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JAV prezidentą Eisenhonerj ištiko širdies smogis
Kodėl Nikita Chruščevas ėjo 

į Turkijos ambasados vaišes
ERIK TOMTE 

Mūsų bendradarbis Švedijoje
Iš paviršiaus žiūrint atrodo, kad Chruščevas laimėjo rungty

nes komunistų centro komitete, diskvalifikuodamas ir iš aikštės 
išvydamas maršalą Žukovą. Tačiau per grumtynes Nikita turėjo 
pereiti pro tikrai nemalonų ir pažeminantį bandymą, kas jo presti
žo tikrai nepadidino.

Žukovo reikalą svarstė ne vien — -- —
tik partijos prezidiumas ir een-j riuomenės atstovas maršalas Ba 
tro komitetas, bet ir visa komu- gramianas, rangu einąs tuojau 
nistų partija savo mitinguose vi- po Žukovo. Taigi, nedidelė, bet 
soje Sovietų Sąjungoje. Svarbiau įžymi kompanija. Visa tai buvo 
sias motyvas pašalinti Žukovą iš labiau panašu į cirką, labiau pa
parti jos viršūnių ir krašto ap- tenkinusį centro komiteto ple- 
saugos ministerio posto buvo vi- numo užmačias, o ne nustebinusį 
sur tas pats: niekada ir niekam pačius turkus. Chruščevas, bū- 
neleistina atgaivinti asmens kul- damas jau ir taip gana raudo
to“. nas, parausti labiau nebegalėjo.

Ir taip jis buvo priverstas pa- 
Chruščevo pozicija ck plenume i skelbti susirinkusiems: krizė pra

' ėjo!
Tą „giesmelę“ girdėjo ir pats 

Chruščevas ir pats pagaliau bu
vo priverstas ją užtraukti. Kaip 
centro komiteto pirmasis sekre
torius, Chruščevas užima šau
niausią vietą prezidiume, bet, 
kaip atrodo, ne centro komiteto 
plenume. Po Molotovo krizės, at
rodo, tame plenume dabar su
koncentruota visa galybė ir val
džia. Pagal jugoslavų ir lenkų 
šaltinius, kaip švedų spaudos to 
klausimo žinovai tvirtina, per 
spalio ilgai užsitęsusį centro ko
miteto posėdį Chruščevas susi
laukęs ne vieno šūvio, kaltinusio 
jį buvus Žukovo bendru ir todėl 
kartu atsakingą, nes juk Chruš
čevas į Žukovo rankas atidavė

Senate r ius Johnson (D. Tex.) (kairėje), Senato pasiruošimo pakomitečio pirmininkas, 
kalbasi su senatoriumi Leverett Saltonstall (R., Mass.), komitetui pradėjus tyrinėti JAV 
raketų -.satelitų programą. Pradėta apklausinėti pirmaeilius mokslininkus, kas atsitiko, kad 
sovietai pralenkė JAV satelitų ir raketų gamyboje. Dr. Edward Teller, vadinamas van
denilio bombos “tėvu“, pareiškė: jei JAV ir Sovietai tokiu pat spartumu darbuosis prie 
raketinių ginklų kaip dabar, nėra abejonės, jog mes pasiliksime toli sovietų užpakalyje. 
Jis gana, gerai atsiliepė apie JAV raketinių programų darbą ir vadovavimą. Bet JAV šio 
darbo griebėsi pervėlai, kada Sovietai buvo toli pažengę. Dr. Teller naturalizuotas imi
grantas iš Vengrijos, mano, jog Sovietai arba jau turi, arba greit turės tobulų tarpkonti- 
nentinių raketų, kuriomis pasiektų ir Amerikos pietines teritorijas, pav. Houston, Tex.

(INS)

Pranešė Baltieji Rūmai
WASHINGTON, lapkr. 26. — Prezidentas Eisenhoweris praė

jusį pirmadienį po pietų peršalo Washingtono aerodrome, kai jis 
ten nuvyko sutikti Maroko karalių Mohamed V.

Gydytojai tuojau liepė prezi
dentui Eisenhoweriui gulti į lo
vą. Iki šiandien penktos valan
dos ryto gerai ilsėjosi.

Baltieji Rūmai šiandien po pie 
tų pranešė, kad prezidentą Ei- 
senhovverį ištiko antrasis širdies 
smūgis. Pirmąjį širdies smūgį 
turėjo 1955 m. rugsėjo 24 d. Den 
ver’yje.

Gydytojas dr. Snyder pareiš
kęs, jog prezidentą Eisenhowerį 
ištiko lengvas širdies smūgis, o 
ne cerebral hemorrhage.

Gydytojai teigia, kad prezi
dentui Eisenhovveriui nereikės 
vykti į ligoninę, tik teks keletą

Nikita Chruščevas
įtikinėjo kadetus

MASKVA, lapkr. 26. — So
vietų komunistų partijos vadas 
Nikita Chruščevas vakar įtiki
nėjo baigiančius Maskvos kari
nę akademiją, kad reikia padi
dinti budrumą prieš imperialis
tinę grėsmę.

Nikita Chruščevas nurodė, jog 
jauni karininkai turi bendradar
biauti su komunistine partija. 
Jis paminėjo maršalą Žukovą, 
kad jis nebendradarbiavęs su 
partija.

“Kol bus imperializmas”, pa-
... ... . .. .. sakė Chruščevas, “agresyviniosavaičių ilsėtis. Jis turėjo sian- , ... ... , ,,
l/ilau __ karo sekla pasilieka .dien kalbėti 

atšaukė
per televiziją, bet

Smaigalys į Chruščevo 
ekonominę politiką

Kad ir Chruščevo užmačios 
ekonominės politikos srityje bu
vo plenume diskutuojamos, taip; 
pat nepaslaptis, o diskutuojama 
buvo jam labai nepalankiai. Ta
tai aiškiai liudija tas keistas pa 
siūlymas revoliucijos iškilmių 
augščiausiosios tarybos tribūnon 
Raudonojoje aikštėje pakviesti 
„prieš partiją nusistačiusios gru 
pės“ narius — Molotovą, Malen- 
kovą, Kaganovičių, šepilovą. Sa
vo laiku juk ne kas kitas, o 
Chruščevas suspendavo juos po-

.... • • , . litiniame gyvenime. Šis pasiūly-
visą po i ru ų organizaciją, aip mas buvo dar vjenas antausis 
kompensaciją uz ta.gaudamas Nikitaj Atrod kad chruš{evo
kariuomenes paramą birželio kri ... ... . , . ,r persekiojami teknokratai plenu

me buvo tiek pajėgūs, jog galėjo 
patį jieties smaigalį nukreipti į

zėje. Pradžioje plenume jis mė
ginęs jieškoti kompromiso. Tik
paskiau, pamatęs, kad Žukovui L .. ,* -i • ,....... Chruscevą. Uz to pasiūlymo jukvadovaujant, pnes jį yra nusi
stačiusi didelė dauguma, jis tuoj 
persimetė į prieš Žukovą nusista 
čiusių pusę.

Diskutuota Chruščevo reikalu

Klaidinga manyti, anot švedų 
dienraščio „Stockholms - Tidnin

slypi smarki kritika prieš Chruš 
čevo pramonės decentralizaciją 
bei jo žemės ūkio politikos išda
vas. Pasiūlymas buvo tačiau pri
imtas 50—50 — į iškilmes tebu
vo pakviesti tik Kaganovičius ir 
Šepilovas. Bet ir tai nebuvo koks 
nors draugingas mostas iš ple-

Devymos valstybės;praj:a|in0 prokomunistą Okinawos
prašo Ameriką 1

peržiūrėti atsargas sostinės Naha merą
GENEVA, Šveicarija, lapkr.

26. — Devynios valstybės prašo NAHA, Okinawa, lapkr. 26. — Prokomunistiškas Okinavvos 
Jungtinių Amerikos Valstybių sostinės Neha burmistras buvo vakar pašalintas iš pareigų. Na- 
susitarti dėl Amerikos ūkio ga- hos miesto vadovybė pašalino Kamejiro Senaga, kairiųjų partijos 
minių paskirstymo. Okinawa Peoples Party (OPP) vadą 17 balsų (prieš 10) viešu

balsavimu.
Danija, Australija, Naujoji Ze Burmistro išmetimas atidarė 

landija, Olandija, Pakistanas, kelius JAV pagalbos fondams,
Pietų Afrika, Indija ir Britanija kurie buvo įšalę, kada praeitais 
ragina, kad eksportuojančioms metais per Kalėdas buvo išrink- 
valstybėms būtų duota daugiau tas šiuo metu pašalintas bur- 
laiko sutikti Amerikos atsargų mistras.
smūgius pasaulio rinkose. Ka- „Keršto, keršto“, šaukė Sena- 
nados atstovas Simon S. Reis- gos šalininkai vakar susirinkę 
man pareiškė, kad Jungtinių prieš miesto valdybos narius.
Amerikos Valstybių programa
sužalojusi Kanados prekybinius Puolė JA V generolas
interesus. Senaga, kuris sesijoj nedaly

vavo, buvo kaltinamas gen. Ja
mes E. Moore, augščiausio įga
liotinio Ryukyu salose, antiame-Buvęs darbininkų

vadas teisiamas , rikietiška politika, ir nusistaty-
gen“ bendradarbio T. Nonvido, num° Pusės Chruščevo valdžiai,, RARLSRUHE, Vokietija, lap- 

prestizui ar Įtakai padidinti. i kričio 26. — Vakarų Vokietijoskad spalio plenume buvo svars
tytas vien tik Žukovo klausimas. 
Nė kiek nemažiau buvę diskutuo 
ta ir paties Chruščevo asmuo bei 
jo vidaus ir užsienio politika. Ple 
numas nesigailėjęs kritikos ir 
pasinaudojęs išdėstyti Chrušče- 
vui, kad valdžia ne jo, o centro 
komiteto rankose.

Chruščevo žygis į Kanosą

įdomiausias visos tos istorijos 
epizodas buvo Chruščevo vizitas

mu prieš JAV kontrolę šios pir
miau buvusios Japonijos terito-

Kyla klausimas, ar preziden
tas Eisenhoweris galės vykti į 
Šiaurės Atlanto Gynybos orga
nizacijos (Nato) konferenciją, 
kuri prasidės gruodžio 16 d. Pa
ryžiuje.

Šiandien didžiausias imperia
listas yra Nikita Chruščevas, 
kuris nori įvykdyti carų svajo
nes Artimuose Rytuose.

jo dviejų trečdalių balsų daugu
mos, tačiau pirmą kartą praeitą 
vasarą už Senagan balsavo 12 jo 
šalininkų iš 30 valdybos narių. 

Sausio mėnesį

Kodėį Chruščevas siekia 
min. pirm. posto f

Daugelis faktų aiškiai rodo, 
kad plenumas nutarė perimti iš 
kariuomenės vadovybės politru- 
kų organizacijos kontrolę ir vi
daus saugumo dalinių — MVD 
teroro ginkluoto pagrindo — va
dovavimą. Abu tie organai da
bar subordinuoti KGB (valsty
bės saugumo komitetui ministe- 
rių taryboje), kuriam vadovauja

Augščiausias teismas vakar pra- 
dėjo nagrinėti Victor Agartz, 60 
metų, bylą. Jis kaltinamas turė
jęs išdavikiškus ryšius su Komu-j 
nistine Rytų Vokietija. Agartz, i 
buvęs Vokietijos darbininkų va-i 
das, buvo areštuotas š. m. kovo; 
mėnesį. Jis buvo įtartas gavęs 
$30,940 iš Rytų Vokietijos ko
munistų raudonųjų propagandai 
Vakarų Vokietijoje.

Generolas Moore burmis
tro Senagan partiją vadino vie
tiniu komunistinio judėjimo or- 

koniu- Sanu- Senaganą prašalinti reikė-

Gen. Moore stengsis, kad Se
nagan nebegrįžtų į buvusį postą. 
Jis buvo japonų laikomas kalėji
me už sukilimų ruošimą 1932 m. 
ir 1954 m. Naujas miesto majo
ras bus renkamas sekančiais me 
tais sausio mėnesį. Amerikiečiai 
bijo, kad Senaga gali panaudoti 
savo reikalams ginti 11 Okina- 
wos darbo unijų. Amerikos ofi
cialūs sluogsniai bijo, kad Naha 
uosto darbininkai gali sustrei
kuoti kuriuo nors labai svarbiu 
momentu.

Atstovų rūmų nariai
iš ašigalio į ašigalį

MC MURDO 9OUND, Antark 
tis, lapkr. 26. — šeši Jungtinių 
Amerikos Valstybių atstovų rū
mų nariai vakar skrido virš pie
tų ašigalio ir padarė iš ašigalio 
į ašigalį rekordą. Jie atliko ke
lionę iš šiaurės ašigalio į pietų 
ašigalį keturiolikos dienų laiko
tarpyje.
Dvi valandas neskris
CAIRO, Egiptas, lapkr. 27. — 

Civilinei aviacijai įsakyta, kad 
jos lėktuvai rytoj ryte dvi va
landas neskraidytų visame šiau
riniame Egipte. Sakoma, kad 
bus dviejų valandų “manevrai”, 
bet nesakoma kokie.

• Senatorius H. Alexander 
Smith <R., N. J.) vakar pranešė, 
kad jis nebekandidatuos perrin
kimui į senatą.

Diefenbaker ir ,
premjerai tarėsi

OTTAWA, Kanada lapkr. 26. 
— Kanados ministeris pirmiriin 
kas Diefenbaker vakar tarėsi su 
dešimties provincijų premjerais 
pajamų mokesčių klausimais.

Diefenbaker užtikrino prem
jerus kad jų provincijos gaus 
nemažiau pajamų iš jo, kiek jos 
gaudavo iš liberalu vyriausybės. 
Kaikurie premjerai atšovė, kad 
jų provincijos reikalingos dau
giau pajamų.

Civilinių teisių
biuro viršininkas

WASHINGTON, lapkr. 26. — 
Prezidentas Eisenhoweris vakar 
parinko Wilson Wbite iš Phila- 
delphijos vadovauti rautam ci
vilinių teisių skyriui teisingumo 
departamente. Prezidento pas
kyrimą turės patvirtinti sena
tas.

White yra generalinio tardy
tojo pagelbininkas teisinėje sri
tyje.

Po vestuvinių vaišių
QUINCY, Mass., lapkr. 26. —įjos veteranas, apdegė. Kitas sū- 

Vyras ir žmona vakar mirė ug- nūs Peter, 13 metų, laimingai 
nyje savo namuose netrukus po paspruko iš liepsnų, 
jų dukters vedybinių vaišių.

Mažiausia 150 svečių pabėgo 
iš dviejų augštų namo, kai jis

Susikirtimai skaudina Ispaniją

Turkijos ambasadoje Maskvoje Hgj šiol dar ne,a5aj žinoma 
spalio 29 d. Turint galvoje tai, xvaįg7,(jė generolas Žerovas. Šis 
ką jis buvo apie Turkiją pasakęs gencroiaa yra pasįdaręs savotiš-
Sirijos krizės metu ir jo grasini
mus bei diskriminacijas, laikas

KALENDORIUS
Lapkričio 27 d.: šv. Vergili

jus; lietuviški: Skomantas ir 
Girdutė.

