ir |M‘liiingų namų sąrašas

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

MAIMJUKTTK PARKE:
Mūr. bung. G kamb. arti parko, 

centr. gazu šildym. .reikia parduoti 
šių savaitę.

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

susisiekimo. Nebrangus.
GAGK PARKU:

Mūr. 5 butai, po 4 kamb. centr. 
šildymas, gražiai atrodo iš lauko, 
modern. įrengti butai. Geros paja
mos.

Turime visokio dydžio namų tr 
Įvalr. biznių. Parūpiname paskolas 
lengv. sųlyg.

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

šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitas ir teisingas pa ta r 
navlmas.

NORVILĄ
KKAL ESTATE SALES 

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

2-JŲ BUTŲ NAMAS. 5 ir 3 
kamb. Arti 28th ir Sawyer. $155 
mėn. pajamų. Mokesčiai tiktai $64. 
Pilna kaina $9,900, su visais bal
dais. Jmokėti $2,000.

SVOBODA, 3739 W. 26th St.
LAvvndale 1-7038.

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

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpublie 7-9400

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

atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTAT.E-INSLRANCE 

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

Žalčiai deda klausimus ir tuo, .... ....... .. , • vabzdžių vikšrų,skiriasi nuo gyvačių, kurios . . . .h .. , „ Žalčiai turi daug priešų. Juosgimdo gyvus jauniklius. I’oruo- ,.............. ....b . . , , J ,. . naikina gandrai, ežiai ir kitokįjasi jie balandžio menesi, ir . ., • priešai. ______tuomet kartais vienoje vietoje 1 , • » —.. ...... . .. ... Budingi padavimai Jieškomas KAZYS URBONAS,galima užtikti keliolika susipy- kįlęs Kapčiamiesčio miesto, Vei-
nusių žalčių. Jų kiaušiniai esti Apie žaltį yra daug pasakų gėjų Rųjono. Nuo 1944 m. nėra jo- 
beveik karvelio kiaušinio didu- ir prįetarų: matyti, kad seno-'fcnių^
mo, bet laibi ir be lukšto, minkš VeS lietuvio gyvenime žaltys gijieptį arba apie ji pranešti šiuo 
ti. Žalčiai juos deda po supu- vaidino tam tikrą vaidmenį. Pa- adresu: .Al,bin3 , ut
vusiomis šiekštomis, į sutrune- sakoje “Eglė, žalčių karaliene’ R
jusius kelmus, senas kūgiavie- jam skiriama garbinga vieta. "-------- utman

tęs. Bet labiausiai mėgstama Kaikur žmonės buvo įsitikinę, T^k“ JARurtuvėnu pTrap.’ 
žalčių vieta — gyvulių pristo- kad žaltys melžia karves. Kitur Siauįiu vals., Saugenų kaimoL i 
vėtąs mėšlas. Ten kartais jų sakydavo kad jis ne tik mel- Į Kanada atvyko 1912 m. Jis turėjo 
šimtai susirenka dėti kiaušinių. žia karvęj pastaroji prie jo ,r Jur?i Jieško jo pusseserė.
Naujai padėtas kiaušinis esti tujp priprantanti, jog, netekusi prašo atsiliepti arba apie ji pra- 
lipnus, ir dėlto visi kiaušiniai žalčio> baubia ir’ mauroja, lyg nešti

veršiuką pametusi. Žinoma, tai __ _____________ — —
' 1 '' ~ 1 1 tik fantastiškas žmonių paša iiiiiiiiuiiiimiiiiiiKtiiitiiiiniii

BAISUS FARMERIS
4i.iiiiiiiiuiiiiiiiiiiiuwiiiiiiiiiiuwniHHMiimimiiiiiiui«ii

kojimas. Be to, mano gimtine- Skelbtis “DRAUGE” apsimoka.
1 je, Lietuvoje, labai buvo papli- j nea ^s vra plačiausiai skaitoma?
i tęs pasakojimas, kad žalčiai kaž lietuvių dienraštis, o skelbimų kai 

v 1 J . .u vra prienama visiems.! kur taip pripratę buvo prie,
žmonių, kad atšliauzdavę gerti _____________ - - . -------
pieno iš vieno dubens su vai
kais.

PUIKŪS RATAI

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

SEE TBEKE HOMES ItEl OlU: 
YOU BUY

5 licautiful 100-plus boim-s. 3 bed- 
iniH, 1 blk. t'i'oni St. Bede's Church 
Hclil., 3 tilks from pub. schl. N. H. 
corncr X4t h-Kosl ncr. Opcn 1-5, Sun. 
J. P'. O'f’onnęll <X Sons. BIdrs. of 
Bcttcr lininis. ESsex 5-3878.

P A lt B A V I M U I

Parduodamas vyriškas žieminis 
paltas, dydis Nr. 42; 4 poras užuo
laidų ir "cuckcoo” laikrodis.

Tek ŲEmlock 4-2684
3 METŲ 5 KAMB. M f II. NAMAS
Vienai) blokas nuo Marųuette l'arko. 
šildymas alyva. 1 % karo garažas. 
*22,000. A. Katilius.
I BLOKO Nl O MAKŲl’ETTE l’K. 
Stiprus ir geras 5 kamb. — 2 labai 
dideli mieg. — mūr. bungalovv. Karš
tu vand. alyva šildymas, l auto. ga
ražas. $17,500. A. Sirutis.

BABGENAS! TIK $12,500 
Brighton l’k. med. 2 po 4 kamb. Viš- 
kose dar 2 kamb., vienas iš jų rei
kalingas mažo sutvarkymo. Stoker 
karštu vand. šildymas, itūsys, gara
žas. A. Rėklaitis.

PROGA, I’IIOGA
Visais atžvilgiais puikus mūr. Inin- 
galoyv, 0543 S. Campbell, parduoda
mas už $l8,noo. i’. Leonas.

TIK *18,000
Į vakarus nuo Marųuette l’k. mūr.
4 metų 5 kamb. (3 dideli mieg. i 
namas. Moderniška virtuvė ir vonia. 
Gazo šilima. 1 % karo garažas. A. 
Linas.

P. LEONAS
R.EAI. FSTatt

2735 West 71st Street 
Visi tclcfoniti: WAII»i’<M»k 5-0)115

KEAIj estate

oooooooouooooooooooooooooo
MABVIIMTE 1‘ABK.E

3 augštų mūr. 20 Imtų. Metinės 
pajamos *28,000.

Gazolluo stotis. Gerai išdirbtas biz
nis už netikėtinas sųlygas. *3,000 už 
inventorių ir *G0 mėnesinė nuoma. 
A. Šimkūs.

G AG E PARKE
6 k. mūr. bungalovv (galimybė pa

daryti 3 mieg ). Plytelių virtuve ir 
vonia. 33 pėdų sklypas. Gazo Sild. 
Garažas. *18,600. ■

KITUR: 4 butų mūr. 1—5 k. ir
3 4 k. Metinės pajamos *2,160. Pil
na kaina *18,000.

2-jų augšt. mūr. 5 ir G k. Garažas. 
$1 8,900.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše Ir įsitikinsite gerais pirkiniais

„VARPAS
Real l-state — insurancc — llentals 

Notary Publlo 
5916 So. Westem Avė. 

PRosp. 8-2234

<X>0<>00(><X><HX>00(X>0<XX><><)00<><)

BUILPINO & REMODEUNO

»OWSKK3SSaS3KKM*3WSSSSSX^
i Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy-
j mo, pertvarkymo (remodeling) darbai

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

j 4327 S. Campbell Av., Chicago 32, III. 
jTel.: YArds 7-9675 arba CL 4-7450,.