MADRID, Ispanija, lapkr. 26. 
— Ispanijos santykiai su Maro
ku vakar buvo netoli nutrauki
mo punkto, kadangi Ispanijos 

j Vakarų Afrikos kolonijose ispa- 
' nai susikirto su vietiniais gy
ventojais. Susikirtimuose tekėjo 
kraujas.

ja turi 105,409 kv. mylias. 
Ispanija neatidavė šių koloni

jų Marokui, kai jis 1956 m. ba
landžio 7 d. gavo nepriklauso
mybę.

Thomas Graham, 23 metų, ir 
jo žmona Carol, 22 metų, išvy-

, . ko į povestuvinę kelionę. Gimi-paskendo l.epsnozę Galam žuvo^ icSko ,c tra.
John Thorbahn, 52 metų, agri

ku teroro spaudimo reguliato
rium. Jis priklauso nuo vyriau-

tokiam vizitui turkų ambasadoje sylx.s j kurją chruščevas neįei- 
buvo tikrai neišmintingai Pa*; na. Nikita, žinoma, išeidamas iš
rinktas.

Chruščevui tas vizitas buvo 
kelias į Kanosą. Sunku patikėti, 
kad jis savo noru būtų ėjęs paal

savo pozicijos, gali paveikti Že- 
rovą ir jį paspausti, tačiau jo po
tvarkius turi patvirtinti vyriau
sybė. Chruščevas negali įsakyti

vaišinti pas turkus. Iš to aiškėja, | Žerovui. Jeigu jis ką ir įsakytų, 
kad plenumas pasisakė prieš jo įsakymas neturi galios, jeigu vy- 
rizikingą taktiką Artimuosiuose riausybė atsisakytų po juo pasi- 
Rytuosė, o jis pats turėjo iš to rašyti. Šie formalumai sovietiš- 
pasidaryti išvadą ir, pametęs gė- [ koje tikrovėje daug daugiau reiš 
dą, pats kiūtinti į turkų ambasa- kia, negu apie juos paprastai ma 
dos vaišes. Tačiau Chruščevas noma. Norėdamas pasiekti dik- 
privalėjo turėti ir „palydovų“, tatūros, Chruščevas turi taip 
kuriais buvo nepaprasti „pėsti- manevruoti, kad teroro aparatas 
ninkai“ — į turkų ambasadą žy- pereitų į jo rankas, o tai negali 
giavo ir prezidentas Vorošilovas, įvykti tol, kol jis neatsisės į vy- 
ir ministeris pirmininkas Bulga- riausybės suolą. Iš to ir eina gan 
ninas, ir min. pirm. pavaduoto- dai, kad Nikita stengiasi būti mi- 
jas Mikojanas, ir aukščiausiojo nisteriu pirmininku ir kad Bul 
sovieto tautinių grupių sekcijos ganinas pakeis pensininką 76 
pirmininkas latvis baris, ir ka- metų Vnrnšilnvą, nors pastarasis

» . ... ... .. Ispanija pasiuntė pastiprinan-Lapknčio 28 d.: Padėkos die- .. ' . 1 • « ,... • - cias karines pajėgas j kolonijasna: sv. Jokūbas Gang; lietuvis- .. .. . ., . , is Canary salų, buvusio savo proki: Rimgaudas ir Vikare. . . . , .„ ,, ? , . ... tektorato siauriniame Maroke, irSaulė teka 6:53, leidžiasi 4:24
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago-

iš Sevilijos, pietinėą Ispanijos. 
Diplomatiniai sluogsniai pasa-

Prancūzai išbandė
dvi raketas

PARIS, Prancūzija, lapkr. 26. 
— Prancūzi ja sėkmingai išban
dė dviejų rūšių didelio augščio 
raketas.

Prancūzų raketos, pavadintos

kultūros departamento rinkos 
specialistas ,ir jo žmona Ann, 50 
metų. Sūnus John, jr., 22, Korė-

gediją.
Jaunavedžių visos vestuvinės 

dovanos žuvo liepsnose.

vlu Milai <*»“ Įiiaiit-oci. vuiuctgu j oi pono" , * • * • i_

je ir jos apylinkėje šiandien — kė, kad Ispanija paprašė Jungti- Mon*ca 'r Veronica, išbandytos 
šilčiau. nes Amerikos Valstybes pakai-' armi ioa šovini^ bandymo ™to-

...... ..................... bėti su Maroko karaliumi Moha- Vėjp Gu’*e< netoli Colomb-Be-
yra dar gana vitalus. Tačiau ko- med V, kad jis pasirūpintų iš- c^ar> Sabams tyrumose. Ają ži- 
munistų" centro komiteto prezi- traukti „Maroko išlaisvinimo ar- vakar paskelbė Prancūzijos 
diumas principiniai nesutinka, m i ją“, puolančią Ispanijos |fnj l apsaugos ministerija.
kad pirmojo partijos sekreto-; ir Rio de Oro kolonijas, 
riaus ir ministerio pirmininko Ispanai įsitikinę, kad Rio de 
pareigos būtų patikėtos tam pa- Oro kolonija yra dideliame pa
čiam asmeniui. Senųjų bolševikų vojuje. Jie mano, kad naftos 
grupėje, kur Suslovas yra dau- sluogsniai rasti Libijoje ir Alži- 
gumos ruporas centro komiteto rijoje eina į Rio de Oro. 
plenume, pasipriešinimas yra Pranešama, kad šeši ispanų 
daug stipresnis. Daugelis siūlo armijos postai Ifni patekę į Ma
kalų sueina į Suslovą Žukovo by- roko sukilėlių rankas, bet Madri- 
loje. Iš to darosi aiškūs ir pada- de dar nepatvirtinta, 
riniai Chruščevui jo labai nepa- Ifni, turinti 741 kv. mylių, yra 
stovioje pozicijoje.

Jei nepakels .
COIX)MBO, Ceilonas,

27. — Ceilono ligoninių 
darbininkų, jų tarpe ir akuše-

nutarė streikuoti rytoj. Dar

lapkr.
12,000

rtH.
bininkai streiką atšauks, jei 
jiems bus pakeltas atlyginimas.

• Snūdi Arabijos karalius 
Saud dabar pasišovė tarpinin- 

prie Maroko. Rio de Oro koloni- kauti tarp Egipto ir Jordano.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Jungtinių. Tautų generalinis sekretorius Dag Hammarsk- 
jold ,š| penktadienį skrenda į Artimuosius Rytus taikos reikalais- 
Jis aplankys Jordano sostinę Amman ir kitas sostines Artim. Ry
tuose,. Pastaruoju, metu Izraelio santykiai pablogėjo su Jordanu. 
Hammarskjold į New Yorką grįš gruodžio 8 dieną.

— Monaeo princas Rainier ir jo žmona princesė Grace vakar 
išskrido į Londoną, kur viešės 15 dienų. Princesė Caroline pasiliko 

I namie.
— JAV laivyno mokslininkai tikisi sekančią savaitę paleisti 

pirmąjį JAV dirbtinį mėnulį. Gruodžio // dieną ketina paleisti 
dirbtinį mėnulį į erdvę.

— Sovietų Rusijos apsaugos ministeris Rodion V. Malinovsky 
pasikalbėjime su William Randolph Hcarst’u kietai pakalbėjo 
prieš Ameriką. Jis pasakė, kad Sovietų Rusijos povandeniniai lai
vai ^skandins“ betkurį Amerikos lėktuvnešį, įplaukusį į Rusijos 
vandenis.

— Viceprezidentas Nixonas eis JAV prezidento pareigas pre
zidento Eiscnhoicerio ligos metu.

— Valstybės sekretorius Dulles vakar tarėsi su Maroko ka
raliumi Mohamed V politiniais klausimais Baltųjų Rūmų kabinete.

— Izraelio ir Sirijos sargybiniai vakar apsišaudė pasienyje.

I
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Šv. Kalėdų belaukiant
Kasmel pergyvename tą susi

jaudinimą šv. Kalėdų belauk
dami, kada ypatingai, padaugė
ja kiekvienam darbo ir pareigų. 
Kasmet mes sulaukiame Kalėdų 
džiaugsmo.

Kad mūsų džiaugsmas būtų 
tikras, turime nepamiršti atlik
ti prieškalėdines skautiškas pa
reigas — geruosius darbelius. 
Mes turime šimtus galimybių, 
šimtus progų padėti už mus ne- 
laimingesniems ir pagalbos rei
kalingiems, kad jie nors per šv. 
Kalėdas pajustų, kad skautiška 
jautrioji širdis dar budi, kad pa
galba artimui — tai ne vien po
pieriuje parašytas įstatas.

Kreipiuosi į visas mielas se
ses vadoves, nežiūrint kam 
jūs — tuntui, draugovei ar skil
čiai — vadovautumėte, kad kiek
vienas vienetas pasiryžtų ką 
nors gero prieš šv. Kalėdas at
likti. Tuntai ar draugovės, kaip 
kasmet, gal galėtų suruošti prie 
bažnyčių prieškalėdinę rinkliavą 
dėžutėmis ir už tuos pinigus pa
siųsti Sibiran ar Lietuvon siun
tinį, kuriai nors pagalbos reika
lingai šeimai. Taip pat nepamirš 
kitę, kad visomis progomis rei
kalingi parąmos mūsų sesės ir 
broliai skautai Vokietijoje, -ypač, 
jei žinote kokią sergančią šeimą. 
Jei būsite pajėgios, būtų gera, 
kad atsimintumėte ir Vokieti
joje vis dar tebevargstančius li
goninėse džiovininkus. Net ir 
šiame krašte ne kiekvieno gyve
nimas laime spindi, gal net jūsų 
tunto kuri sesė ar jos šeima rei
kalinga pagalbos; apsidairykite1 
skautišku budrumu. Gal jūsų 
vietovėje yra neseniai mirusi ar 
ligoninėje esanti kuri mamytė; 
jos vaikams galėtų padaryti ka
lėdinį džiaugsmą aplankydamos,1 
sutvarkydamos butą, nunešda- 
mos eglutę, dovanėlių ir pabend- 
raudamos su vaikais.

Aplankykite ir jūsų vienetui 
žinomus ligonius, senelius, ypač 
tuos, kuriuos mažai kas atsime
nąs, ir jiems padarykite kokį 
džiaugsmą. O, kur yra lietuvių 
senelių namai ar ligoninės, gal 
su programėle galėtumėte at
silankyti ir senelius bei ligonius 
pradžiuginti skaidria kalėdine 
nuotaika. *

Perskaityti Aušros Vartų ir Li-, 
tuanicos tuntų įsakymai. Pasku
tiniuoju metu įvyko keletas pasi
keitimų tuntų ir draugovių va
dovybėse, keletas skautų ir skau 
čių pakelti į vyresniškumo laips
nius.

Psktn. VI. Vijeikis sueigos da
lyviams pristatė iš Brazilijos at
vykusį šio minėjimo kalbėtoją, 
rašyt. Petrą Babicką, kuris šia 
kariuomenės šventės proga pa
teikė pluoštą gražių minčių. Už
baigdamas mielas rašytojas ta-į
rė: “Kaip budėjote, taip ir bu- Atvykusieji į New Yorką to- 
dėkite, tad Dieve jums padėk!” ^mesni4 informacijų gali gauti 

I iš Korp! Vytis New Yorko sky- 
Sueigoje dalyvavo neseniai iš | rįaUs narių Jono Ulėno, telef. 

Romos atvykęs vyriausias L. S. GL 6-2688, Romo Kezio — AP- 
S. dvasios vadas kun. J. Vaišno-j 7.3240, Gėrio Peniko — GL 6-

A. S. S. NARIAMS

Lietuvių Studentų Sąjungos 
JAV suvažiavimo New Yorke
išvakarėse, ketvirtadienį, lapkri- . x _
čio 28 d., 7 vai. vakare Patiois°3 ~ raiy't r°,vl'° Gauc,° !>a- 
Club I Atlantic Avė ir Rockatvay "Kaita apie Nobeho premijos lau 

reatą ispanų poetą Ramon Ime- 
nez. Prelegentas savo paskaitą 
turtingai pailiustravo į lietuvių 
kalbą išverstais poeto elei'ėraš- 
čiais. Nuotaikingas vakaras 
baigtas šokiais, urbaniečių pa
pročiu, paįvairintas dainomis ir 
ir rateliais. S. U.

Blvd. kampas, Queens) Korp! 
Vytis New Yorko skyrius ren
gia susipažinimo vakarą į suva
žiavimą atvykusioms A. S. S . na 
riams. Programoje — A. S . S. 
narių sueiga, po sueigos pasi
linksminimas.

šas minėjimas, kuriame dalyva
vo apie 40 Urbanos lietuvių stu
dentų. , Pagrindinę minėjimo da
lį sudarė mielo svečio iš Chica-

TeL B-Elianoe 5-1811
OR. WALTER J. KIRST ŪK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 West 59 Street

vuuau .uuuii, at tvtrtad. ir 
penktad nuo 1—4 p .p 6:80—8:80 
ral. va k Trečlad ir šeštad. 1—4 v. 
P P

lel uftou Ir buto (iljniplc 8-41M

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. I5th SU Cicero
Kasdien 1-8 vai. Ir 9 8 vai vak 

Išskyrus trečladlealua
šeštadieniais 12 tkl 4 popiet

P. ŠILEIKIS, 0. P.

Vienetai, kurie skautiškas eg
lutes ruošite, pagalvokite, gal 
yra šeimų ar asmenų, kurie jau 
metų metais jų neruošia ir ne
turi to džiaugsmo — paskvies- 
kite juos savo tarpan. Taip pat 
neužmirškite, kad Kūčių vaka
rą yra žmonių, kurie, neturėda
mi šeimos ar dėl kitų priežas
čių niekur nepritampa ir net šį 
šventą Kūčių vakarą lieka vieni; 
mūsų krikščioniška ir budri skau 
tiška širdis turi nujausti, surasti 
tokius asmenis ir pas save pa
sikviesti.

Užgimstančio Kristaus vardu, 
sesės, šluostykite ašaras, džiu
ginkite širdis, neškite visur jau
natvišką džiaugsmą, kur tik ga
lite, ir plačiai atidarykite džiaug 
smui savo namų duris.

v. s. K. Kodatienė, 
Socialinio skyriaus vedėja

PAMINĖJOME LIETUVOS 
KARIUS

Š. m. lapkričio 24 d. Jaunimo 
centre apie 200 Chicagos Aušros 
Vartų skaučių ir Litaunicos t. 
skautų paminėjo Lietuvos ka
riuomenę.

Minėjimas pradėtas šv. mišio- 
mis, kurias atnašavo ir šiai die
nai pritaikytą pamokslą pasakė 
tėvas J. Vaišnys, SJ. Po šv. mi
šių sekė abiejų tuntų sueigos.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

NELAUKITE PASKUTINIO 
MOMENTO!