VIKTORAS SIMAITIS
OENEBAI, OONTBACTOB 

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

Namų tel. Blshop 7-3340 
2787 VVest 43rd Street

Namų statyba, įvairūs pataisymai 
Ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namų, kuris būtų gerai Iš
planuotas, patogus, gražus Ir pigus, 
pirkite, ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErmlnaJ 9-5531 

nuo 6 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10-—4 vai. Adresas: 515
Nolton, \Villow Springs. III.

J. BREIVE and SON
CONSTftUCTION COMPANY 
1442 S 48th Ct., Cicero 50, m.

Statome nanjua namus ir garažus 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų Įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite IIAnnbe H-2793 nuo • vaL 

ryto iki 7 vai. vakaro
l'el. OLympte 2-5121 nuo A vai. 
vakaro Iki I t va>. vakaro

HELP WANTEI> FFMA1.E

C O O K W A N T K I)
EOR CATHOLIC RECTORY 

UOOD SALARY-F1NE VVOKKING
COND1T1ONS 

CALL BISHOP 7-3325

MISCELLANEO1JS

ŠILDYMAS
A. Staudauskas matobuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air eonditioners) ir atliek* 
visu* skardos darbus

1546 S. 49th Court, Cicero
OLymplc 6-0775 nuo 8 vak 
ryto iki fi vai. vakaro.

Telefonas nuo 5 vai. vakaro; 
OLymnlc 2-6752

LIET. AUDRA C DOS AGENTCKA 
.. r0Slų aPdraudoB Autornobl
llų finansavimas Notariatas. Valsty 
bės patvirtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAIbrook 5-5«7S

INTERSTATE INSURAM E AGENt 1 
#108 S. Ashland Avė.. Chicago 3fl, III

ISNUOMUOJAMA — FOK RENI

NAMŲ SAVININKAI 1
1 ar'piniukaajaiue butų išnuoinavi 

mm. Patarnavimas veltui Turime 
laukiančiųjų sąrašų.

VARPAS Real Estate 
591# So. Westcm. PRospect 8-2234

ĮSIGYKITE DABAR

LIETUVIŲ STATYBOS n 
RENDRdVE 

MORAS
Hullders (h n. Contractors 
xf|i»kn planavimo Ir staty 

bos darbus gydytojų ofisų, gy 
venarnųjų ir viešųjų pastatų 

Namų įkainavimas Ir ivatrO- 
patarlmai nemokamai 

Kreiptis šiuo adresu

JONAS STANKUS
Raštinės Ir buto telefonas 

PItospect 8-2013
7403 S. VVESTERN AVĖ.

Chicago 29. IIL

'•iiHiniiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiMiiiiiiiiiii
Ar jau perskaitei P. Kesiūno 

romaną

TARP ŽALSVŲ 
PALAPINIŲ

Dr a Baltini.- savu recenzijoje 
apie ŠĮ romaną taip rašo P. Keslū 
no romanas “Tarp žalsvų palapinių 
gražiai iškelia ta pasiaukojimo didu 
m*, kur) beviltiškoje kovoje dėl tau 
tos laisvės parodė Lietuvos partiza 
nas. tą idealizmą, kuriuo degė mūsų 
Jaunimas, liedamas kraują dėl savo 
žemės, tuos didžiuosius nuostolius, 
kuriuos mums reikėjo pak< Itl dviejų 
okupacijų replėse. Todėl šį romaną 
skaitome su malonumu ir dideliu su 
-ddomėjimu Ypač romane minim 
’.ygiai žavės jaunimą ir keis Jo <lva 
-ią. šia romanas, atskleidžiąs rnūsų 
neroiškai tragiškus epizodus. yra 
Šviesus spindulys tremties idealizmo 
igd v m •

296 pnsl. Kaina >3.00
Zaaaynjus kartu su olnlgals siųskite

• U R A U G A S
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.
iiiiimiiiiHHiiiiniiiiHHiiijimummimni
iimiiimiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
KNYGA, KURI VISADA JDOMI 

IR NESENSTA
Tai Juozo Švaisto

ANTANAS LUKAS IR SONUS
2717-19 West 7lsl Street

BUILDING CONTRACTORS
i Stato naujus namus, atremontuo

ja senus. Kreipkitės:
Telel. — IIEmlock 4-5881

Šioje knygoje gražios mūsų žmo
nių pstsakos, 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- t

Užsakymus kartu su pinigais 
siųskite:

Galima gauti “DRAUGO” 
Administracijoje

4545 W. 63rd, St., Chicago 29, III 
tUIIIHIHIIIltUlHIIIHIHhlil<**,‘-Hli Illll>

Ar tu storas, ar tu plonas. 
Būki geras amerikonas!

Įsigykite knygelę egzaminiums —

KAIP PASIRUOŠTI 
J. A. V. PILIETYBEI

[STATOME 

N A M U S IR 
GARAŽUS 

MASTER BUILDERS

D f. M E 8 I O 1

IIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIimillllllllll

RADIO PROGRAMA
Liet, Radio Programa Iš stoties 

WI,YN, 1360 kll. sekmadieniais 2:30 
— 3:00 vai. popiet: liet. muzika, dai
nos ir Magdulės Pasaka. Biznio rei
kalais kreiptis j St<-|Hiną Minką. 
Baltic Elorist, Gėlių ir Dovanų Krau
tuvė, 503 E. Rroadvvay, So. Boston 
27, Mass. Tel. So 8-0489. Ten pat 
gaunama laikraštis “Draugas", 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

ŠIAIS METAIS “DRAUGAS”
TURI DVIEJŲ SKIRTINGŲ 

RŪŠIŲ KALĖDINĖS KORTELES |

Rinkinys nr. I
DRAUGO LIETUVIŠKOS,
SVEIKINIMO KORTELES 

KALĖDOMS
Kiekvienais metais DRAUGAS pa- j 

ruošia gražius rinkinius kalėdinių 
sveikinimo kortelių su lletuviškain , 
užrašais Taip ir šiais metais DRAU- į 
GArf siūlo rinkinį nr. 1 su 16 kor- J 
teitų už. vieną dolerį.

šis pirmus rinkinys yra bibai gra- | 
žiai atspausdintas, gražiai spalvotas, 
su atatinkamam lietuviškais sveiki- , 
nimais.

---------o---------

Rinkinys nr. 2

SPECIALIOS SVEIKINIMO 
KORTELES KALĖDOMS

Specialiu* šilko spausdinimo būdu 
pagamintos lietuviškos sveikinimo 
kortelės Kalėdoms, dalia r gaunamos , 

j DRAUGO knygyne. Kaina vienas į 
doleris už 10 kortelių.

šios kortelės Kalėdoms yra ypa- j 
tingai gražios, spalvotos Ir lietuvtš- 
kos. kiekvienam rinkinyje. Jų yra 
keletas, kurios galt liūtį siunėlamos 
į Lietuvą. »

I

Edward Gein farmoje, Plain- 
field, Wis., rasta 15 žmonių kau
kolių ir iš žmonių odos padarytų 
diržų. Manoma, kad tokių lavonų 
griaučių bus rasta daugiau. Gein 
suimtas po to kai nužudė vieną 
moterį, nupjovė jai galvą ir išė
mė vidurius. Manoma, kad jis pa
darė daugiau žmogžudysčių, nors 
jis sakosi kaukoles paršinešė iš ka 
pų. Galimas daiktas, kad jis buvo 
janogėdra, .(INS1

Pinigu* su užsakymais siųsti:
DRAUGAS

4545 W. 63 St, Chicago 29, III.

Jieškote pirkti naujus namus?

IM>KUMENTUOSE JIEŠKOKIT ŠIO SKYIM)
štai ką Chicago Title Insurance Pollcy užtikrina: Jei 
kas keltų bylą dėl jūsų nejudomo turto dokumentų ne
tikrumo, Chicago Title antį Trust Company šią bylą 
gins, apmokės teisimo išlaidas... Ir greitai išlygins bei- 
kokius nuostolius.

G^TIde and Trust Company
m HLt W<uhinįtcn Stnet. Chicago 2. IIUnou...ty;a>boin 2 Zyrj

General Contracting Co.
(Sav. V. Sodeika ir J. Skorubskas) 1 
IGoo S. 48th CT., CICERO 50, ILL. 

T«-l. OLynipic 2-7381; TO 3-423#
Atitekame visus statybos tr per- j 

tvarkymo (remodeling) darbus.

ARTHRITIS
A Horrnal HanA Tyrinėjimai SPEARS 

ligoninėje pravėrė duris 
j sveikatą tūkstančiams 
kenčiančiųjų, kurie jau 
buvo įsitikinę, kad jiem 
nebėra pagalbos nūn 
ar t, h rito ir rhetimatinių 
skausmų agonijų.

Jei Jus įdomauja šis 
gydymo būdas, kuris iš
gelbėjo tiek daug žmo
nių nuo skausmų bei 
invalklistno jungo, ra
šyk dėl nemokamos lite
ratūros; ir užeik pas jū
sų vietinį chiropraktą.

SPEARS CinROPRACrriC IIOSPITAL 
De.pt. L-106, l>enver 20, Colorado

ArthrMe Haiti

Kcmkite tuos, kuriu skelbimus matot Draugi M

Klausimai ir atsakymai angį 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo te 
sėjas Alfonse F. W#lls.. Kaiti 
tik 60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti retkalir 
Igą knygelę, kuri tikrai palengvin 
i įsigyti JAV pilietybe.

Pinigus su užsakymais siųsti: 

DRAUGAS.
4545 VVest 63rd Street 

Chicago 29, Illinois
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DVIEJUOSE HORIZONTUOSE
Kolūkiai, bernai ir karabinai
Tarybinio rašytojo A. Baltrū

no, apysakoje ‘‘Dainavos pava
saris”, kuri spausdinama bolše
vikiniame “Pergales” žurnale, 
įvesti du įdomūs komunistų ti
pai, kurie siautė Dzūkijoje iš 
žmonių atiminėjant žemę ir ūki
ninkus suvarant prievarta į kol
ūkius.

Pirfnasis jų yra Merkinės part j 
orgas Laueė, užkietėjęs “stali-į 
nistas”, kurį autorius taip api-j 
budina: “ .. . Tai buvo labai sa
votiško būdo žmogus, retai ka
da išsiskiriąs su karabinu ir nu
trinta odine striuke, menkai raš 
tingas, bet atkaklus ir drąsus 
aktyvistas.. Ypač jo bijojo ir 
privengė buožės. Jaunystėje il
gai valgęs pusbernio ir berno 
duoną, matęs, kaip pats sakyda
vo, šilto ir šalto, Laucė dabar 
negalėjo ramiai žiūrėti į buo
žes ... Išsigėręs jis trankyda
vo geležiniu kumščiu stalą, kei
kė buožes ir grasindavo visus iš-1 
gabensiąs Sibirijon ... Ne kar-i 
tą jis buvo patekęs ir į banditų i 
(Lietuvos partizanų V. R.) paša j 
las, tačiau vis laimingai išlikda-į 
vo gyvas...” i

Antrasis veikėjas —■ Norkū
nas — komunistų partijos na
rys, buvęs aktyvus raudonasis 
partizanas, Rivašiūnų pradžios, 
mokyklos vedėjas. Apysakos au 
torius mokytoją Norkūną pie
šia, kaip komunistą — idealistą, 
matomai, “chruščevininką”, ku
ris ne fizine prievarta stengiasi 
žmones suvaryti į kolūkius, bet

moksline agitacija, įrodymais, 
paskaitomis ir pašnekesiais.

Rivašiūnuose ot ganizuojant 
kolektyvinį ūkį tarp dviejų ko
munistų įvyksta konfliktas. 
Partorgas Laucė, susivaręs apy
linkės ūkininkus į kažkokią pa
talpa, ginkluotiems "liaudies gy
nėjams” saugant, kankina ir te
rorizuoja žmones vieną parą ir 
kitą be perstoges, vis reikalau
damas. kad ūkininkai savanoris 
kai atiduotų žemę kolūkiui. Apie 
tai sužinojęs, mokytojas Norkū
nas atvyksta į būstinę ir tolimes 
nį veiksmo eigą autorius taip 
vaizduoja:

“ .. . Nespėjęs pramerkti akių, 
Laucė kažkaip instinktyviai iš
tiesė į stovėjusio kampe karabi
no pusę ir tik paskui kimiai pa
klausė:

— Kas yra?
— Aš klausiu, kas leido tau 

šitokiu būdu organizuoti kolek
tyvinį ūkį?

— O kaip tamsta norėtum? 
Ar kad ant kelių atsiklaupęs aš 
juos prašyčiau?

— Aš prašau tuojau pat pa
leisti žmones namo ir nekelti 
kaimo panikos!

— Ne tu mane siuntei, ne tu 
ir mokyk mane partijos lini
jos...

Už Epušoto jau ryškėjo gels
vas ryto žaros ruoželis.

Norkūnas suprato, kad nieko 
kito nelieka, kaip tik eiti į Pa- 
kiršnį ir iš ten telefonu skam
binti valsčiaus komitetui . . .”

Šios tarybinio rašytojo apysa
kos ištraukos pacituotos tam,

kad mes, Vakaruose gyvenantis- mokinius, ir visą lietuviškąją vi-.piano palydi prof. Jakubėnas. Ta 
ji, galėtume susidaryti bent 
menką vaizdą, kas siautėjo oku
puotoje Lietuvoje tomis dieno
mis, kada iš žmonių buvo atimi
nėjama žemė, žmonės terorizuo
jami, kankinami ir pagaliau iš
tremiami “Siberijon”. Aišku, 
kad panašių bukapročių Laucių 
su karabinais rankose huvo pil
na Lietuva ir jų iščiulptas krau
jas dar neišdžiūvęs Lietuvos dir
vonuose ir Sibiro tremtyje.

Kaip elgiasi dabar Norkūnas,
“stalinistą” Laucę likvidavęs?

Kunigas ir vilkas
Bolševikinėje literatūroje joks 

kitas asmuo nėra taip puolamas 
ir juodžiausiomis spalvomis pie
šiamas, kaip kunigas. Bet kar
tais ir jų rašeivos pertempia 
stygą- Tūlas L, Juozėnas "Kom 
jaunimo tiesoje” apsakymą 
“Šuo” šitaip užbaigia:

“Klysti,, brolau . .. Kunigas. 
— koks jis šuo? ... Tai, brolau, 
vilkas ...”

Au
tinius šokius šoka Chieagos Jūros 
skautų šokėjų grupė, vadovauja
ma J. Sahaliūnaitės. Dainuoja Chi 
cagos vyrų choras, vadovaujamas 
muz. Baltrušaičio.