Jau dabar Įsigykite šventoms:
• Modernišką televiziją
• Hi Fi fonografą
• Nuostabius importuotus radijus
• Stebuklingus transistorinius 

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

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

Pirkite visados šioje moderniškoje 
parduotuvėje.

ra. Jis perdavė Anglijos ir Vo- 1658 arba Vytauto Šetiko — VI- 
kietijos skautų sveikinimus ir 
pal’nk'io, kad Lietuva amžinai 
liktų gvva v:su s’-autų ir skau
čių mintyse ir širdyse. '

Gausus ir gyvas A. S. S. sky- 
Atsisveikinimo žodį tarė ka-irius Urbanoje šventė metinę A. 

denciją baigianti L S. S. Sese- i S. S. šventę. Senj. Šarūno Mili- 
rijos vyriausioji skautininke Ona į šausko vadovaujamas skyrius 
Zailskienė. Ji padėkojo visoms i šiuo metu turi 34 narius — 19

1658 arba Vytauto Šetiko 
6-1957. Iki pasimatymo!

URBANOJE

SKAUTININKŲ RAMOVES 
NARIŲ DLMESIII

Gruodžio 1 d., sekmadienį, 12 
vai. Jaunimo centre įvyks Chi- 
cagos Skautininkų Ramovės su
eiga. Darbotvarkėje — psktn. 
Vyt. Černiaus pašnekesys, v. s. 
O. Zailskienė painformuos apie 
tautinės stovyklos paruošiamuo 
sius darbus, taip pat bus svars
tomas Naujųjų Metų sutikimo 
klausimas. Į sueigą žada atsi
lankyti neseniai iš Romos at-

(Nukelta į 4 pusi.)

Oflao telef. UAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, Saukite KEdzle 8-8888

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VA.L. Kasdien popiet nuo 18-8:80 v. 
vak pirm. antr., ketvtrt 6-8:80 v 

Trečlad. tik susltarua

(lrtbopedas
aparatai-Proteaal, Med. bac 
dažai Sneo. pagalba kojon 

<Arcb Supporta) Ir k k 
Vai.: 0-4 Ir 4-8. Šeštadieniais »-] 
ORTHOPEDIJOH TECHNIKOM IAB
2850 W. 63rd Chlcago 29. D)
___P"1 Pltonpoct M-5OM4

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4230 W. 8Srd St 
Ofiso teL KKltanoe 6-4410

Rasdd. telef. GKovehUl. 4-0017 
Valandos: 1-8 p. m.. 9-R p m 

Penktad. tik po pietą.
Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso tel. OLlffsMe 4-2K80 
KeatdeacUoe: LAfayetu, 8-1178

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 Weat 47th Street 
(Kampas 47tb Ir Hermltage)

nuo 2 iki 4 Ir 9 Iki 9 v. vak 
nuo t lkl 9 vai., išakyr. sek

Vai
Šeštad

sesėms vadovėms, kurios pasku
tinių ketverių metų eigoje jai 
talkininkavo ir kritiškais momen 
tais neatsisakė pasiimti kokių 
nors pareigų. Vyriausiajai skau 
tininkei ir buvusiai Aušros Var
tų tuntininkei skant. A. Karnie- 
nei tunto skautės, išreikšdamos 
padėką, įteikė puokštes gėlių.

Tuntininkai sktn. S. Stasiškie- 
n'ė ir sktn. Pr. Nedzinskas padė
kojo visiems tunte dirbusiems ir 
dirbantiems vadovams ir papra
šė dar padažninti darbą, kad Lie 
tuvos skautybės 40 metų sukak-

sesių ir 15 brolių, kurių 6 tęsia 
pokolegines studijas. Šiame mar
game būryje randame studijuo
jančių architektūrą, bakteriolo
giją, istoriją, vokiečių ir ispa
nų kalbas, inžineriją, komerci
ją, pedagogiką, pritaikomąjį me 
ną ir psichologiją.

Studentų centre — Ulini Un
ion — salėje įvyko iškilminga su 
eiga, kurioje buvo pristatyti 10 
naujai įstojusių narių — 4 sesės 
ir 6 broliai. A. S. D. ir Korp! 
Vytis spalvas gavo t. n. Dalia 
Stanaitytė ir senj. Rimas Pal

tis būtų tinkamai paminėta. R. čiauskas. Po sueigos įvyko vie-

Alt VF.RTA — $2.00 f METUS?
Užlaikysite gražius plaukus plau

dami galvą miSiniu
NAUJA GADYNE

Pasekmingai vartojamu per 40 metų. 
Siųskite $2 už 8 oz. bonką.

PRANE B1TAVTAS 
527 E. KX|M*sitlon, Penvcr, Colo.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoj* tr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
8PECIALI8TB

T1M South Weetern Arenos
( MEDICAL BUILDING)) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktad 
nuo 11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
9 v.—9 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad 11 
vai. ryto Iki S vai. popiet

Office tel. RE 7-1108 
Bes. tel. WAlhrook 6-8706

DN. FL TALLAT-KELPSA
Ofisai 20 North Wacker Drtve 
(Clvlo Opera House, kam b. 868)

Vai. kaad. 18—4 
Tel. C Filtrai 0-22*4

6008 West 16th 8tr., Oloera 
Vai kasdien 6-8, šešta d. 1-1 vaL 

Tel. TOvmhaU 3-0*69 
Kitu laiku ir trečlad. susitarus 

Readd. tel. HEmlock 4-7080

Kalėdų pirkiniams 
T E R R O J E

• Įvairiaspalvis kristalas, gražiau
si vokiečių, švedų ir čekoslova- 
kų kristalo dirbiniai; bavarų por 
celanas, keramika ir stalui si
dabras,

• Tautiniais motyvais audiniai, me 
džio drožiniai, odos dirbiniai-al- 
bumai, piniginės, manikiuriniai 
setai ir kt., gintaro papuošalai,

• šveicariški laikrodžiai, kaip ge
riausiųjų firmų, taip ir pigieji, 
kultūriniai perlai - karoliai, apy
rankės, auskarai ir žiedai, įvai
riausi papuošalai, kaip apyran
kės, auskarai, žiedai, etc. su 
brangiaisiais akmenimis ir be jų,

• Lietuviškosios ir klasikinės mu

zikos plokštelės: operos, simfo
nijos, visi žymiausiųjų kompozi
torių, vokalistų, instrumentalis
tų ir orkestrų išpildyti muzikos 
kūriniai,

• Amžinos plunksnos, stalui am
žinų plunksnų setai, puošnūs mo 
terims šukuotis setai nuo 3 iki 
7 gabalų kiekvienas, visokiau
sios peleninės, cigaretinės, Hum- 
mel ir kitos meniškosios figū
ros, paveikslai, etc., ,

• Visos lietuviškosios knygos, kaip 
Terros, taip ir kitų leidyklų lei- i 
Terros, taip ir kitų leidyklų lei- j 
diniai, kalėdiniai ir kitoki svei-' 
kinimų atvirukai ir daug daug1 
kt. gražių daiktų dovanoms ir 
namų išpuošimui.
Šių prekių rinkiniai Terroje di- 

* tata a Sfl^A deli ir įvairūs, pasirinkimas geras,I I 'l || I K 'l K 1 kainos žmoniškos. Porcelanas ir, lall^JII stalui sidabras iki Kalėdų su 20%| fi | • • "i • • ■ nuolaidos nuo reguliarių kainu.II Tn rvi^inn,ufc,kit j ir ^^1,ULJU I t. Lt. V I kas Jums reikalinga patiems ir
Csales - Service) kaa dovanoms-

Mūsų adresas: TERRA, 3333 So. 
Halsted St., Chlcago 8, III., telef. 
LA 3-0427.

Sav. Inž. A. SEMftNAS 
3321 S. Halsted — CUffslde 4-5005 
Atdara kasdien 9—6, pirmadieniais 

‘ ir ketvirtadieniais 9—9 
oooooooooooooooooooooooooo

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 691h.St. RE. 7-1941

STEIN TEKTILE BENDROVE YRA
pirmoji, kuri parūpino vilnonių ir šilko medžiagų siuntimui 
artimiesiems į Lietuvą ir''tolimąjį Sibirą už žemas kainas.

Gauta nauja siunta vilnonių angliškų medžiagų. Didžiausias 
pasirinkimas siuntimui j užsienį, taipgi ir savam vartojimui.
Geriausios ANGLIŠKOS ir “Worstead” MEDŽIAGOS 

KOSTIUMAMS, PALTAMS, kurių kainos paprastai 
yra $9.80, dabar už jardą tik .......................................$4.50

Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas, 
crepe šilkas, plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiąue taffe- 
ta” paprastai $1.98, dabar tik .......................................... 98c

50 colių vilnonės medžiagos ir “flanuel** vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumam* tiktai ...........................................$1.89

48 colių užuolaidom* bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
$2.98, tiktai ...............................................................................$1.39

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Oloth užuolaidoms tik $1.09 
Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek

vienu pirkiniu viri $20.00 gausite vienai suknelei medžiago*
kaip dovaną.
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą inpilams medžiagų 
ir nuotaikoms “laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Shantnng ir 
t. t. Taip pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigiai 
kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNIOH AVENUE

Prašome aiškiai juldėmSti adresą — 1SO0 SO. UNION —, nes Stdn 
TexUle yra tik šioje vietoje Ir Jokią skyrių neturi.

1 Mokau | rytus nuo Halsted 8t-. lt/, bloko ) pietus nuo 
RooAevelt Rd. Atdara 7 diena* *avaitoję iki 5:30 vai. vak. 
Tel. MOnroe 6-8152. FREE PARKING, kitoje pusėje gatvės.

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE !
Remianti* Chicagcb Savin g* Bendrovė* praeitimi, nuo pat jo* įsikūrimo 
1924 met., jo* pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugeenėn ir pelningesnė* įstaigos pasidėti 
taupomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mu* gausite ne tiktai saugumą 
— jų apdraudimą iki $10,000.00, augštą dividendą, bet ir daugelį kitų pa
tarnavimų veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chlcago Saving* Bendrovės įstaiga yra viena 
Iš gražiausių ir .moderniausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantiej ui Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų 
Valstybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigu* paštu.

Rašykite dėl informacijų. Mūsų turtą* $21,000,000.00.

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

Atdara: pirmadienį nno 12 Iki 8, antradienį ir penktadienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį nuo 9 iki 8.
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 iki 2 valando* po pietų.

DR. I. Ir K. ŠGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarime 

išl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1662 nuo 2 iki 9 vai 
p p. kaedlan Išskvrua trečlad ir
»eštad

Bes. t«l GRovehill 9-6SM

Tel. ofiso WA 5-3010, res. PR 0-7383
DR. ANTANAS ALEKNA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1801 W. Garfield Blvd.

Vai. — Plrmad., antr.. ketv., penkt. 
1 4 Ir 6—8: šeštad. 1—4; trečlad.
uždaryta.

DR. ANNA BALIUNAS
•-KIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South Weotern Avenne 
vai., kasdien 10-12 vai. h 7-9 vai 
rak šeštadieniais 10-a vai .Trečia
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus

Ofiso ’elefonaa: PR 8-822*
Bes telef. WAlbrook 6-6070

DR. VL BLAŽYS
"IJIUC1Ų IR VIDAUS LIGOS
4701 South Damen Avenue 

Kampas 47-tos Ir Daman iv. v 
Vai. kasdien nuo 9—8 vai. vak

šeštad. 8—4 vai. vak.
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti 

Telef. ofiso IAfayette 3-0048 
Bes.: W41brook 6-SO48

fel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-9700. Namą — PR 0-4732

D R. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

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

penktad. nuo 5 tkl 8 vai. vak.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika Ir moterų igos)
Ofisas ir res.: 5100 S. Westera Avė 
TeL PRospect 8-1228 arba WE 8-567 •

,valk Plrm' *'10 v Antr.,
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad 
8-4 vai. popiet Ir sulig susitarimu

<1. ofiso HE.4-6849. rea. HE.4-2824
DR. PETER T, BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street

Vai Pirm ketvir prnKt 1-4 Ir 7-9
Antr. 1-6, treč. ir šešt. pagal nutarti, 
sekm uždaryta

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Weetern Avenue 
Chleago 2*. III 

telefonas REpublIc 7-4*00
Rezidencija: GHovehlll 0-8101 

Pasimatymai pagal sutarti

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-8700 
Rea. PR 6-98O1

DR. 1. 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. v. 
šeštadieniais 9—11 ryto Ir 8—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta

Tel. ofiso HE 4-2128, rea. GIb. 8-0169
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAM
2454 West 71st Street

(71a* Ir Campbell Ava)
Vai.: plrmad. Ir ketvlrtad. 6—9 v v 
Antrad. ir penk. 1—6: ŠeStad. 2—s’ 
rreč. uždaryta.

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Mlchlgan Avė
Bato 1653 W. 103 St, Beverly Hills

VaT.: kasdien nuo^6 v. v. Jkt 9 v. vi.į 
Vai,; kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 

Išsklrus trečlad. šeštadieniais nuo 1 
lkl 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PVllman B-0700 
Buto - - BEverlv 8-9949

Ofiso HEmlock 4-6816 
Res HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LdGOS 

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

Priima pagal susitarime

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
flao vai. nuo 8-4 Ir nuo 6-9:80 v. 
•ak šeštadieniais nuo 2 lkl 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. VTrglnla 7-0036.

Resldend jos tel. BEverly 8-8*41

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-*7OO 
Rea RE 7-0807

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

2454 Weet 7lat Street 
(71-oe ir Campbell Ava. kampom) 
Vai.: kasdien 1—t Ir 6—g vai. vak. 
šešadlenials 1—4 p. p. Trečiadieniais
utždaryta.

Ofiso telef. TArds 7—1188 
Reatdendjos — 8Tewart 8-4811

OR. 1. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S6th Street 
■tampai Halsted ir 86-ta gatve. 

VAL 1—4 Ir 6:80- -9:10 p p. kaa 
'•«’ 'šskyrus trečiadienius Attdar*. 

'-*ta d lentele ' 4 vai

Tel. Ofiso PR 8-18Jb re« RE T 919 !■
DR A. IENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
..IETĮ VIS GYDYTOJAU 
2500 West ūSrd Street

»A1. auo 2 4 p a Ir 1:8>
tkl 9 vrI Tr.člad tr ŠAŠt uždaryte

Telefonu ORovehill 5-1696
DR. ALDONA 1UAKA

AKIŲ LIGŲ SPECIAIJSTf 
- PRITAIKO AKINTUS - 

Valandoa. . i. ir I—» « « pa*a>
'įattarlnie išekyru. trečiadieniu. 

2422 W. Marpnette Romi
Ofiso Ir koto tel oi.ymplc 9-iasi

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

1467 So. 49th Lourt, Cicero
Kasdien 19—12 Ir 4—7 vai. Trečlad 

Ir 9«št*d tik 10—19 vai.

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

(Arti Archer Ava.) 
Valandos: nuo 10 lkl 12: 8—6? 1-9. 

šeštad. 10—12. Trečlad. uždaryte
IAfayette 8-4*48.