L.V.S. “Ramovė”, 
CMe&gos skyrius

— Kilti rike radi.it. programa. Ra I
siklausykite šį vakarą Budriko ra- f 
dijo programos iš stoties WHFC,1 
1450 kil. nuo 6 iki 7 vai.- Girdė- 

... , . - . . i site daug gražių dainų ir muzikos.
Lietuvos kariui.'menes sukak- Programoje dalyvaus buv. Lietu-1 

ties minėjimas įvyks lapkr. 24 d. vos operos solistė p. Izabelė Mo
lė vai. ryto. Iškilmingos pamal- tekaitiene su sekančiu repertuaru: 
e°\!VwKrJi£US pykoje- 4557 | “Pasakvkit” - muz. A. Račiūno; 
South Wood Street. Pamokslą sa- j “skamba kanklės” V. Jakubė- 
ko vysk. V. Brizgi s, pamaldų me- no. “(jėlės iš šieno” — V. Jaku- 
tu gieda Dainavos ehoras, va- i ^ėno; “Op, op, kas ten Nemunė- 
dovaujamas muz. S. Sodeikos, pa- į j ?•> — y jakubėno; “Gretutė prie 
maldų metu dalyvauja organiza- į ratelic- _ p Schubert: “Mano 
cijų vėliavos: L.V.S Ramoves , dalia- _ p Schubert ir “Dainuo- 
Chicagos Skynaus, Savanorių-Ku- iu ant vandens- _ p Schubert. 
rėjų S-gos, Chieagos Saulių klubo Taįpgj bus naudingų pranešimų, 
ir skautų sąjungos. Beje, Budrikas duoda veltui dide-

Iškilmingas minėjimas Jaunimo U kalakatą su kiekvienu pirkimu 
Namuose, 5620 S. Člaremont Avė. $50.00 ir daugiau. Pasinaudo- 
3 v. p.p. . kitę proga. Pranešėjas

‘Aušros Vartų” ir “Lituani- ten pat vietoje bus atlaikytos šv.

i ■» —
A. A.

J U LIA LAB AN
(POŠKfllTE)

Gyveno 10318 So. Talman Avė.

Mirė lapkr 19 d., 1957, 5:30 vai. p.p., sulaukus pusės amž.
Gimė Chcrry, III.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Charles, sesuo He- 

len Stark, jos vyras John, 3 sesers sūnūs: David ir Robert 
Stark ir James Klutnick, kiti gimines, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas 12 vai. dieną, Lackawicz koplyčio
je, 2424 W. 69th St.

Laidotuvės ivyks šeštad. lapkr. 23 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėra į St. John Fishęr parapijos bažnyčią, 102nd 
ir Washtenaw Avė., .kuriej įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Steponas Laekawicz, Tel. RE 7-1213.

A. t A.
JULIJAI ČERNIUKIENEI mirus,

Jos mylimam vyrui Adolfui ir sūnui Vikto
rui netekusiam mylimos mamytės reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime

V. A. Merkevičių šeima

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR

SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

Ir Paskolos Duodamos Hamy įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.

6245 S Wrstem Avė., Chicaao 38 IU
CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN

So Paulina St., Chicago 9, 111., YArds 7-0145
GRANE SAVINGS & LOAN ASSN

2555 W 47tb St , Chicaao 32 III
HISTRICT SAVINGS A LOAN ISSN

3430 S Halsted St Chicago 8, III

ST. ANTHONY SAVINGS A LOAN ASSN
1447 S. 49th Cb. Cicero 50 71b, tel, TO 3-813132

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.

1800 S Halsted St., Chicago 8. III

suomenę.

Pats laikas būtų mūsų auto
ritetingiems veiksniams aiškiai 
nustatyti, kurios rašybos turė
tume laikytis? VI. Km j.

KAS KĄ IR KUR

Minėjimą atidaro ir veda L.V.S.
“Ramovės”, Chieagos skyr. pirmi
ninkas Povilas Dirkis, žuvusių ir 
mirusių pagerbimas, Lietuvos kon
sulo dr. P. Daužvardžio žodis, D.
Veličkos paskaita: “Kova kitame DEVCDI V Ifll I Q (t EI III VAI A 
fronte”. Organizacijų sveikinimai DKVCnUI flIUUO UE.LIH I ulU

I

GUŽAUSKŲ

tuntų skautams ir skautėms.
Kį sekmadienį, lapkričio 24 d., 10 jjetl|VOS 
vai. rytą (punktualiai) Tėvų Jėzu
itų Jaunimo Namuose, 5600 So.
Člaremont Avė., šaukiama abiejų 
tuntų bendra sueiga. Prieš sueigą

ros Mišios. Sueigos metu bus minima 
Kariuomenės įsikūrimo 

sukaktis. Visi šių tuntų skautai ir 
skautės sueigoje dalyvauja unifor
muoti. Tuntininkai

PEOPLES HARDWARE & PAINT CO.
Liet krautuvė. Sav. broliai Gregoravičiai
Dažai, Alvva, Stiklas, įrankiai, peilia^ 

namų reikmenys, vandentiekio įrengimai 
ir elektriniai reikmenys.

1901 Mest l~th St. TeL I-A 3-4139

Pažiūrėkime, ką tarybinis J raštu, 
kritikas “Pergalėje” kalba apie Meninė dalis 
šią išvadą: “Šią išvadą, sutvir
tintą, be abejo, ir apsakymo ctya vadovas Ed. Vengianskas. Solo dai 
rakteriais, pasidarys sau ir skai i nuoja solistė Danutė Stankaityte, 
tytojas. Takiau kartu būtina pa
žymėti, kad šis pabaigos api
bendrinimas per platus ir klai
dingas, nes jis apima be išimties 
visą dvasininkiją, kai tuo tarpu, 
nekalbant jau apie socialistinę 
santvarką, atskiri dvasininkai ir 
kapitalistinėje visuomenėje eile 
pagrindinių klausimų gali per
eiti ir jiereina prie darbo žmo
nių požiūrio . ..”

Meninę dalį atlieka Chieagos 
Skyriaus švietimo ir kult. reik.

Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 West 6Srd Street 
Telef PR 8-0833, ir PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 

MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Tel. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Bet sekančiame “Pergalės” 
numeryje V. Žilinskaitė, recen-1 
zuodama Putino romaną “Alto- 

j rių šešėly”, kitaip kalba: “. . . Ro 
manas turėtų žymiai didesnę de- 

į maskuojamąją vertę, jei jame 
pagrindinis herojus kovotų prieš 
bažnyčią, prieš kunigų ’uomą ir, 
svarbiausia, prieš pačią religi
ją ...”

Taigi, anot tarybinės kritikės, 
i ne meninė vertė svarbi kūriniui, 
bet partinė propaganda . . .

O kaip su mūsų rašyba
Rašančiam šiuos žodžius nuo- 

' lat tenka bendradarbiauti “Drau 
i ge” ir “Darbininke”. Bet, prieš 
pradėdamas straipsnį ar repor- 

Įjtažą rašyti, pirmiausia turi pa
galvoti, kuriam laikraščiui sių
si? Vis dėl tos senos, gražios,

Į turtingos, bet kartu ir nelemtos 
lietuvių kalbos. “Draugas” lai
kosi “vadovinės“ rašybos, “Dar
bininkas” — "jablonskinės”. To 
ji maišatis pjauna ir spaudos 
darbininkus, ir mokytojus, ir

lB0ČnfirWH0LESALE 

FURNITURE C0. 
3424-28 W. 63d St.

sutaupykite
25% iki 40%

pirkdami puikiausius baldus RE
TĄJĮ. SHOWROOMS - krautuvėje
ASSOCIATED WH0LESALE 

FURNITURE C0. 
3424-28 W. 63rd St

.IIOZAI’AS UAITLK1S
Gyveno 1339 S. 49th Avė. 

ClCEKiO, Ibi,.
Mirė lapkr. 19 ii., 1957, 4: Ui 

vai. vak., sulaukęs pusės amž. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Taura_ 
ges apskr., Kvėdarnos parap.

Amerikoje išgyveno 47 m.
Pasiliko dideliame nuliūdimi' 

žmona Amelia (Waranius), sū
nus Anthony, marti Irene, 2 
dukterys: Kmily Pazniokas,
žentas John ir Stt'lla Jeffrey, 
žentas I^ster, 6 anūkai, švoge- 
ris Juozapas Waranius, 3 pus
seserės, vienas pusbrolis, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. 
Lietuvoje liko sesuo ir 4 bro
liai.

Priklausė Raudonos Rožės 
Klubui, Cicero IJet. Kareivių 
Draug. ir šv. Vardo Draug.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje 1410 S. 501 b Avė., 
Cicero, III.

laidotuvės j vyks šeši. lapkr. 
23 d., iš koplyčios X:3O va! ry
to bus atlydėtas j šv. Antano 
parapijos bažnyčių, kurioje i 
vyks gedulingos pamaldos už 
vcllonies sielų. I’o pamaldų 
bus nulydėtas j šv. Kazimiero 
kapines.

Gėlių prašome nesiųsti.
Nuoširdžiai kviečiame visus: 

gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, sūnus. duk
terys, marti, ž,entai ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Pet
kus ir Sūnus. Tel. TOwnhall 
3-2108.

BERNICE NORVILAS 
^(Budginaite)

Gyveno 7oll S. Western Avė. 
Tel. G lt 6-1861

Mirė lapkričio 20 d., 1 957,
4 vai. ryto, sulaukus 71 m. am
žiaus. Gimė Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Juozapas, sūnūs: Charles, 
marti J utie ir vienas sūnus mi
ręs a. a. Alrx, marti Mary, 4 
dukterys: Barbara Christ, žen
tas Charles, Štella Norvilas, 
Josepliine Kentrun. žentas 
Enoch ir Ann Htupur, žentas 
Krank, 4 anūkai, kiti giminės, 
pažįstam i ir draugai.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje, 6812 So. VVestern 
Avė,

Laidotuvės įvyks penki., lap
kričio 22 <1.. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į ftvelič. 
P. M. Gimimo parapijos bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. I’o 
pamaldų Ims nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, sūnus, duk
terys, marčios, /.elitai ir anūkai

iaiidotuvių direkt. A. Petkus 
ir Sūnus. Tel. GRovehill 6-2345

JOHN 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 DIENĄ IR NAKTĮ

LIŪDESIO VALANDOJ 
&«kH«

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

(1845 So. Westen Av®. Air OendMoBed kaply&a 
REpublta 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

TUma. kurt* gyvena kltoa* mlMto dalys*; gauatns* 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

Visi Pittsburgho lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuviy 
Kataliky Radijo Programa

vadovaujama —
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI TRANSLIUOJAMA 
Kiekvieną sekmadienį nuo 

1:30 iki 2:00 vai. p. p.
IŠ STIPRIOS IR GALINGOS

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKE

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad
resu: Uthuanian Catholic finu r.
Radijo Starim VVI.OA. Braddnch 

Pennsvlvania.

Naujasis Testamentas- 
šventas Raštas

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida Iš
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte. į 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama j

“DRAUGAS" 4545 W 63rd St., j 
CHICAGO 29. ILL

Skelbkifės “Drau^f".

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. SOth AVĖ. 

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL

Telefonai: GRovehill 6-2345 arba
T0wnhall 3-2108, 3-2109

PASIRUOŠKIT KALĖDŲ ŠVENTĖMS!
Moderniai atremontuotose patalpose rasite didžiausį Įvasi- 

rinkimą moderniausių baldų, T.V. ir Radio aparatų, ir kitų 
namams reikmenų.

I*irkę Romcve.lt Furniture B-vėje už $100 00 ar daugiau iki 
Thanksgiving, nemokamai gausite

KALAKUTĄ 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

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

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHIUAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Mes turime koplyčias^Ambulansų patajma- 
vimas dieną ir nak- 

1 ti- Reikale šaukti
' mus.

v s o s e Chieagos iri 
Hoaelando dalyse ir 
tuojau patarnauj

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 8-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tei TArds 7-3461

650 West ISth STREET
PETRAS P. GURSKIS

Tel. SEeley 3-57II

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S H AUSTEI) STREET

LEONARDAS F
IOS2I S MIIHIGAN 4VF

Tel. YAnb. 7-1911

BUKAUSKAS
Tel. COmmodun* 4-222>

3310 s
JURGIS F

l.l'll VMCA %vp
RUOMIN

Tel Y Artis J II3M 1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S .MHh AVĖ. ( K ERO III Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUNU (ZUOYKi ZUOYCKI
1646 W IHth STRFE1 YArds 7-07*1

STEPONAS C IACKAWIOZ
2424 V* HHth STREET REpuhtn 7-1213
2314 H 23rd PLACE Vlrginta 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S 5Oth Avė OLympic 2-5245 ir 'Ilbvnhall 3-96*7

radi.it
Romcve.lt
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X Nek. Pras. Gildos rėmėjai 
turės šaunią vakarienę su tur
tinga programa sekmadienį, 
lapkričio 24 d., 6 vai. vak. Lie
tuvos Vyčių salėje. Visi kviečia
mi gausiai atsilankyti. Jau daug 
metų su dideliu pasišventimu 
seselių naudai darbuojasi žino
ma veikėja Veronika Gečienė. 
Nors ir nestipri jos sveikata, 
bet, Dievui padedant, kiek ga
lėdama nuoširdžiai dirba. Taip
gi darbuojasi Jonas Kerulis ir 
visi kiti valdybos ir komisijos 
nariai, kąd tik vakarienė pa
vyktų.

X Cicero Augštesnioji Litu
anistikos mokykla lapkr. mėn. 
30 d. Sv. Antano parapijos sa
lėje rengia didelį ir gražų va
karą su labai gražia programa, 
kurioje bus linksma komedija, 
keletas baleto numerių ir vyrų 
oktetas. Po programos — mu
zika ir šokiai.

Parengimui vadovauja komi
sija, susidedanti/ iš pirmininko 
dr. Giedraičio ir narių dr. Ba- 
činskienės, B. Vadopalienės, 
Bigelienės ir Jono švedo.

X Rockfordo, III., lietuvių 
visuomenė ir jos vadovai Marg. 
Grybienė, Juozas Bacevičius, 
Jonas Mažulis, P. Bubelis ir ki
ti nuoširdžiai remia Cicero Lab
darių ir L. Bendruomenės ren
giamą gruodžio mėn. vakarą 
su “Pabaigtuvėmis”. Jie ne tik 
paskolino gražias dekoracijas 
“Pabaigtuvėms”, bet didelis bū
rys lietuvių rengiasi atvykti i 
vakarą.

X Sv. Vardo draugija iš 
Town of Lake rengia Card ir 
Bunco Party lapkričio 25 d. Šv. 
Kryžiaus parapijos svetainėje, 
pradžia 7 vai. vak. Bus galima 
laimėti daug gerų dovanų, tarp 
kurių ir 10 kalakutų.

Šv. Vardo d-ja gyvuoja ga
na gerai, turėdama gerą ir 
darbštų dvasios vadą kunigą J. 
Grinį ir darbščią valdybą.

X “Rigoletto“ opera susido
mėjimas yra nemažesnis, kaip 
buvo praeitą pavasarį, kai žmo
nės per dvi dienas netilpo į sa
lę. Gruodžio 8 d. 3 vai. popiet 
opera statoma Marijos salėje 
su naujai pertvarkytu sąstatu 
bei kitais pagerinimais scenoje. 
Biletai gaunami pas platintojus, 
kurie skelbiami dienraščiuose 
ir per radiją.

X
X Fred Kauffmann jau tre

čia savaitė guli St. Mary of 
Nazareth ligoninėje, kur jam 
buvo padaryta sunki operacija. 
Dėl susidariusių komplikacijų 
turės čia pabūti ilgesnį laiką. 
Fred Kauffmann ir jo šeimyna 
yra žymūs Town of Lake para
pijos ir draugijų veikėjai.

X Dr. J. Juozevičius, turįs 
savo kabinetą 3955 West 82 PI., 
yra pakviestas Chicago Alko
holie Treatment Centro, 3026 
So. California Avė., Medical di
rektoriumi.

x Jonas Pabedinskas, Povi
las Kilius ir Eugenijus Orentas 
išrinkti į korporacijos Kęstutis 
valdybą lapkričio mėn. 17 d. 
konvente.