Namą — CEdarerest 8-778*

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTO.IAS IR CHIRURGAS

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

1—6 vai. vak.
Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarime 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resld. 2487 
W. 02nd St., tel. RepubUc 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2686
DR. AL RAtKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4842 Archer Avenue 

(Kampas Kedsle ir Anober)
V AL. kasdien nuo 2:00 lkl 9:00 v 
Trečlad Ir sekmad tik *wilt&rwi

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

1428 Broadway, Gary, Indiana
Tel. TUrner 3-9902

Vai.: pirm. 3-8 v. vak., .šešt. 10-12 
vai. prieš plot. Kitu laiku pagal su

sitarimą. Tel.: Ofriee Gary TUrner 
3-9902. R<*a. Ch-go BIsliop 7-5833.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINIU LIGOS
2745 Weat 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoniu* 
Telef. REpnblIo 7-8880 

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

DR. ANT. RUDOKAS Opt 
tikrina akla ir pritaiko akintas 

krtčia Mikltn Ir ršmna 
4465 S. Oaliforala Avė TA 7-788) 
Vai.: 10 ryto tkl 8 vak (trečlad už 
daryta), šeštad 10 ryto Iki * v p. p

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

Specialybe: AKUŠERIJA Ir MOTERŲ
EIGOS

2524 West 69th Street 
(09-oe ir .Maplcw«<xl Avė kampas)
Valandos: nuo 1—4 ir 6—8 vak 
šeštadieniais nuo 1—4 p p

OL ofiso PRoepect 0-8400
Redd. PRospeot 6-*400

DR. ORĄ VAŠKEVIČIUS
(VaškevlčliltS)

GYDYTOJA IR CHIRURGR 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-8 p. p. tr nuo 6-8 vai 
’ak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
ir kitu laiku tik susitarus

Tek ofiso Vlctory 8-1881
R<t. Vlctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kam p. Halsted Ir 81-mos gatvių 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p n 
Ir nno 6-8 y.y. šeštad. 1-4 vai popiet

Tel. ofiso PR. 1-6448, rea. HE.4-S16H

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS tR CHIRURGAS 

2420 Weet Marųuette Rd.
Vai nuo 2 lkl 4 p. p.: 6 lkl 8 v 

Trečlad Ir šeštad pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
rd. ofiso CA. 0-0267, rea. PR. 6-406* 

Rezld. 6000 8. Arteslan Avė.
VAT. 11 v r lkl t p. o.į į—f v r

DR. G. SERNER
UETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 86 metą patyrimo
TeL Y Arda 7-188* 

Pritaiko akiniu. 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dlrbtuvP 
756 West S5tb Street

Vai. nuo 10 tkl 2, nuo e lkl 8, tr* 
čia d. nuo 10-12, penktad. 10-2 ii 
šeštadieniais nuo 10 lkl t vai. p.p

ANATOLIJAUS KAIRIO 
trijų veiksmų komedija 

iž lietuvių gyvenimo 
J. A. Valstybėse

DIAGNOZE
Kaina: $2.00, 150 pnsL 

Užsakymus ir pinigus siųskite

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, 

Chicago 29. OI.

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRDBND 

4546 West 63rd St., Chicago 29, Illinois TeL LUdlon 6-9600

Entered aa Second-Clasn Matter March 81, 1916, at Chlcago, 
Under the Act of March 8, 1879

Illinois

Member of the Cathollc Press Arn'n 
Puhllshed d s i 1 y, exept Rundays, 

by the

HVB8CRIPTION RATEfl 
910.00 per year outside of Chlcago

t.ithuanlan Cathollc Press Society 910.00 per year tn Canada
Eorelrn 912.00 per yearPRENUMERATA: Metams *4 meto 8 mfn. 1 m«n

ChlcagoJ Ir CieeroJ 912.00 96.60 9-8.50 91.60
Kitur JAV Ir Kanadoj 910.00 95.50 98.00 91 25
(Tžslenyje 912.00 9« 50 98 50 91.80

Redakcija straipsnius taiso savo nuožlčr*. Nesunaudotą straipsnių ns- 
asugo, Juos grąžina tik Iš anksto susitarus Redakcija už skelbimą turlnj

Skelbimą kainos prisiunčiamos gavus
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGC, ILLINOIS i
DĖKINGI, BET UŽ KĄ? i
Jungtinėse Amerikos Valstybėse švenčiame visą eilę spe- į 

eialių švenčių. Jų tarpe pažymėtinos: Nepriklausomybės die-j 
na liepos ketvirtoji, Darbo diena — pirmasis rugsėjo pirma
dienis, Kapų puošimo — gegužės 30 d. ir pagaliau — Padėkos 
diena, kurią švenčiame rytoj.

Šios dienos Jungtinėms Amerikos Valstybėms yra svarbios 
ir jų gyvenimui charakteringos. Nepriklausomybės šventė savai
me yra didelė ir suprantama kodėl. Kapų puošimo diena pave- į 
dama karo laukuose žuvusiųjų karių atiminimu! ir pagerbimui, 
o Darbo dieną minint duodama ypatinga reikšmė darbininkų or
ganizuotumo svarbai ir darbo jėgai, kurios dėka JAV išaugo į 
turtingiausią kraštą pasaulyje. Beveik iš to paties yra kilusi idė-1 
ja įvesti ir Padėkos dieną, kuria būtų padėkojama Dievui už že- ! 
mes vaisius, jų gausumą, viską, kas per metus sukuriama bei 
pagaminama, ir už medžiaginio gyvenimo praturtinimą.

Kai priartėja’ paskutinysis lapkričio mėnesio ketvirtadienis — 
Padėkos diena, galbūt nedaugelis galvojame apie anas piligrimų 
Amerikon dienas Naujojoje Anglijoje, kai jie, išlipę j Amerikos 
krantus, kentė skurdą, badą ir tik po didelių vargų, sulaukę savo 
darbo vaisių, jau galėjo pasisotinti ir pradėti savo gyvenimą nau
jajame pasaulyje — ir už tai buvo dėkingi gerajam Dievui. Dau
gelis mūsų galvojame apie šiuos laikus, pirmoj eilėj apie save ir 
savo artimuosius, klausdami: esame dėkingi, bet už ką?

Pirmieji keleiviai Amerikon atvyko dideliais sunkumais. Dau
guma jų jieškojo ne tiek medžiaginės gerovės, kiek dvasinės. Jie 
nežinojo, kas jų čia lauks materialinio įsikūrimo atžvilgiu, bet 
tikėjosi čia susikurti laisvą gyvenimą. Jiems teko kovoti ir už 
vieną, ir už kitą. Ir kovojo. Negreitai laimėjo, bet laimėjo, I 
Už tai gal daugiausia reikia dėkoti Dievui, kad pirmieji ateiviai 
buvo ryžtingi, darbštūs ir kovingi. Kitaip nebūtų buvus iškovota : 
laisvė ir nepriklausomybė. Be darbo, ryžto ir kovos nieko nebūtų 
buvę. Pirmieji amerikiečiai darbu ir kovomis užsigrūdino, ir tas 
jų ypatybes paveldėjo kartų kartos. Jei Amerika yra turtinga, 
juk tai nėra vien dėl to, kad ji yra turtinga gamtos turtais. Ji 
turtinga labiausiai todėl, kad visais laikais čia sunkiai, daug ir 
nuolat dirbama. Tad jaunosios kartos ir už tą palikimą turi 
būti dėkingos.

Amerikoje gyvena ir gana daug lietuvių. Gal netoli milio- 
nas. Kadangi mes, kaip ir visi kiti, esame viskuo įsijungę į šio 
krašto gyvenimą, todėl nesame ir negalime būti išimtimi. Ir mes 
lygiai taip, kaip ir visi kiit,,turime būti dėkingi už tas pačias gė
rybes. Bet mes gal šiek tiek daugiau galėtume pridėti dėkingumo.

Pirmieji Lietuvos išeiviai, atvykę Amerikon ir čia apsigy
venę, nors ir sunkų fizišką darbą turėjo dirbti, bet džiaugėsi ra
dę laisvę. Jie rado čia galimybes daug kuo padėti savo tautai 
siekti laisvo ir nepriklausomo gyvenimo. Ir daug kuo padėjo. 
Padeda ir dabar. Visa tauta turi būti dėkinga Dievui, kad jis 
leido gausiai jos daliai apsigyventi Amerikoje, kurioje jie gali 
dirbti ir kovoti už savo tautos teises į laisvę, netrukdoma ir dar 
kitų padedama bei pačios valdžios pritariama. Jei ne laisvoji ir 
turtingoji Amerika, Lietuvos ir kitų komunistų pavergtųjų tau
tų išsilaisvinimo vilties žiburys gal jau ir visai būtų užgesęs.

Mes esame dėkingi ne už menkus, bet už didelius dalykus.

ŠVENTOJO KAZIMIERO JUBILĖJUI 
RUOŠIANTIS

VYSK. VINCENTAS BRIZOYS

Paskutinių penkiolikos metų 
tarpe Lietuvos vyskupai, tiek 
visi kartu dar Lietuvoje, tiek 
vėliau keli atsidūrę laisvojo pa
saulio tremtyje, pakartotinai 
yra parodę pastangų pagyvinti 
lietuvių tautos pamaldumą sa
vo šventajam — šv. Kazimierui.

bilėjų suruošti akademijų, kon
certų, ką nors naujo parašyti ir 
t. t. Nereikia nė sakyti, kad 
bus visa eilė bandymų šventojo1 
atminimą išreikšti meno kūri
niuose. Visu tuo verta gėrėtis 
ir gėrėsimės. Minint šventąjį 
tačiau visi tie dalykai yra tik

Čia neminėsiu tų žygių iš eilės, antraeilės reikšmės. Visa to mi-
nesvarstysiu nė priežasčių, ku
rios tą vyskupų iniciatyvą iš
šaukė. Lietuvoje ir kitur tos 
pastangos rado gražaus atgar
sio. Atsiliepė ir rašytojai, ir 
menininkai, ir jaunimo organi
zacijos, ir beveik visa tauta. 
Jeigu prisiminsime visa, kas per

nėjimo esmė turi būti šventa
jam prideramu būdu jo jubilė- 
jaug atšventime. Mes, lietu
viai, galime pasidžiaugti, kad 
mokėjome ir dar mokame švęs
ti šventes. Vėlinių dieną lietu
viai nepasitenkina tiktai žvake
lėmis kapuose, o visą dieną,

tuos metus veikta ir sukurta lietuvių bažnyčios, kaip jokios
šv. Kazimiero garbei, tai kažin, 
ar tik nerastume, kad nuo pat 
šv. Kazimiero mirties šis laikas 
yra pats turtingiausias viršine 
jam pagarba. O koks gi moty-

kitos tautybės, yra pilnos besi
meldžiančių — einančių pelnyti 
atlaidus už savo mirusius. Ar
ba koks lietuvių pamaldumas 
savo bažnyčiose Šventosios sa

me kils mintis suruošti bendras 
didesnei miniai pamaldas, jomis 
pasirodyti ir nelietuviams. Nie
kas neturės ką pasakyti prieš 
tokias pamaldas iš esmės. Ta
čiau joms pritariant, reikia pri
pažinti, kad tokios pamaldos nė
ra nei pagrindinės, nei labai di
delės reikšmės dalykas. Jose iš 
kiekvienos parapijos dalyvautų 
tik maža dalis žmonių. O tą 
šventę reikia taip pravesti, kad 
ją lengvai ir dvasiniu atžvilgiu 
vaisingai galėtų pasinaudoti 
kiekvienas norintis tuo pasinau
doti, kad būtų proga patraukti 
atsilankyti ir tokius, kurie baž
nyčios dažnai nelanko. Kur bū
tų ruošiamos bendros visų pa
rapijų ar apylinkės pamaldos, 
jos turėtų jokiu būdu nemaišy
ti parapijos bažnyčių pamaldų. 
Konkretus pasiūlymas galėtų 
būti kad ir sekantis. Kovo 2-ji 
yra antradienis. Kadangi pa
rapijose daugumoje, o gal ir vi
sur, ta šventė bus minima sek
madienį (kovo 9), tai bene bū
tų tinkamiausia prašyti atitin-| 
karnos vietos vyskupą leisti ko- 
vo 3-tą -dieną katedroje ar ki
toje pakankamai didelėje baž
nyčioje vakare turėti šv. mišias. 
Reikia tikėtis, kad vyskupai 
rastų pakankama priežastimi to 
kias šv. mišias leisti.

Asmeninis pasiruošimas

Visai derėtų, kad šv. Kazi
miero šventei būtų pasiruošta 
no venos būdu. No venai vadovė
lį, kas norės, galės gauti. Grįž
damas iš Europos Kat. Federa
cijos pirmininkas P. A. Rudis 
parvežė jų pluoštą iš J. E. ar- 
kiv. J. Skvirecko, o daugiau pa
gaminti bus galima čia. Nove- 
nos metu būtų naudinga atgai
vinti šventojo asmens ir jo do
rybių atminimą trumpais pa
mokslėliais. Reikėtų raginti žmo 
nes kuogausiau eiti išpažinties.

Kad šventė būtų pilnai pras
minga, kad žmonės turėtų pras 
mės tai šventei pasiruošti gera 
išpažintimi, reikėtų kovo 4-tai 
ar 9-tai gauti kiekvienai lietu
vių bažnyčiai visuotinių atlaidų 
privilegiją. Tai malonei proce
dūra paprasta, tačiau laiko jau 
nedaug. Spėti vienok dar leng
vai galima. Kad neišeitų jokių 
nesusipratimų, į šį reikalą nie
kas neturėtų maišytis, o kiek
vienas klebonas tokius reikalus 
tvarko per savo vyskupiją.

Tokia proga, kaip 1958 me
tai, reikėtų turėti drąsos kėsin
tis į ką nors daugiau ir pasto
vesnio. U anksto pareiškiu, kad 
kalbėsiu ne apie kokį nors ne
gyvą paminklą. Ir jų nesmer
kime, tik nauda iš jų ne ką di
desnė už antkapių. Žmonijai 
nusibodo pasaulio triukšmo be- 
turiniškumag — visi žvalgosi 
aplink, kuo tai pakeisti. Ačiū 
Dievui, kad ne lietuvių tarpe, 
tačiau vistiek mūsų akyse mies-

AMERIKOS PAVILIONAS

Briuselyje įvyksiančioj parodoj Amerika pasistatė pavilioną. 
Paroda bus atid i ryta balandžio 15 d., 1958 m. (INS)

tų gatvės pilnos šventyklų keis
čiausiais vardais. Pro jas eida
mas nenoroms prisimeni šv. Po
vilo lankytas graikų šventyk
las, kur buvo stabų visokiems 
dievukams, net ir nežinomam 
dievui. Į tas keistais vardais 
aplink mus esančias šventyk
las lietuvių nedaug nueina. Kur 
kas daugiau yra ir mūsų žmo
nių, jieškančių “nežinomo die
vo”. Ir mūsų laikais turime ne 
vieną jau mirusį lietuvį, kurių 
asmens ir jų minčių prisimini
mas teikia daug šviesos. Netu
rėkime tačiau iliuzijų: jie žavi 
tik mus, juos pažinusius. Jų 
nepažinęs jaunimas jais nesiža
vės, kol neišgirs Bažnyčios žo
džio, skelbiančio juos palaimin
tais ar šventais. Tik Bažny
čios pripažinti palaimintais 
ar šventais tampa visuotiniais 
pavyzdžiais visur ir visiems lai
kams.