X Studentai ateitininkai š. 
m. Kalėdų ir Naujų Metų tar- 
pušventėje saleziečių Šiluvoje 
prie Cedar Lake, Ind., turės tri
jų dienų susikaupimą-konferen- 
cijas.

XJulia Pukelienė, plačiai ži
noma veikėja, grįžo namo iš 
Good Samaritan ligoninės ir 
baigia sveikti namuose, 7430 S. 
Sangamon Avė. Ji turės ilges
nį laiką pailsėti, kad sustiprin
tų savo sveikatą.

Mergytes džiaugsmas
Dienraštis “Sun-Times” apra

šo šitokį atsitikimą: Loretta 
Milarczyk, gyvenanti 2926 W. 
25 str., Chicagoje, eidama į Šv. 
Kazimiero Augšt. mokyklą pa
metė savo rankinuką. Buvo la
bai susirūpinusi, nes dingo ne 
tik jos pinigai, bet ir jos doku
mentai, maldaknygė ir rožan
čius. Mergytė karštai meldėsi 
prie šv. Antano. Susilaukė di
delio džiaugsmo kai, praslinkus 
kiek laiko, pasibeldė į jų namus

Didėja nelaimės gatvėse

Anksčiau sutemstant padi
dėjo ir susisiekimo nelaimių J 
skaičius. Šį mėnesį, iki lapkr. 19 | 
d., susisiekimo nelaimėse Chi
cagoje jau žuvo 22 žmonės. Iš! 
viso šiemet susisiekimo nelai
mėse Chicagoje jau žuvo 274 
asmenys, taigi — 18 mirčių ma
žiau negu per visus 1956 metus, 
tačiau šie metai dar nepasibai
gę ir, atrodo, kad nelaimių ga
lės būti daugiau. Policija griež
čiau griebia vairuotojus ir per

vyriškis ir atnešė jai pamestą- paskutinę savaitę prirašė 26,-1 
jį rankinuką. Tai buvo detekty-j 824 pabaudas. Iš jų — 10 318 
vas, kuris buvo radęs jos pa- uį greitą ir neatsargų važiavi- 
mestą rankinuką. Iš susijaudi- mą ar nesilaikymą taisyklių 
nimo mergytė net užmiršo jo važiuojant.
vardo paklausti.

1,734 mirė plaučių 
uždegimu

Chicagos Sveikatingumo ta
rybos pirmininkas dr. H. N. 
Bundesen pranešė, kad nuo me
tų pradžios Chicagoje mirė 
1,734 žmonės, gavę plaučių už
degimą. Pernai iki šio laiko mi
rimų nuo plaučių uždegimo bu
vo 301 mažiau.

X Helen Širvinskienė, Auna 
Paukštis, Helen Marks-Marke- 
vičienė ir Frances Wertelkienė 
darbuojasi ir rūpinasi, kad pa
vyktų rengiamas Bingo Party, 
kuris įvyks sekmadienį, lapkri
čio 24 d. 2 vai. po pietų Švč. 
Pan. Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos naujoje svetainėje. Mo
terų sąjungos 20 kuopa ir ren
gimo komisija nuoširdžiai kvie
čia visus gausiai atsilankyti šia
me parengime, o sąjungietės 
visus maloniai priims ir pavai
šins namie keptais pyragais.

X Antano ir Julės Žvirblių
gražioj rezidencijoj, 6538 So. 
Washtenaw Avė., lapkričio 17 
d. buvo susirinkę daug svečių. 
Svečiai buvo vaišinami skaniais 
valgiais ir gardžiais gėrimais, 
o taip pat linksminosi dainuo
dami lietuviškas daineles. Mat 
minėtą dieną buvo pakrikštytas 
Žvirblių sūnaus Richardo ir 
Hopes Žvirblių sūnus, kuriam 
duotas Jono vardas. A. Žvirb
lis yra daug dirbęs kultūrinėj 
ir visuomeninėj lietuviškoj dir
voj.

X J. J. Aukškalnis, liet. kat. 
spaudos atstovas iš Gary, Ind., 
1354 Harrison St. (tel. 3-5039) 
š. m. lapkričio mėn. 24 d. (sek
madienį) 2 vai. p. p. saleziečių 
sodyboje Šiluvoje prie Cedar 
Lake, Ind., ruošia pobūvį-pie- 
tus, kurių tikslas — salez. jau
nimo stovykloje pastatytajai 
naujai bažnyčiai įtaisyti var
gonus. Jis kviečia Šiluvos sale
ziečių bičiulius gausiai atsilan
kyti ir dalyvauti pietuose, o 
taip pat prašo dalyvauti visus 
tuos, kurie aukojo monstran
cijai ir vargonams.

X Vincentas Liulevičrus pra
šo patikslinti porą dalykų, pa
minėtų praeito pirmadienio ve
damajame :

1. Šv. Kazimiero tėvas nėra 
vadinamas didžiuoju, tad netu
rėjo būti pavadintas Kazimie
ru Didžiuoju. Tiesa, lenkų isto
rijoj Kazimieras vadinamas di
džiuoju, bet ne šis. Kazimieras 
Didysis Lenkiją valdė 1333— 
1370. Ar šį Kazimierą kada 
nors pavadins didžiuoju, labai 
abejoju.

2. Neturėjo būti Liublino uni
jos atkėlimas į Kazimiero lai
kus, nes ta unija įvyko Kazi
miero anūkui Zygimantui-Au- 
gustui valdant. (Vedamojo au
torius Liublino unijos vardu 
pavadino 1447 m. lietuvių-lenkų 
pasitarimą Liubline. Ta pačia 
proga galima patikslinti, kad 
šv. Kazimieras yra miręs ne 
Vilniuje, bet Gardine. Taip ra
šo Z. Ivinskis savo knygoje Šv. 
Kazimieras. Ją galima gauti 
Drauge.)

Milionierius mirė vargšu
Varguomenės palatoje, Cook 

Apskrities ligoninėje mirė John 
Raklios, 80 m. amžiaus, kitados 
turėjęs apie 4 milionus dolerių, 
o dabar — beturtis. Jisai yra 
buvęs turtingu restoranų savi
ninku Chicagoje, baliuose vai
šinęs rinktinius svečius, vienu 
metu pas jį svečiavosi net grai
kų sosto įpėdinis Paulius. Ir 
pats Raklios yra graikų kilmės.

Deja, depresijos metu Rak
lios subankrutavo, prarado sa
vo visą turtą ir paskutiniu me
tu gyveno tik iš tos senatvės 
pensijos, kurios jam su žmona 
mokėdavo po $122 mėnesiui.

Geriausia žodžių 
skaidytoja

Dienraštis “Daily News” Chi
cagoje pravedė žodžių skaidymo 
(spelinimo) konkursą tarp 
moksleivių. Katalikų mokyklų 
tarpe pirmą vietą laimėjo Visų 
Šventų Karalienės par. mokyk
los auklėtinė Barbara Carson, 
13 m. amžiaus. Paskutinieji jos 
varžovai atkrito beskaidant žo
džius “emphasize” ir “politi- 
cian”. Dovanų ji gavo rankinį 
laikrodėlį. I

"Svečias" pagrobė mašiną 
ir $335

Noel Ruderman, gyvenąs 1221 
W. Shervin, Chicagoje, prane
šė policijai, kad vyras, kurį jis 
paėmė pavėžinti Touhy Avė., 
netoli Edens vieškelio, pavažia
vus tik trejetą blokų išsitraukė 
revolverį ir, ginklu grasinda
mas, atėmė iš jo automobilį, 
$335 ir nuvažiavo.

Pabaudos paštu
Numatoma, kad nuo birželio

1 d. dauguma pabaudų už nusi
kaltimus susisiekimo taisyklėms 
bus galima mokėti paštu. Išim
tis bus tik nusikaltusiems tre
čiu kartu tuo pačiu nusikaltimu, 
taipgi — nusikaltusiems, kad 
vairavo būdami įsikaušę, kad 
važiavo neatsargiai ir kai per
žengė greičio ribą daugiau kaip 
15 mylių nustatytos normos.

Miestai erdvėse
Mokslininkas Robert T. Ed- 

gar, iš Los Angeles, kalbėda
mas Chicagoje, pažymėjo, jog 
galima svajoti apie tokius lai
kus, kada į erdves, dirbtinių 
mėnulių būdu, galės būti pasiųs
ti suktis aplink žemę didesni 
objektai, net eilė namų, kur 
gyvens žmonės ir turės miestus 
erdvėse. •

Pradės statyti suvažiavimų 
salę

Pranešama, kad mėnesio lai
kotarpyje Chicagoje jau prasi
dės statyba suvažiavimų salės 
prie Michigan ežero, ties 23 gt. 
Numatoma, kad neužilgo bus 
išleisti paskolos bonai — kele
tas milionų — statybai finan
suoti. Tam reikalui iš Parkų 
distrikto gauta 32 akrai žemės.

Studenčių komedija
Mundelein kolegijoj spalio 24 

ir 25 d. studentės stato Co- 
| wardo komediją “Blithe Spirit“.

KOVAI SU DŽIOVA

Kalėdų ženklai, kurių pelnas skiriamas kovai su tuber
kulioze, paskirstomi paštams. Čia matyti kalėdų ženklų ka
ralienė Virginia Jepsue ir Chicagos pašto pareigūnas L. M. 
Barritt prie ženklų išsiuntimo. (INS)

IŠ ARTI IR TOLI

Kodėl SSSR pralenkė 
su mėnuliu?

Kolegijos prezidentas dr. A. 
G. Duker, aiškindamas kodėl 
Rusija pralenkė JAV su mėnu
liu, spaudos korespondentams 
pareiškė:

— JAV žmonių idealas yra 
jaunuolis, kuris žaidžia futbo
lą, kuris gyvenime yra nerūpes
tinga peteliškė ir kuris anksti 
pradeda išėjimus su mergaitė
mis. Tuo gi tarpu Rusijoje — 
idealas yra tas, kuris atkakliai 
studijuoja.

Ir toliau jis pabrėžė, kad jei
gu Amerika nenori atsilikti, pri- 
valo daugiau gerbti mąstyto
jus, rašytojus, menininkus.

Kalėjime vyras, įkandęs 
policininkus

Chicagoje4 Joseph Keating, 
24 m., nuteistas metams kalėji
mo už suktą pinigų viliojimą. 
Areštuojamas smuklėje, kur 
bandė iškeisti netikrą čekį, ji-' 
sai įkando dviems policinin
kams į dešines rankas.

Chrizantemų paroda
Garfield ir Lincoln parkų šil

tadaržiuose vyksta chrizantemų 
paroda. Ji buvo atidaryta lap
kričio 10 d. ir ją jau aplankė! 
per 157,000 žmonių. Ji dar tę
sis iki gruodžio 1 d. ir ją gali
ma aplankyti kasdien nuo 9 vai. 
ryto iki 9 vai. v.

Pabrangs priemiesčių 
važma

Illinois Central geležinkelių 
linija kreipėsi į Illinois Komer
cijos ko/nisiją Springfielde, pra
šydama leistj pakelti 55^0 važ
mą susisiekime su Chicagos 
priemiesčiais.

Didėja bedarbių skaičius
Samuel C. Bernstein, Illinois 

valstybės komisionierius bedar
bių reikalams, pranešė, kad per 
savaitę (prieš lapkr. 2 d.) į jų 
įstaigą Chicagoje kreipėsi 73,- 
'301 darbo netekęs asmuo, pra
šydamas kompensacijos. Tas 
skaičius net 20,608 didesnis 
kaip pernai šiuo metu.

Miesto distriktų 
pertvarkymas

Atrodo, kad Chicagos mies
to distriktų naujas pertvarky
mas bus atidėtas bent iki 1961 
metų. Tam uždaviniui reikėsią 
arti $335,000.

Pagerbs Rooseveltienę
Decalougue Advokatų draugi

ja Chicagoje vasario 22 d. Pal- 
mer House viešbuty pagerbs 
Eleanorą Rooseveltienę, kaip 
pasižymėjusią moterį.

Studentės pratinasi mokyti

Mundelein mergaičių kolegi
jos 42 studentės atlieka moky
mo praktiką miesto ir parapi
nėse mokyklose Chicagoje.

Tūkstančio veidų vyras
Kino teatruose šiuo laikotar

piu daug kur eina *The Man of 
Thousand Faces”. Tai gyveni
mas tyliųjų filmų garsenybės 
— aktoriaus Lon Chaney, mi
rusio 1930 m. Ekrane bėga vaiz
dai nuo jo jaunystės, nuo jo 
pirmųjų pasirodymų scenoje 
iki didžios jo veiklos filmų pa
saulyje. Vaidindamas dauge
lyje filmų jis gauna tūkstan
čio veidų vyro vardą, šalia to 
išsivysto ir gili jo šeimos dra
ma. Jo jauna žmona, paveikta 
jo nuolatinių išvykų į teatrą, 
pergyvena vienatvę. Be to — 
po ilgo atidėliojimo nugabenta 
į jo tėvų namus, pamato, kad 
abudu tėvai yra kurti — neby
liai. Ji persigąsta, kad ir jos 
vaikai su aktoriumi gali bųti 
nebyliais. Praeina baiminimosi 
pilni laukimo mėnesiai. Vaiku
tis gimsta normalus. Visdėlto 
ji atitolsta nuo šeimos. Ateina 
kita globoti berniuko. Tas auga, 
manydamas, kad jį globoja tik
roji motina. Tačiau vieną die
ną, kai motina paslapčia ateina 
jį pamatyti, viskas iškyla aikš
tėn. Jaunuolis tą galiai pergy
vena. Jį pažeidžia tėvo slėptoji 
tikrovė ir jisai palieka tėvą ir 
pamotę.

Tėvas suserga gerklės vėžiu. 
Pamažu ateina mirtis, kurios 
tragedija visdėlto vėl suartina 
sūnų su tėvu, kuris mirdamas 
perduoda jam savo palikimą. 
Filme yra intryga. Jis bus įdo
mus ypač mėgstantiems teatro 
gyvenimą. Ryškiai pavaizduota 
tragedija, kuri ateina į palauž
tą šeimą. Filme stipriai pasi
reiškia aktoriai James Cagney 
ir Dorothy Malone. Filmas ne
spalvotas.

J. A. VALSTYBĖSE
— Linksmas vakaras. Lap

kričio 24 d., sekmadienį, Cle- 
velando skautų tėvų komitetas 
rengia visuomenei ir lietuviška
jam jaunimui linksmą koncertą- 
balių. Baliuje nuotaikingą pro
gramą atliks seserų Blandyčių 
trio. Clevelandiečiai pirmą kar
tą savo tarpe turės progos ma
tyti šias viešnias iš Chicagos.

Po koncerto, kuris bus pra
dėtas 5 vai. Lietuvių salėje, bus 
šokiai grojant geram italų or
kestrui. Kvietimai į balių-kon- 
ertą gaunami “Dirvoje”, pas 
skautų tėvus ir prie įėjimo.

Gautasis iš vakaro pelnas 
skiriamas mūsų lietuviškajam 
jaunimui-skautams padėti da
lyvauti lietuvių skautų tautinė
je stovykloje.