Jaunimo globėjas

Nors šventųjų yra labai 
daug, kaikurie iš jų jau seniai 
popularūs lietuvių tarpe, bet 
vistiek mes neturime kurį iš jų 
pastatyti šalia šv. Kazimiero. 
Išskyrus švenčiausiąją Mariją, 
šventąjį Juozapą, apaštalus, ki
ti šventieji daugiausiai yra ne- 
pasauliečiai. O ir tie pirmieji 
savo pašaukimu, kurį Dievas 
jiems skyrė, taip toli nuo mūsų. 
Šv. Kazimieras yra grynas pa
saulietis katalikas. Pasaulinei 
katalikų visuomenei panašiai sa 
vas gali būti nebent teisių pro
fesorius palaimintasis Contardo 
Ferrini (miręs 1902 m. spalio 
17 d.). Neveltui netolimoje pra
eityje šv. Kazimiero sodalicija 
buvo bene pati popui ariausia I- 
talijoj, Ispanijoj, Bavarijoj ir 
kitur.

nėjas, pamaldus, skaistus, gai
lestingas, asketas. Yra ką pa
sirinkti ne tik organizacijų glo
bėju, o ypatingai individualaus 
dvasinio gyvenimo pavyzdžiu. 
Dvasios vadai gali rasti pakan
kamai įkvėpimo, jieškodami ke
lio jų vadovaujamam jaunimui. 
Jeigu prieš 300—200 metų šv. 
Kazimieras tiko būti kelrodžiu 
ne tik Lietuvos ir Lenkijos, o 
ir visos Europos katalikiškam 
jaunimui, jeigu tada Maltos Vy
čių ordinas rado jį tinkamu bū
ti ir jiems pavyzdžiu ir globė
ju, tai ar šiandien šv. Kazimie
ro paliktas pavyzdys yra ma
žiau naudingas? Visų kraštų ir 
visokios kilmės jaunimui ir vi
suomenei suteiktume nemažą 
patarnavimą, arčiau juos supa
žindindami su šv. Kazimiero as
meniu ir jo dorybėmis.. Jeigu 
jaunimui vadovaują kunigai, 
seselės vienuolės, kartu su jau
nimo tėvais ryžtųsi atgaivinti 
jaunimo šv. Kazimiero sodalici- 
ją, jubilėjiniams metams užsi- 

i mojimas nebūtų perdidelis.

Visos čia pareikštos mintys 
yra tik sugestijos katalikiškai 
visuomenei. Jau dabar besi
reiškiančios pastangos kuojspū- 
dingiausiai ir naudingiausiai 
pravesti šv. Kazimiero gimimo 
500 metų sukaktį sužadins ir 
daugiau ir gražesnių minčių bei 
iniciatyvos. Tų metų koks 
nors pastovus paminklas tepa
lieka mūsų ir kitų jaunimo ir 
plačios visuomenės dvasiniame 
gyvenime. Telieka šv. Kazi
miero asmens ir jo dorybių 
meilė bei noras jomis sekti. 
Gražūs žodžiai, kurių 1958’ me- 

i tais bus daug prikalbėta, tegul 
tampa ir pasilieka gyvenimu.

Šv. Kazimiero asmenyje ir mū — prįeš 100 metų žmonės 
sų laiko jaunimas turi sau tin- dirbo per savaitę 70 valandų, 
karną dvasinio gyvenimo pavyz- 1900 m. bebuvo dirbama per sa- 
dį. Pagal savo laiką plačiai is-!Vaitę tijc 60 valandų. 1940 m. 
mokslintas*, aktyvus pasaulio buvo dirbama jau tik 44 vai., o 
reikalų dalyvis, Bažnyčios gy- 1950 jau tik 40 valandų.

vas būtų sakyti, kad ta viršinė vaitės paskutinių dienų vaka-
XXXXX3K JANIS KLIDZEJS

SKLANDYMAS NEPRIKLAUSOMOJE IR 
DABARTINĖJE LIETUVOJE

AI* (1IMANTAU
Pu krepšinio viena populariau- 

sių sporto šakų Lietuvoje buvo 
sklandymas ir, jei prie sporto pa
saulio galima jį priskirti, aviomo- 
delizrnas. Juk vargiai ar bent vie
noje gimnazijoje nebuvo aviacijos 
būrelių, kurie, be aviomodelizmo, 
bent teoretiškai nebūtų mokysi 
sklandyti. Jau daug kur buvo spė
ta įsigyti ir mokomieji sklandytu
vai ir, tinkamų instruktorių vado
vaujami, jaunuoliai bandė pirmuo 
sius šuolius j erdves. Visam tam 
aviaciniam sąjūdžiui impulsą davė 
labai sėkmingai ir plačiai veikęs 
Lietuvos Aero klubas ir Nidoje 
turėta sklandymo mokykla. Lietu
viai sklandytojai buvo pasiekę vi
są eilę tarptautinių rekordų ir pri
pažinimų. Sklandytuvai buvo sta
tomi vietoje ar įsigyjami užsieny
je. Kasmet vis didėjo puikiai pa
ruoštų A. B. ir C. sklandytojų gru 
pės, turėjome ir keletą tarptauti
niai pripažintų sklandymo meist
rų — D pilotų. Šiais metais kaip 
tik sukanka 25 metai, kai į erdves 
pakilo pirmasis lietuviškas sklan
dytuvas. Tą sukakti prisiminė ir 
bent rašiniu vilniškėje “Tiesoje” 

paminėti ryžosi dabartiniai Lietu
vos sklandytojai, kuriu centras, 
atrodo, yra Vilniuje. Tam aviaci- 

j niam sporto klubui vadovauja sve- 
! timasis I. Moskaliovas. “ Tiesos” 
rašiny bandoma^ girtis lietuvių 
sklandytojų laimėjimais sovietinė
je santvarkoje, bet, straipsnį per
skaičius, aiškėja, kad kas ne kas, 
bet jau skandymas dabartinėmis 
dienomis Lietuvoje yra tikrai smu 
kęs. Gal jis ir plačiau kultivuoja
mas, bet tas vyksta, regis, tik pra 
dedančiųjų tarpe, su mažaisiais, 
mokomais, sklandytuvais. Gi anie 
tokius pasiekimus, kokius matėme 
nepriklausomybės laikais, šiandien 
jau nekalbama.

Pradžioje rašinio pripažistama. 
kad pats pirmasis iš lietuvių prieš 
25 metus i žydriąją mėlvnę pakilo 
sklandvtoins ir konstruktorius 
Bronius Oškinis. (Puikiai pažįsta
mas buv. LAK nariams ir civilinės 
aviacijos lakūnams, tikrai gabus 
sklandvtoias). Jis ir vra laikomas 
Šio snorto pradininku Lietuvoje. 
Fsa no karo, 1948 m.. Kaune vėl 
'■tgvia. sklandvmas. Tais metais. 
navasar5, buvo Paruošta pirmoji 
akiandvtoi” aru nė. Pirmieji sklan 
dvtojai, pakilę sovietiniu A-2 ma

deeliu, buvo Z. Brazauskas, L. Alek 
sandravičius, A. Kuzmickas. Tas 
pats Br. Oškinis prie Kauno Poli
technikos instituto suorganizavo 
grupę studentų, kurie konstrukta- 
vo sklandytuvus ir mokėsi juos 
valdyti. Pats Oškinis pastatė sklan 
dytuvą BRO-10, o jo vadovaujama 
konstruktorių grupe padirbdino ki
tą sklandytuvą — KPI-3. 1950 m. 
Vilniuje atidaroma sklandymo sto 
tis. Dabar ten ruošiami, sovietiniu 
terminu, sklandytojai — atskyri- 
ninkai, visuomeniniai instruktoriai, 
konstruktuojami nauji bemotori- 
niai lėktuvai. Pernai Pabaltijo res 
publikų sklandymo pirmenybėse 
lietuviai užėmė antrą vietą, o sklan 
dvtojas V. Dovydaitis tapo varžy
bų nugalėtoju. Šiemet jis pageri
no savo paties pasiektą Pabaltijo 
rekordą, .pakildamas i 2,200 m. 
augštį. “Tiesa” tuo džiaugiasi, bet 
tai, palyginus su nepriklausomy
bės laikais pasiektais rezultatais 
ir mūsų sklandytojų praktikuotais 
ilgoje išsilaikymo ir J toli oerskri- 
dime daviniais, tikrai yra nieko 
ypatingo. Pats Bronius Oškinis 
šiandien laikomas vienu gabiausių 
ne tik Lietuvoje bet ir visoje so- 
vietijoje, sklandytojų. Jo sukonst- 
ruktuoti sklandytuvai BD-9 ir BRO 
11 buvo patvirtinti masinei gamy
bai visoie Rusijoje. Šiuo metu jis 
baigia išbandyti naujausią modelį 
BRO-12,

Pagal “Tiesą”, sklandymo spor
tas šiandien plinta ne tik Vilniu
je, Kaune, bet ir provincijoje. Mi
nimos šios vietovės, kuriose su 
BRO-11 sklando Šiaulių, Panevė
žio, Šilutės. Alytaus, Nauiosio9 
Vilnios. Palangos ir kitų vietų 
sportininkai. Gaila tik. kad nė 
žodžio neužsimenama apie Nidoje 
veikusią sklandymo mokvklą, ku
ria anuo metų laba; augštai ver
tino net ivairių užsienių kraštų 
sklandvtoiai. Tikriausiai ši vieta 
nėra. Patikima, lietuviams, nes, na- 

tinkame,ms oro sąlygoms,
’’>er Baltina irk ir Švedijos krantai 
ar salos netoli Tš visų tų pateiktų 
*inin truk’ labai abejoti, ar tas 
b^mr+'rirėa av’ne’jos sportas tik
rai jau tain klesti dabartinėje Lie
tuvoje. O Šalia, pridėtoje nuotrau
koje Įvytoje pievoje matyti keli 
.itgubo ajipptai ir šalia jų mažo no 
komoio sklandytuvo neapdengtos 
fermos.
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pagarba seka ne iš širdžių? Ar
tėjant šventojo gimimo 500 me
tų sukakčiai, nebuvo net rei
kalo priminti, kad tos datos 
nepraleistume tylomis. Jau 1956 
metų seime Chicagoj Lietuvos 
Vyčiai nutarė tą sukaktį pami
nėti. Paskui iš eilės Kunigų 
Vienybės seimas New Yorke 
Katalikų, Federacijos seiibas 
Bostone, Katalikių Moterų Są
jungos seimas Ciceroje priėmė 
tokias pat rezoliucijas — ruoš
tis 1958 metais minėti šv. Ka
zimiero 500 metų gimimo su
kaktį. Yra kuo džiaugtis šiuo 
spontanišku katalikiškos Lietu
vių visuomenės pasireiškimu.

Ne intencija žadinti dar di
desnį sąjūdį, o tik norėdamas, 
kad šv. Kazimiero metai atneš
tų lietuviams, o per mus ir ki
tiems, kuodaugiausiai dvasinės 
naudos, ryžtuosi čia pasidalinti 
su visuomene keliomis minti- 
mis.

Iškilmių planavimas

rais, besimeldžiančiu prieš švenj 
čiaiusiąjį Sakramentą ir adora
cijai paruoštą kryžių. Prisimin-! 
kime atlaidų dienas Lietuvoje 
su tūkstančiais išpažinčių ir 
šventųjų Komunijų. Pakartoti
nai pritariame viskam, kas bus 
daroma šv. Kazimiero jubilė- 
jaus .metus kuo nors atžymėti j 
už bažnyčių. Visą tačiau dėmesį 
skirkime tam, kas tais metais! 
vyks parapijų bažnyčiose ir pa
rapijų gyvenime.

Pirmiausiai atsiminkime, kad 
šv. Kazimiero yra dvi šventės, 
kurių viena, kažin dėl ko, po 
pirmojo Pas. karo laisvoje Lie
tuvoje buvo primiršta, o Vil
niaus krašte išliko kaip buvusi. 
Yra kovo 4-ji ir šventojo relik
vijų perkėlimo šventė. Liturgi
joje jos vieta yra sekmadienis 
po rugpjūčio 22-os dienos. Su 
Apaštalų Sosto pritarimu nors 
karo metais ir šią šventę mes 
buvome vėl atgaivinę.

9lli(,
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Tose vietose, kur tame pa
jau matėme spaudoje užsimo- čiame mieste ar apylinkėje yra 

jimų minint šventojo gimimo ju-kelios lietuvių parapijos, savai-

kad Andrius pasakotų savo sugalvotą baisų pasakoji
mą.

— Taip, pasiutęs žmogus, — sakė taip pat kažkas 
kitas.

Pasiutusį žmogų gi visi norėjo pamatyti, todėl kie
me susirinko visi: šeimininkai ir jų vaikai, darbininkai 
ir darbininkės su savo šeimomis.

Andrius tačiau stovėjo kaip stovėjęs. Begėdiškai 
ramus. Žiūrėjo į didįjį būrį nuo vieno į kitą ir voš 
valdė juoką.

— Ko jūs norite? Ar reiks šaukti policiją?! — 
šeimininkas rėkė tokiu balsu, kad Andrius iš tikro 
turėtų išsigąsti.

Andrius liko nebylys ir stovėjo nejudėdamas, to
dėl kieme visi pradėjo samprotauti:

— Tai turbūt koks lenkas, — laukų darbininkas...
Taip, atrodo, kad jis nesupranta, ką jam sako.
— Galbūt vagis... — dar pridėjo kažkuris.
Kaip stulpas vis dar ten pat stovėjo Andrius.
— Jam ne visi namie! — Tame dalykas... — kaž

kuris iš kiemo samprotautojų dalyvių pridėjo išmintin
gą pirštą prie dar išmintingesnės galvos.

— Bernai, ką jūs žiūrite? Kad čia stovi šis val
kata — sulankstykite minkštu ir tegu eina! — tai gar
siai sakė bernams Andriaus persekiotasis idealas už 
lango, ir tą akimirksnį Andrius žvelgė jai tiesiai į akis.

Kaip paklusnūs šunys du bernai pajudėjo, pažvel
gė į šeimininką, tada pamerkė akį ir pamažu, vienas į 
antrą žiūrėdami, artinosi prie vartų.

Andrius atsitraukė nuo tvoros, kramtė lūpą, pa
sižiūrėjo į visus ir į ją.

(Bus daugiau)

grubi. Grasino, keikė, bet Andrius vietoje atsakymo — 
juokėsi kaip nelabasis.

— Kodėl jūs kiekvieną vakarą vaikščiojate tuo 
keliu iki mūsų namų vartų? — vieną dieną pfianelė Airy
tė staiga klausė ir jos balsas buvo švelnus.

— Man patinka jūsų namų langai. Ypač saulėlei
dyje man patinka į juos žiūrėti.

— Langai? Taip... Ir tai yra jūsų ėjimo tikslas?
— Taip, tai mano ėjimo tikslas.
Ji patraukė pečiais. Andrius pakėlė kepurę. Kerš

tingai skyrėsi.
Dar vasaros dienų saulėleidis. Toks garsų ir dan

gaus šviesų pilnas vakaras. Vėjai, paukščiai, kažkur 
dainos, muzika. Pasiutęs grožio ir jėgos šėlsmas.

Gerai, gerai! Vis dėlto tave, kilnioji panele, dar 
pakankins šis klajoklis, kaip tu pati jį esi pakrikštijusi.

Įkaitusią žfemę pridengė šešėliai, ir Andriaus kerš
tas ir neramumas dar labiau didėjo. Taip, kur gi buvo 
galima pasidėti, jei viršum galvos žėrėjo nuraudęs dan
gus, bet ausyse skambėjo viso pasaulio garsai?

Andrius dar sekė ją, šį kartą iki pat namų ir jos 
vartelių.

Ji užkirto vartelius, užkirto namo duris, net langą, 
kuris buvo atidaras, bet neiškentė ir greit jį dar at
vėrė.

Andrius atsirėmė alkūnėmis į tvorą, savo rudai 
nudegtą smakrą įdėjo į didžiuosius delnus ir apžiūrinė-! 
jo apylinkę, kiemą, langus ir visa, ką tik jo akys čia 
galėjo aprėpti. Klausėsi ir girdėjo, kad ji troboje sakė 
kažkam:

— Pasiutęs žmogus...
Aštriai išniro Andriaus atmintyje važiavimas trau

kiniu su šia pačia dama ir tai, kaip ji pradžioje norėjo,
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— Jis jau žinos.
— Dar geriau. Sudiev!
Andrius apsisuko ir ėjo. Jei jau ji įsivaizdinusi 

patempia lūputę, tai Andrius nenori su ja iš viso kal-< 
bėti.

Valandėlę pasižiūrėjusi į nueinantį Andrių, pasisu
ko ir ėjo ir ji.

Andrius pasisuko atgal ir iš tolo ją sekė. Pašte-j 
bėjo, kad ji suko čia pat į kaimyno namus.

Vakare papasakojo savo nuotykį draugui Vasa
rojui.

— Tai jaunoji menininkė, dainininkė Ilga Airytė. 
Atostogose pas gimines, — papasakojo Vasarojus.

Andrius nieko nesakė.
Nuėjo į daržinę. Nemiegojo, bet kramtė suvytu

sias, bet saldžias dobilų galvutes. Sugalvojo kažką ir 
pats savyje garsiai juokėsi iš to. Taip, taip, ji tikėjosi 
susitikti poną su odekolonu pakvėpintomis lankomis. 1

Gerai galvute, dailioji! Gerai!
Andrius dailiąją damą sekė iš ežero vieną, antrą 

ir jau trečią dieną. Ji prarado kantrybę ir pasidarė
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VETERANAI APIE KARINI TARNYBĄ

Jaunuoliams, kuriems yra 
prieš akis tarnyba JAValstybių 
ginkluotose pajėgose, o taip pat 
ir jų tėvams, dažnai kyla klau
simas — koks yra gyvenimas 
užsivilkus karinę uniformą ir 
ko galima išmokti tomis gyve
nimo dienomis ?

Prieš kurį laiką viešosios 
nuomonės tyrinėjimo “Gallup” 
institutas veteranų tarpe pada
rė apklausinėjimą, norėdamas 
patirti, kokios jie yra nuomo
nės apie karinę tarnybą.

Iš visų apklausinėtų tarpo 
79% atsakė, kad, betarnauda
mi karinėse pajėgose, jie gavo 
įvairios naudos, kurią vetera
nai dažniausiai apibūdino “daly
kais, kurių niekada nebūčiau iš
mokęs namuose.”
Pirmosios dienos sunkiausios

Daugumas veteranų pažymė
jo, jog pirmosios naujokų die
nos yra sunkios: neįprasta ap
linkuma, dažnas fizinis nuovar
gis, visoki pridėtiniai darbai, 
griežti bei smulkmeniški vyres-

“Bendras gyvenimas ir dar
bas duoda galimybės pažinti ir 
suprasti kaimynus. Vyrai, apie 
kuriuos maniau, kad jie yra 
blogi, vėliau pasirodė patys ge
riausi,” — sako kitas vetera
nas.
Mokslo galimumai kariuomenėje

25% visų apklausinėtų vete
ranų džiaugiasi galėję kariuo
menėje tęsti mokslą ar specia
lizuotis. 15% kariuomenėje iš
moktus dalykus panaudoja civi
liniame gyvenime. Kiti sakosi 
pagerinę savo sugebėjimus. 
“Aš baigiau gimnaziją būdamas 
tarnyboje užjūryje”, — sako 
vienas buvęs puskarininkis.

Nemaža pasisakė, jog gyveni
mas skirtingoje aplinkoje ir ke
liavimas praturtina bei prapla
tina žmogaus akiratį. Apie 
ketvirtis visų apklausinėtų ve
teranų labai vertina perkėlimus 
iš vienos stovyklos į kitą.

Kiti dar galvojo, kad kariuo
menės gyvenimas taip pat su
stiprina religinius jausmus ir 
tik maža dalis pareiškė, jog jie

niųjų įsakymai gerokai apkar- apie tikėjimą galvoja mažiau, 
tina naujoko savijautą. Bet to negu namuose būnant. Atrodo,

PADĖKOS DIENOS PARADE

Šis didelis dėdė dalyvaus Padėkos dienos parade New Yorke. 
(1NS)

vargo išdavos yra neblogos ir 
76% apklausinėtų kareivių pa
reiškė, jog, baigę naujokų ap-

kaip dalis pareiškė, to priežas
tis yra didesni pavojai ir arti
mesnės progos žūti. Kiti pasi-

vistovumo ir pasitikėjimo savi
mi.

“Drausmė išmoko tvarkytis

mokymą, jie įgavo daugiau sa- sakė, kad jų susidomėjimas ti
kėjimo reikalais buvo aplinkos 
veikimo išdava. “Tas faktas, 
jog matai aplinkui daug vyrų, 

ir savarankiškai veikti, bet ne, kurie skirtingai tiki į tą patį
pamėgdžioti tai, ką kiti daro. j Dievą, sustiprina tavo tikėji-
Aš buvau truputį perdaug karš- mą”, — buvo kaikurių veteranų 
tas, tačiau jie mane atvėsino. Į motyvas.
Drausmė naujoką pastato į tin- Patarimai šaukiamiesiems 
karną vietą ir iš jo padaro vy- Ir pabaigai keletas veteranų 
rą”, — atsiliepė nemaža vete- patarimų šaukiamiems į kariuo- 
ranų apie apmokymo laikus ka- menę:
riuomenėje. Į Jei būsi pašauktas, žinok,

Jaunuolis kariuomenėje su- kad tarnausi tavo tarnybos ver- 
stipreja fiziškai ir įgyja suge- tam kraštui; tarnauk garbin-
bėjimų sugyventi su kitais gai ir su pasididžiavimu.

♦
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tininkas sktn. P. Nedzinskas, į- ,A. S. D. pirm. — t. n. Rasa Ja- «****♦♦********>*»>»»■•*■*)«•
teikdamas laimėtojams gairelę, 
pastebėjo, kad pas juos spindė
jo lietuviška dvasia daugiau ne- 

1 gu kurioje kitoje draugovėje.
— H'aterhurio skautų rengia

mas tradicinis kaukių balius į- 
vyks šeštadienį, lapkričio 30 d., 
Šv. Juozapo parapijos salėje. Vi
si skautai, svečiai ir bičiuliai 
kviečiami atsilankyti.

— Lituanieo* tunto D. L. K. 
Mindaugo dr-vės draugininkas 
vyr. skltn. R. Varnauskas pasi
traukė iš draugininko pareigų. 
Nauju draugininku paskirtas 
skltn. J. Prapuolenis. Tuntinin-

kutytė ir Korp! Vytis pinu. — 
senj. A. TalačRa. Tikrosiomis 
narėmis pakeltos Rasa Jaku
tytė ir Kristina Riedi kaitė, o šen . 
jurais tapo J. Mikalajūnas. A. , 
Staugaitis ir V. Vaitkus. sks

M O V K N G
A BENIULI6 atlieka jvairnu 
perkrau8tymua bei pervežimus 
š tolimų ir artimų a ta tumų

Tel. BIshop 7-7076

jūros skautai yra prašomi atsi- Bostono ir Worcesterio skautai, 
liepti į vajaus balsą, užsisakant Išleista “White Badge” knygelė 
sau bei savo artimiesiems “Skau anglų kalba svetimiesiems apie 
tų Aidą”. Vajaus pravedimu Lietuvos skautus informuoti ir 
Chicagoje rūpinasi Baltijos Jū- kt.
ros tunto tautinės programos va — Senj. Gediminas Kurpia iš 
dovas sktn. Bronius Gurėnas, rinktas Korp! Vytis Bostono 
2439 W. 69th Str., Chicago 29, skyriaus pirmininku. Brolis 
III., telef. HE 4-8292. Kurpis jau kurį laiką aktyviai

— Senj. Rimas Vėžys pakviesi dirba su Bostono skautais; pra- 
tas Lietuvių Studentų Santaros Į bu^o Lietuvių
Chicagos skyriaus susirinkime
skaitė savo kūrybą. Brolis Ri
mas yra “Sumuštinio” (humoris 
tinio skyrelio) redaktorius “Mū 
sų Vytyje’.

— “Skautų Aide” atspausdin
ta LSB Užsienio Skyriaus Džiam 
borės Fondo apyskaita. D. F. iki 
1957 m. spalio 8 d. buvo gavęsžmonėmis, kas gyvenime yra) Žinok, kad tai bus dveji tur 

gana svarbu^ “Aš retai kuri tingi tavo gyvenimo metai; iš- au^il $4,860.80; išleido $4 237.- 
6 ' 91. likutis — $622.89. Suauko-norg išeidavau, — sako vienas| naudok juos, kaip tik gali ge , .......

tačiau susi-1 riau. tos lesos b’1TO U“b‘a' ,r ,t.’kslln'
1 T, , . . . , 5 gai sunaudotos. D. F. lcsomisIšnaudok visas mokymosi bei ° ,. .. i musų skautai galėjo dalyvautikraštų praturtino mano galvo- lavinimosi galimybes, o jų JA

buvęs kareivis, 
tikimas su žmonėmis iš įvairių i

seną. Gyvendamas vyrų būry- Valstybių kariuomenėje yra ga- 
je, greitai atrandi savo vietą.” na gausu. Edv. šulaitis

keliose džiamborėse, sąskrydžiuo 
se, JAV tautinėje stovykloje šią 
vasarą, kur lietuvius atstovavo

SKAUTYBES KELIU

(Atkelta iš 2 pusi.)

NUO UŽSISEK ĖJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IK ATVIRŲ ODOS EIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRU IK SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 

miegoti nes Jų užsisenėjusloa žaidos 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi- I 
ru ir skaudžių žaidų uždėkite 
LEGl’l.O Ointment Jos gydymo

kas reiškia nuoširdžią padėką Į ypat>b6s palengvins jūsų skaudėju r ma ir Kalėsite ramiai miegoti nak-
buvusiam draugininkui ir linki ti vartokite jų tapgi nuo skau-
s?eriausios sėkmės nareisrao nėr- džlu nude<*n"i- J1 tappgi pašalina geriausios seamts pareigas per meisjimų ligos vadinamos psoiua- 
imančiam. , Sis Taipgi pašalina peršėjimų Ilgos

vadinamos ATHDETE’S EOOT su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšimų 

MŪSŲ SKAUTAI tarppiršCių Yra tinkama vartoti nuo

MELBOURNE

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PREf IN PHOTO STUDIO
(Incorporatedj

EDVARDAS DUS, sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas Vlrgir.ia 7-2481

žžiūstančios suskilsios odos dedir- 
vinių odos Išbėrimų ir t t taipgi 

mUS pasiekė Unkama varoti vaikučiams.kada pa 
‘ sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty

klų Ji yra gera gyduolė nuo iš 
vlršinių odos ligų. Le-
gulo Ointment yra 
parduodama — po 75 
centų, $1.25 ir $3.50.

Atitekame 
darbus • 
kamnl

Studentų Sąjungos Bostono sky
riaus pirmininku.

— Pažangumo varžybas Litu- 
anicos tunte laimėjo Dr. J. Basa 
navičiaus draugovė, II vietą ga- sueigoje buvo išrinkti nauji pir- 
vo L. K. Vytenio dr-vė, o III — mininkai. A. S. S. skyriaus pir- 
D. L. K. Gedimino draugovė. Turi mininku tapo senj. V. Vaitkus,

Iš Melbourno
skaidrios žineles apie tenykštę 
skautiškąją veiklą. Šiuo metu 
ten yra karščiai, o mes čia šiauri 
niame pusrutulyje sulaukiame
baltų snaigių ir pradedame lauk Pirkite vaidinėse ehi- 
ti ŠV. Kalėdų. cagoje ir apylinkėse:

Štai Melbourno Džiugo tunto M,17. _ . ! ry, Ind. ir Detroit M i-
skautės — ps. Rūta Laisvėnai- chipran, arba rašykite 
tė, ps. Rasa Jakutytė ir ps. Aud- ir atsiųskit Money Or- 
ronė Lazutkaitė — davė vyrės- derį * ~ 
niosios skautės įžodį. Apeigos i
pravestos žavioje pajūrio kai- LEGULO, Department D., 
voje. Įžodį pravedė Seserijos 8 'V. Eddy St., Chicago 34, III. 
Australijos rajono vadeivė pa-
sktn. Irma Laisvėnait'ė. skati
nančių minčių davė ps. Bronė 
Pankevičienė, o vyr. skltn. Danu 
,tė Cižaauskaitė jas apdovanojo 
įžodžiui pritaikytais atvirukais.

Melbourno vyresniosios skau
tės savo vakare su brolių talka 
suvaidino Stasio Cižausko vieno 
veiksmo komediją“ Ponas Dak
taras Skambutis”. Režisavo 
pats autorius.

Melbourno A. S. S. skyriaus

SOPHIE BARČUS
RADIJO VALANDA

Iš stoties WGES 1390 k. kasdieną, 
nuo pirmadieąio iki šeštadienio nuo 
8:30 iki 9:15 v. ryte, ir kas pirma
dieni nuo 7 iki 8 vakare.

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

Tel. HĖmlock 4-2413 
715# No. Maplew<Mxl Avė.. Chicago 2#

.. ..4

n

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 80. TROY ST. 

Telef ’VAlbrook 6-7670 ir 
Glheon 8-4938

J e Generalls kontraktorlua nau 
jų namų Btatybal, Įvairiems re 

JT niontams ir namų pertvarky 
? < mams • Turime didelj patyri 
M mą namų atatyboje. • Patys

y

cemento ir medžio 
Apkainavlmal neino-

vykęs vyriausias L. S. S. dvasios 
vadas kun. J. Vaišnora. Visi 
skautininkai ir skautininkės, gy
venantieji Chicagoje ir apylinkė
se. kviečiami ko gausiau atsi
lankyti.