Visa lietuvių visuomenė — 
senimas ir jaunimas — yra 
kviečiama atsilankyti į šį kon- 
certą-balių ir smagiai praleisti 
laiką.

— Laisvės Varpo, Naujosios 
Anglijos kultūrinės radijo pro
gramos, metinis koncertas įvyks 
lapkričio 24 d. 3 vai. po pietų 
High School salėje, Thomas 
Park, So. Bostone, Mass. Pra
džioje tas koncertas buvo nu
matytas lapkričio 10 d., bet dėl 
sol. St. Baranausko susirgimo 
jis turėjo būti atšauktas. Da
bar pakeista koncerto data, bet 
ne programa. Ateinantį sekma
dienį įvykstančiame koncerte 
programą atliks kontraltas 
Stella Volani-Končienė ir teno
ras Stasys Baranauskas. Abiem 
solistams akomponuos komp. 
Jeronimas Kačinskas. Koncer
te bus atliekamos lietuvių liau
dies dainos, lietuvių kompozito
rių kūriniai ir arijos iš operų. 
Daugelis asmenų iš anksto re
zervavo sau vietas šiame reta
me koncerte.

— Sol. St. Baranauskas ket
virtadienį atvyksta į Bostoną, 
kuriame jis lapkričio 24 d. da-

lyvaus Laisvės Varpo rengiamo 
koncerto programoje. Solistas 
apsistos pas komp. J. Kačinską, 
su kuriuo jis Vokietijoje gyve
no viename kambaryje. Tai bus 
pirmas jo pasirodymas Naujo
sios Anglijos lietuviams po dai
navimo studijų Italijoje. Kon
certe laukiama daug lietuvių 
ne tik iš Bostono, bet taip pat 
iš kaimyninių lietuvių kolonijų, 
kaip Worcesterio, Brocktono, 
Lavvtence, Nonvoodo, LovvelLio 
ir kitų. Jau yra žinių, kad į kon
certą atvyks net iš Nashua, N. 
H., lietuviai. Taip pat iš Provi- 
dence, R. I., būriai lietuvių or
ganizuojasi vykti į koncertą.

— A. Gečiauskas, šiais me
tais vadovaująs Lietuvių Stu
dentų sąjungos Užsienio sky
riui, su savo talkininkais A. 
Luku ir P. Mašalaičiu- buvo nu
vykę į Washingtoną, kur juos 
priėmė Lietuvos Charge d’Af- 
faires J. Rajeckas. Jaunimas 
išklausė p. Rajecko patarimų, 
liečiančių jų veiklos pagyvini
mą ir pakvietė jį dalyvauti stu
dentų suvažiavimo bankete New 
Yorke, pasakant pagrindinę 
kalbą. Gautas Charge d’Af- 
faires sutikimas bankete daly
vauti.

— St. Raudys iš Brocktono, 
Mass., po sunkaus susižeidimo 
darbe prie statybos mirė. Jis 
paliko žmoną su dviem vaikais. 
Vietos lietuviai parodė daug 
jautrumo likusiai našlei su ma
žais vaikais, pravesdami rink
liavą jos naudai. Velionis at
vyko į šį kraštą prieš aštuone
rius metus. Lietuvoje jis buvo 
valstybės tarnautojas.

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas — Lietuviš
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. DL

SKELBKITES “DRAUGE”

************** *************
OPEROS KVIETIMAI

Verdi “Rigoletto” operos spek
taklis įvyksta š. m. gruodžio 8 d. 
3 vai. popiet Marijos Augštesnio- 
sios mokyklos salėje. Kvietimus 
galima gauti:

“MARGINIŲ“ krautuvėje, 2511
W. 69th St., PR 8-4585.
KARVELIO krautuvėje, 3322 S.
Halsted St., YA 7-0677,
SAVRIMAVIČIAUS krautuvėje,
4358 S. Fairfield Av., LA 3-6342

Kvietimų kainos yra 5, 4, 3 ir 2 
dol. Visos Aįetos numeruotos.

Kvietimus galima užsisakyti ir 
paštu šiuo adresu: Vyrų Choras, 
7224 S. Rockwell St., Chicago 29, 
III., kartu prisiunėiant ir piniginį 
čekį atitinkamai sumai.

Šv. Mišių ir Maldų
NO VENA Į NEKALTAI PRADĖTĄ 

ŠVČ. PANELĘ MARIJĄ 
bus laikoma naujoj Tėvų Marijonu Chicagos vienuo
lyno koplyčioj, nuo Lapkr. 29d., iki Gruod. 7d., 1957.

Kurie norėtumėte dalyvauti šicije novenoje savo intencijo
mis, jas pasiųskite šiuo adresu: Mariau Fathers, 6336, S. Kil- 
bourn Avė., Chicago 29, Iii.

smhs*******-********-*"-
x Raguolis-Baumkuchen bu

vo visų mėgiamiausias py
ragas Lietuvoje. Dabar galite 
juo gardžiuotis, vaišinti savo 
svečius, o ypatingai nustebinti 
svetimtaučius, nes Marquette 
Bakery savin. Vilius Albrechtas 
tą nuostabų pyragą kepa pagal 
lietuvišką receptą. Chicagiečial 
gali atvykti arba užsisakyti te
lefonu: Marąuette Bakery, 2616 
W. 69th St., Chicago 29, III. Tel. 
WAlbrook 5-3471. Už Chicagos 
norintiems gauti raguolį, jį 
siunčiame paštu C. O. D.

Paskutinis laikas užsisakyti
ISTORINES LIETUVOS 

ALBUMį
Jame talpinama lietuvių, rusų, 

lenkų, vokiečių, italų tapyti - pieš
ti paveikslai iš Lietuvos iatorijoa. 
Dedamos nuotraukos Lieituvoa Di
džiosios Kunigaikštijos pilių ir ki
tų architektūrinių paminklų. Spaus 
dinamas gerame kreidiniame popie
riuje, didelio formato ir bus įriš
tas j kietus viršelius, 260 puslapių. 
Prenumeratos kaina 10 dolerių. Sis 
albumas nebus platinamas per 
spaudos platintojus. Jį galima už
sisakyti per žurnalą ‘‘Užuolankos“ 
administraciją, adresuoiant: 
Užuolanka, 2918 So. Union Avė.,

Chicago 16, III.

□ Už atsivertimą ir ,
pasitaisymą.

□ Už tėvą ir motiną.
□ Už šeimą.
□ Už vaikus.
□ Už Marijos ir Bažnyčios

pergalę.
□ Už šv. Tėvą.
□ Už pašaukimą į dvasinį

luomą.
□ Kad mūsų jaunimas išliktų

doras
□ Už bendrą sugyvenimą, 

j Už pasaulio taiką.
□ Už Rusijos atsivertimą.
Kitos mano intencijos ...............

□ Už nusidėjėlių atsivertimą.
□ Už visokios bedievybės

išnykimą.
□ Už kenčiančią Lietuvą ir jos

laisvę.
□ Kad gaučiau darbą.
□ Padėka Dievui už gautas

malones.
□ Padėka Marijai.
□ Už misijas pagonių

kraštuose.
□ Už mūsų parapiją 

“I Už kunigus,
Už sielas skaistykloje.

□ Už mirštančius.

Vardas, pavardė .....................................................

Gatvė.............................................................................

Miestas ......................................................Valstybė

KAS TIK TURI GERĄ SKONI,
VISKJĮ PERKA PAS UEPON|!

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 
kėjimai Iki 3-jų metų. Europos Ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, šaldytuvai ir visa namams ir ofisams 
įrengti.

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIU PREKYBOS NAMAI — 

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

Atidaryta: pirmadieniais Ir ketvirtadieniais 9—9:30, 
kitom dienom 9—6, sekmadieniais 12—5

I