Skautininkų ramovės valdyba

ŽIVILĖS DRAUGOVĖJE

Živilės draugovė po vasaros 
atostogų iškart sukruto ir pra
dėjo naujus žiemos metus. Nau 
ja draugininkė psktn. Vita Pa- 
vilčiūtė savo pareigas pradėjo 
nuo iškylos Maplelake ąžuolyne. 
Iškylą aplankė naujoji Aušros 
Vartų tuntiininkė sktn. S. Stasiš- 
kienė. Ji buvo sutikta su duo
na ir druska, įeinanti pro grei
tomis pastatytus vartus. Iškyla 
baigta nuotaikingu laužu.

Marąuette Parko skautų tėvų 
komitetas paskyrė $15 dova
noms už geriausiai atliktus už
davinius. Dovanas laimėtojoms 
įteikė tėvų komiteto pirm. Žė
ruolis laužo metu.

Žuvėdrų skiltis lapkričio 10 
d. suruošė savo mamytėms su
sipažinimo arbatėlę. Drauginin
ke supažindino mamytes su drau 
goVėtf darbais ir užsimojimais. 
Sesės išklausė mamyčių pagei
davimus ir patarimus. Mamytės 
yra dėkingos dukroms už šią pro 
gą pabendrauti ir pageidauja 
daugiau panašių arbatėlių.

Gruodžio 1 d. 3 vai. p. p. Jau- 
n;mo centre Živilės draugovė ruo 
šia savo šešerių metų veiklos su 
kaktiea minėjimą su iškilminga 
sueiga, lauželiu ir pobūviu. Ži- 
viliet'ės su visais tėveliais ir bro
liais bei sesėmis iš kitų draugo
vių tikisi praleisti kelias valan
džiukes skautiškoje nuotaikoje.

Sesė E

Mūru
Apa/togėje.
__ Vysk. V. Padolskis iš Ro

mos atsiuntė “Skautų Aidui” 10 
dol. auką. Adiministratorius už 
auką nuoširdžiai dėkoja.

— Baltijos Jūros tunto “Sk. 
Aido” paltinimo vajus jau pra
dėtas. Mieli skautaujančio jau
nimo bičiuliai, o taip pat visi

VIRS 15.000.000 Amerikos gvventojp žino
kad taupyti apdraustose Taupyme Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
įaugu Ir pelninga.

Universal Savings and Ixmn AaRodation užtikrina saugumą 
Ir gražų pelną

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Iki 
$10.000.00 kiekvienam indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

I *' '
Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus Bus grei

tas ir draugiškas patarnavimas

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

•onuisns F.eauĮUjjffes <Iuni bbiuouj? 
„inanuia.. ŠRI "uuoo pjojlJUH 
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ADOMAS VAITKEVIČIUS 

Anglių ir Alyvos 

Pardavimas
Telef. REpublic 7-5803
Viaų rūšių namų apšildymo 

sistemos Įvedimas, 
perdirbimas ir DataisymaM.

Greit ne, sąžiningas ir pigus 
patarnavimas.

ATLASFUELCo.
ATSTOVAS

49(9 So. Paulina Street
Telef. FRoapect 6-7960

BUDRIKO 45 METŲ 

biznio sukaktuvinis

IŠPARDAVIMAS
«

Dovanos su kiekvienu pir
kimu. KALAKUTAS perkant 
$50 ar daugiau ir šimtai ki-| 
tų brangių dovanų pirkė
jams.
Kiekvienam atsilankiusiam dykai , 
1958 m. stalinis kalendorius. 
Didžiausias pasirinkimas geriau-' 
slų išdirhysčių rakandų:

Televizijų, Ili-Fi, phonografų, 
radijų, dulkių valytuvų, refrigera- 
tfJrių, gazinių pečių, skalbiamų ma
šinų, auksinių daiktų, žiedų, dei
mantų, sidahro indų, žaislų, Man
ketų, kaldrų.

Dėl TV pataisymo 
Tel.: CAIumet 5-7237

JOS. F. BUDRIK 
FIIRNITJIRE, INC.

3241 S. Halsted St. /
Atdara pirmadienio ir ketvirtadie-' 
nio vakarais iki 9:30. I
liudriko radlo valanda h u Ktu-ais dal- 
nlninkaiH ketvirtadienio vakaraia iš 
WHFC, 1460 kil. nuo 6 iki-7 vai.

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

ir tolimų distancijų. Saukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, IUL 

Telefonas — FRontler 6 1882

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR 

SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

Ir Paskolos Duodamos Namu įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS K LOAN ASSN.
6245 S. Westem Avė., Chicaoo 36 U*

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
4559 So. Paulina St., Chicago 9, Ill„ Yflrdg 7-0145

GRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W 47th St., Chicaųo 32. III

OISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN
3430 S. Halsted St., Chicago fl, 111

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

UNIVERSAL SAVINGS~S LOAN ASSn7
1800 S. Halsted St., Chicago 8, III

Pradėkite taupyti šiandien: turėsite rytoj!
Taigi, dabar pradekite taupyti Sio|e lietu Kiškoje 

ištaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOANI
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti iki $10,000.00

BRIfiHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., i vakarus nuo Califomia ftve.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS
Pirmad , antrad., penktad. ir 
šeštad 9 vai ryto iki 4 30 p.p

Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v

MOVIHC MOVI H C

" IŠ TOLI IR ARTI
NAUJI OIDELI TPOKAI-NAUJAUSI KMUSTTNIO į/MNK/AJ

UAU N!ETŲ MTTNINIAS- PIGUS Uf SĄŽININGAS AATAPNAMNAS

| JUOZAS NAUJOKAITIS
^2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL Tel. VZAIbmek 5-9209 y

MIDLAND
1

F
Savings and Loan^y, 

Association
. Hihsureof

40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IK 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO 

• E NOROVl

4038 Archer Aveeee Tol. tA3-en» 
AUGUST SALOUKAS ėrosld

JONAS GRADINSKAS ■f
J. G. TELEVISION OO. • 2512 W. 47th Str. • FRr.ntier 6-1998

RADIJAI, PATEFONAI, TELEVIZIJOS, Hl Fl l 
TELEVIZIJOS nuo $95.00!

DUMONT, RCA, GE. ZENITH, EMERSON. SONORA,
BLAUPUNKT, GRUNDIC, MOTOROLA. VM IR KIT. 

Dundaime išainmkėtinai. Priimame senus. Taisome, 
štdarn kasdit-n ik t 8 .ai pirmad ir iki 9 vai Rpkm ušdarvta

I
I
I-«

Atliekame dideliui ir ir Aus automobilių remontai Lyginimas, da 
žymia Elektrinis <m!iedinimaa Parduodame tutomohilių dalis 

Sinclair gazolino stotis “PAOAI.BA"
Sinclair gazolino stotis "P4GALBA” A. Stjuievičlaa, Sa»

2641 West 71 st Str. (Kampas Tai man Avė.) 
Telef. PRospect 8-9H42, Namų tel. VYAlbrook 5-5934

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM j VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avė. Telef. Vlrglnia 7-7017

I
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MOŠŲ KOLONIJOSE

Putnam, Conn.

'ta?!uvių -“'y**kvi'-''sco t«f-, &ssssgassEKSiass

[lyje buvo parodyti du spalvoti Į tojus. Dabar aptartos tik to mi seful. as paaiškinau, kad aš galiu Bflo . 4
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Religinio tėvų susikaupimo 
diena

Lapkričio 17 d. Nekalto Pra-

REIKIA BŪTI TINKAMAI
APSIRENGUSIU!

Atvykite į SHERMAN'S KRAUTUVE ir čia galėsite 
savo pageidavimus įvykinti, nes Sherman's visa
dos turi naujausios mados sezonui pritaikintų rū
bų vyrams ir jaunuoliams.

Įėję ant šieno, pasiaukodamas už ; 7įįn„ Pirmo ai., .i., , . i.. , , ... . . . i....... ........- ........ - .... ........----------
žmoniją, tad ir žmonės turi au- čiu ?ie.no7s3»» vokle- li.ikamog komisijos ar jsiparei- gaudavau dek, $70.50 ir dar ga-
kotis 1.7 Kristų darvti ? sportą, o antrasis -'gojunai, kas ką nustatytu laiku ka» už Į957 ' '"•■"•;«n.s. Šiais
kotis uz Kristų. daiyti gerus prancuzų gyvenimo Lcįkarpaa j turi atlikti. Minėjimas įvyks va- Tet*i? kovw, .menb at8,lanke Soc. 

i. Per adventą reikia šie- | . , * •’ v*1 draudimo valdininkas, kuris tei- ‘
Pabaigai sekė linkstnoii dalis |San.° 16 d-' 8eknia1ieni- T4 Ht‘k’ ,rav(>*i apie mano algą ir kitas są-1 

su šokiais ir biia- + i Vai - I madlcnl Pittsburgho lietuvių pa j lygas. Po , tyrinėjimų rezultatų, 
su Šokiais ir kitais studentiškais ra į j bažnyčiose bus atnašau-'man nutrauke Pensijos mokėjimą, 
įvairumais. K. g. J Kai man suėjo 72 m., aš teiravau-

darbus. Per adventą 
no šiaudeliais iškloti prakartėlę,

sidėjimo Kongregacijos seserys!^ galima įdėti vieną šiaudelį
savo sodyboje, Putnam, Conn., 
surengė apylinkės lietuviams ka

kai vaikutis padaro kokį gerą 
darbą. Per Kalėdas ant to šie- 

Jė-talikams tėvams vienos dienos n° paguldomas Kūdikėlis 
rekolekcijas, kurias pravedė iš | ZUS-

Našlių klubo banketas

jamos šv. mišios, prašant Dievo si Soc. draudimo įstaigoj kada vėl 
laisvės Lietuvai. 10 vai. ryto man pradės mokėti pensija, bet 
Šv. Kazimiero lietuvių parapj. > nieko konkretaus nepasakė. Da 

, . ,. . ...... f bar man rupi nuo kada man at
jos bažnyčioje iškilmingas sv. naujins pensijos mokėjimą? Ar 
mišias aukos klebonas kun. M. įstaiga pati atnaujins pensijos mo- 
J. Kazėnas ir bus pasakytas tai dėjimą ar aš tuo reikalu turėsiu 

.. . paduoti pareiškimą? St. A.dienai pritaikytas pamokslas. Pagal jQsų patiektus davi
nius

t> 1 , , . on , , » - i Chicagos našlių klubo banke-Romos atvykęs ir vienuolyne br 4:30 vai buvo susikaupimo taa jvvks 7 d 7 ,
s,svečiuojąs kuo. Rapolas Era-; dienos uzba,girnų ir palaimini- ! vak Hollvwood salėta Bankete
sauskas. mas ftvč. Sakramentu. Po to vy u,lo ... ... . . ... ,, ... . , , . . Pus pagerbti našliai ir nasles, kui

Kun. R. Krasauskas atlaikė, ,vaises' *urn> metu ^‘Y^rie susituokė būdami klubo na-! 3 vaL P P- L«‘tuviU Piliečių Klu- nius. atrodo, kad jums prisiųsta 
šv. mišias ir pasakė pritaikyta ™alon,ai į!”108.1 patirtais ispu-, riaig Ne tjk jje bys ! bo salėje, 1723 Jane Str., bus ^į.12 -ka^. da'*eiau-
pamokslą, nurodydamas idealios £’*'s ^et ir gaus vertingas ’dovana J kalbos ir meninė programa. Ren Sr’^tu^^ut^me^

šeimos pavyzdį — Šv. Šeimą. 4. ,. Y “. J . ’ . Klubo nariams, kurie yra pilnai ^e^ai maloniai kviečia visus lie- 12 kartų pensijos čekius ir dar už-
. ............ ~ užsimokėję nario mokesti nerei-! tuvius ?ausiai dalyvauti pamal- dirbti neribotą pinigų sumą. Bet

. . 1 I j_______________ ___i-_- i___ .. atrodo, kad socialines anrlrnudoa
Pamaldų metu seselių laikomo1 ^8tyti šein?°8. rei’

kalais. Visi dalyvavę tėvai yra---------------  ---- ----------- ------- ....... . . kės mokėti už įėjimą į banketą. | dose ir minėjime salėje, kur iš- ^ga SskSs’su8 j™™?™
jaunimo mišias, kurių žodžius! n^PaPras ai ĮO&1 organiza o- ^urje dar nesumokėję nario mo- girs>me žymius kalbėtojus ir pa būdu, kad per 12 mėnesių nesiūs !

rems ir rekolekcijų vedėjui kun. keg£ių turės mokėti už įėjima matyaime puikią lietuvišką me- pašalpos čekių. Nors įstaiga gal,
po 2 dol. Visi banketo dalyviai »<"* *"*"“"*• J*"™kime »- £,!"& vtaJoTK MduoU! 

. .... . ... bus vaišinami skaniais valgiais vo au*a bendrą, kovą uz Lietu- pareiškimą,
jas ramioje ir rontojenuotaiko- h Jrimais nemoUamai Taip-i '™ išlaisvinimą. Kviečia Alto
je isd^te savo mintis. bus Pavl orkeatras Pittsburgho skyrius,

įskelta religines tėvų dienos šokiams visj k,ubo naria. kvjp
mintis yra labai graži ir syeiktn- čiami dal ti 
tina pirmą kartą surengta pra
ėjusių metų rudenį. Atrodo,

bendrabučio mergaitės giedojo

yra parašęs prof. kun. St. Yla,, _ „ , . , . A -------- ,. ----- - .——.. r
o muziką - levas Br. Markai.;.11' Krasausku,, kuris taip rūpės- 2 do, Vi3j banke|o 

į tingai parengęs savo konferencitis, SJ. Lietuviški ir gilios pras 
mės giesmių žodžiai bei nepa
prasta melodija visų susirinku
siųjų mintis pakėlė prie Dan
gaus.

Po pamaldų ir po pietų vie
nuolyno šventovėje buvo dar dvi 
konferencijos: viena apie Dievo 
malones, o antra apie religinę 
šeimos praktiką. Po konferenci
jų vienuolyno salėje vyko disku
sijos įvairiais klausytojų iškel
tais klausimais. Ypatingai gyvai 
visi dalyviai pasireiškė vaikų, 
tautinio auklėjimo diskusijose.

Čia pat salėje buvo surengta 
maža parodėlė, kurioje buvo iš
statytos lietuvių ir anglų kalbo
mis knygos religiniais klausi-1 
mais ir religinio auklėjimo rei
kalu. advento vainikas su ketu-

jog mūsų žmonės dar nelabai 
pripratę prie tokių susikaupi
mų ir labai labai nerangiai ren
kasi. Mes dažnai stebimės, kad 
kai kada senieji būna labai kon
servatyvūs savo gyvenimo ir vi
suomeninio veikimo pažiūrose. 
Atrodo, kad ir čia tas pats kon
servatyvumas ir nelemtas lietu
viškas nerangumas reiškiasi. Lie 
tuviai dar vis negalime suprasti 
būtino reikalo pagilinti savo ti
kėjimo tiesas. Tenkinamės to
mis žiniomis, kurias gavome iš

. , • • ! nemokytu kaimo mamyčių irnomis žvakėmis, rarotine zva- , . J , ... ..kaip per miglas tas žinias papil
dėme gimnazijoje. Bet toliau —kė ir gavėnios kryžius. Pertrau

kos nąetu seselė M. Paulė smul
kiai paaiškino, kaip reikia vai
kus nuo pat mažens pratinti prie' A .
liturginiu melų laikotarpiu. Ypa Kitos tautybes mus, lietuvius, re 
tingai tėvus sudomino Kalėdų llB'",u atžvilgiu yra gerokai pra-

nė žingsnio, kad kartais kas nors 
i iš šalies "davatka” nepavadintų.

prakartėlė. Jos mintis tokia. Pa 
statoma tuščia prakartėlė ir ša
lia padedama krūva šiaudelių. 
Kūdikėlis Jėzus gimė prakartė-

PADĖKA

I’r. Šulas

šiame bankete ir 
linksmai praleisti šeštadienio va
karą. ' Juozas Jasevičius

Pittsburgh, Pa.
Buvo susirinkęs Altas

Lapkričio 19 d. Lietuvių Pilie
čių Klubo patalpose, S. S. Pitts- 
burghe, įvyko Pittsburgho Alto

Svarbus pranešimas
Pittsburgho ir apylinkės lie

tuvių draugijų metinis suvažia
vimas įvyks 1958 m. sausio 19 
d., sekmadienį. 3 vai. p. p. Lie
tuvių Piliečių Klubo salėje, 1723 
Jane Str'. Visos draugijos or
ganizacijos ir parapijos nuošir
džiai prašomos atsiųsti atstovus 
ir įpareigoti juos būtinai daly
vauti susirinkime, nes bus tary-

— 1952 m. JAV žemės ūky
je dirbo tik 12*/' gyventojų.

skyriaus valdybos narių susirin- bos narių pranešimai ir aptarti 
svarbūs reikalai. Kviečia Alto 
Pittsburgho skyrius.

Fr. Žilionis

kimas. Susirinkusieji darniai ir 
našiai svarstė būsimą Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo 40 
metu sukakties minėjimą Pitts-1 --------------
burghe Visų buvo labai susu-u Socialines apdraudos 
pinta kad minėjimo programa; *
būtų visiems įdomi, nevarginan-j
ti ir negaišinanti laiko. Numa- KL.

reikalais
Turiu vieną klausimą dėl 

tyta ir to minėjimo meninė dalis,į Pensijos gavimo. Gal malonėsit iš- 
kurią atliks šv. Pranciškaus aka aiSkintL 1957 m' liepos 17 d; man 
demijos mokinės, vadovaujamos
seselės Pranciškos. Be to nu

suėjo 72 metai. Aš gaunu algos
100 dol. i mėnesį grynais pinigais, 
be to dar gaunu nemokamai kam
barį ir maistą, nes aš ten pat gy
venu, kur ir dirbu. 1955 m. rude-

NAUJI BATAI

Europietis berniukas džiaugiasi

PILNAS PASIRitiXIMAS RU£E!I!NIŲ 

IR ŽIEMINIŲ PALTŲ

Jaunuoliams yra parūpinta visas apsirengimas. .Dydžiai 
nuo M iki 20, kaip dručkiams taip ii normalaus dydžio.

Kiekvienas kostiumas yra taip puikiai pagamintas, kad jį 
dėvėsite su pasigėrėjimu. Su 2 porom kelnių jūsų eilute at
rodys kaip nauja ilgą laiką.

Viską galite pirkti kreditan, ir mokėti vėliau lengvais iš- 
simokėjimais be ekstra primokejimo.

SHERMAN’S
Vyraujanti vyrų ir jaunuolių rūbų krautuvė 

Town of Lake kolonijoje

4648 - 50 South Ashland Avė., Chicago 9, Illinois

KALAKUTAS DOVANAI
Kas pirks televiziją ar šaldytu,, pas 

BALYS RADIO & TELEVISION SALES & SERVICE
264€ West 71st Street PRospeet 8-5374

matyta pakviesti augštus JAV 
pareigūnus. Tikimasi, kad į mi 
nėjimą atsilankys Pennsylvąni-
jos valstybės gubernatorius bei a a - r- (■— -   ------ - -..-—r-, -------
Pittsburgho miesto galva Iš liei V”11 uP°- 7°"5<> •’ .TnP"esJ- ('auna.ma drabužių rinkimo vajų vykdo nuo rivusuu, gnu įmesiu gaiva, is ik, k am ha n ir maistą Soc. draudimo | l kričio 2j iįKj 30 d.

nj maino šefas išrūpino man penai- naujajs batais, kuriuos jis gavo iš 
ją ir aš 1956 m. sausio men. ga- Amerikos Katalikų Vyskupų fon- 
vau pensija už visus 1955 m., skai-I gįajs metais Vyskupų fondas

Pasinaudokite "Draugo” (lassificd skyrimui.

lenkusios. Tad nesipiktinkime 
jei kartais mus rie tik religinėje 
srityje, bet ir kituose dalykuose 
laiko atsilikusiais.

i-"s-M- » į

Chicagoje
Studentu) susirinkimas

Amerikos Lietuvių R. Katalikų . .
Federacijos Chicagos apskr. mė-i Liet.. Studentų Sąjungos Cni- 
nesinis'susirinkimas, įvykęs lapkr. ! cagos skyriaus eilinis narių su- t 
mėn. 13 dieną ir išklausęs prape- į sjrįnkjmas įvyko lapkričio 15 d.1 
Šimų ir apyskaitų apie surengtą rui ».
deninį pikniką ir bingo lošima Lie Lietuvos Vyčių saleje. Čia. su- 
tuvos Vyčių salėje ir darže š. m. sirinko apie 150 augštąsias mo- 
rugsėjo mėn. 29 dieną ir įvykusį Į kyklas belankančių studentų. 
Kristaus Karaliaus minėjimą s. i
m. spalio mėn. 27 dieną šv. Jur- Susirinkimo metu skyriaus 
,?O»SSUtu,Sr,Kr „SSS ■ Pi""- K. Dirkis susirinkusius pa- 
padėkoti visiems, kurie įgalino, , informavo, jog skyriui pnklau- 
kad šiedu parengimai galėjo būti so 211 narių, tačiau iš jų tik tur 
Federacijos Chicagos apskrities į- putj daugiau negu pusė yra su-

PASIRUOŠKIT KALĖDŲ ŠVENTĖMS!
Moderniai atremontuotose patalpose rasite didžiausj pasi

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

Pirkę Rocbevelt Fu mitu re B-vėje už $100 90 ar daugiau iki 
Thanksgiving, nemokamai gausite

KALAKUTĄ DYKAI!

☆
vykdyti

Pirmiausiai nuoširdžiai dėkoja
me prel. B. Urbai, Šv. Jurgio lie
tuvių parapijos klebonui, už lei
dimą Kristaus Karaliaus minėjimą .. . .
ruošti jojo parapijoje. Dėkojame ■ S1° menesio pabaigoje. Tam rei- 
kun, J. Kazinskui už atlaikytas pa- kalui buvo numatyta samdyti 
maldas ir kun. Spurgiui, MIC. už j autobusą, tačiau norinčiųjų va-
prnf. dr J Meškauskui už skai- žn,nt’ neatsirado n'r vieno, 
tytą labai gražią paskaitą Kris- Ruvavažiavimo reikalu taip 
taus Karaliaus akademijoje, amui- į pat kalbėjo iš Urbanos atvykęs 
kininkui P. Mariukui už atlikirną sajungos centro valdybos pirm. 
menines programos ir muz. A. i .
Skriduliui už aikomponavimą. Taip Vacį. Kleiza, apgailestaudamas 
pat dėkojame ir artistams — Chicagos studentų pasyvumą ar 

ir Al. Dikiniui

mokėję nario mokestį. Taip pat 
jis visus kvietė dalyvauti sąjun
gos suvažiavime, įvyksiančiame

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

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30

St Kelečienei 
už deklamacijas, o Elenai Blandy- 
tei už Kristaus Karaliaus akade
mijos programos pravedimą.

Dėkojame Šv. Jurgio pradžios 
mokyklos seselėms kazimierietėms 
už papuošima salės, Phillipsui dė
kojame už paskolintas palmes ir 
Lovickienei už gėles. Dėkojame vi
siems, kurie bet kuo yra prisidė
ję prie Kristaus Karaliuas šven
tės pravedimo.
Ypatingai reikia pabrėžti, kad vi
si artistai meninę programą Kris
taus Karaliaus Akademijos metu 
atliko nemokamai.

Būtų skriauda nepaminėti, kad 
beveik visą Kristaus Karaliaus mi 
nejimo ruošimo našta ant savo pe 
čių išnešė Em. Vilimaitė.

Rudeniniam piknikui ruošti pa
aukojo: J. 'Liepoms, Furniture Ccn 
ter savininkas, elektrinį laikrodį,! 
stalo lempą, medini staliuką ir su-1 
lenkiama kėdę, du krist-Uiniu pa
dėklu tortui; J. F. Budnikas pa
aukojo moterims kaklo papuoša
lą su auskarais ir apyrankę, Vin
cas Paukštis, Federacijos Apskr. 
iždininkas, paaukoki šešis kristili- 
nius stjklus ir ąsotėlį. Už tas ver- 
tingss dovanas jiems visiems labai 
nuoširdžiai dėkojame..

Pikniką suruošė komisija: Teo
dora Rtučinskienė, Elena Rama- 
šausklenė ir Jonas Kerulis. Jiems 
vlskms trims prikimšo labai nuo
širdi padėka. Reikia atskirai pa
minėti E. Ramašauskienę, kuri pa-

tėjančiam suvažiavimui. Tada. 
matyti paveikti šio pabarimo, 3 
studentai pasisakė norį važiuoti 
į suvažiavimą.

OIZIP’O s EL F OIXIr O SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES _ WALBROOK 5-8202

STATYBAI 
IR NAMU 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO
STASYS IJTWTNAS. Prm.
3039 So. Halsted St.

Tol. VIetory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai. 

Raštinė atidara kasdien nn®
8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro 
šeštadiennis iki 3 vai vskaro

VIKTORU K O 2 ICOs 
IJotuvišk . gazolino atoti® Ir ant® 

talaymaa
ti beveik viena paruošė vaišes pik Atliekami motoro remontai lygi 
nlko metu. Dėkojame visiems, ku- “i®0- da*ymo darbal Ir keičiamo,
rie yra prisidėję, kad piknikas bu- abi i uc UfiTADC 
vo Bu ruoštas ir įvykdytas. vBLLal,IE*lvlU I Un5 VU.

A.L.R.K. Federacijos Chicagos 67M 8 WE8TERN AVB. PR 8-9633 
apskrities tald>ba

NOVEMBEK-LAPKR 21, 22. 23, 25, 26. 27 d. <1.

HENNESvSY, Tliree Star Cognac Fifth $5.09
MARTELI., Coiirvotder or Gauthier

Imported Cognac Hfth $4.98
V AT—89 or AMBASSADOK Scotch Fifth $4.19
GRAIN ALCOHOI. 190 PROOF U.S.P. Fifth $4.89

POPIJLAR BRAND OF FI.AVOREI)
BRANDI ES FifUi $2.98

KRIPNIK (Iloney Punch) Fifth $3-89
POPIJLAR BRAND IMPORTED

CANADIAN WHIMKF.Y Fifth $3.98
CANADA DRY OR BARCLAY OIN

Full Quarl ({įtart $3.29
DON Q RDM Fifth $2-89

Hamms, .Scblitz, Pabst, Budweiser or 
Millers (Casc of 48 cans) Case

SKOLINK 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 pprki namą, visuomet kreipkis į STANDARD FEDERAL — 
sutaupysi pinigų ir išvengsi bereikalingų rūpesčių.

STANDARD FEDERAL visiems teisingai patarnauja, o karo ir de
presijos laikais taupytojams visados mokėdavo pagal pareikalavimą.

STANDARD FEDERAL turtas viršija 57 milijonus dolerių

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

Pinigai, įdėti prieš 11-tą dieną, neša dividendą už visą mėnesį

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
.THE UNITED STATES GOVERNMENT

I
JUSTIN MACKIEWICH, President 

JUSTIN MACKIEWICH, JR., Vice-President
/ 1 ' ’

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.

Stondard Federal Savings
1 i. 
1 -M 1

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

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

PHONE: Vlrginia 7-1141

$7.95

I



PAJIEŠKOJIMAI
Per Tarptautinį bei Vokietijos Lietuvoje

Rumbutienė Morta, gim. 
met. Lietuvoje.

1912

I J

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS Trečiadienis, 1957 lapkričio 27

CLASSIFIED ANO HELP WANTED ADVERTISEMENTS
Rūtelionienė Julija, gim. 1920 

met. gegužės mėn. 8 d. Lietuvoje.
Rūtelionis Vytautas, gim. 1913

„et birželio mSn. ,5 <1. 1919 met.]; mlTX JIS I
5 kamh., mūrinis naujiot.

Raudonąjį Kryžių pajieškomi šie 
asmenys:

Per Tarptautinį bei Vokietijos 
Raudonąjį Kryžių pajieškomi šie 
asmenys:

Miulerienė Gertrūda (Berdžen- 
tytė), gim. 1912 m. vasario mėn.
29 d.

Nasvytis Motiejus dr. su šeima.
Nasvytis Juozas, žmona ir vai

kai : Kęstutis, Regina, Aldona.
Newe Ema (Mejerytė), g. 1916 m.

Nevve Otto, g. 1903 m.
Newe Ludwig, g. 1908 m.

Narbutas Vytautas, g. 1921 met. 
rugpjūčio m. 14 d. Gauta žinių,
kad yra miręs. Pajieškomas tė-j sl<io k,,į Kidulių valsčiaus, Sa
vas. Narvydas Stasys, g. 1921 ; kn, kriUes 
metais.

išvvko > Ameriką.
Rumkienė Elzbieta, g. 1888 m. 
Ričkienė Stanislava. Gvvcna A-

merikojc.
Rutkytė Vanda-Asė, gim. 1922 

m. kovo mėn. 17 d.
Rožaitienė Marija ŠAdomai- 

tytė).

REAL ESTATE REAL ESTATE

Rimkienė Ona, gini. 1887 met. ! m. kovo mėn. 13 dieną

*3,1100 ĮMOKĖTI 
kuihluutŲ iiiuiIiUm hungalnvv su 

$18,500. i uždara veranda, moderni plytelėmis 
a po 4 kamb., mūr., dld. sk. 823,000. I išklota vonia n- kaltint tinę virtuvė, 
n.ri.i.e Ir .Ui^u mui.ų prvĮlriukinnil Kail(zas. Ari, bažnyčia ir mo-
S.A. AGLINSKAS Real Estate Neprui. iskue ,,r«,Mo» inigyu *i i
2439 W 09 St HF 4-S292 i P'* namą.W. MM SI. nik. 4-sniž Aitri GALE PAltK
■SU-—- fi kambarių mūrinio tiuiignlow. I

. .„r,,. 1 LiuksUHinin naujai ištaisytas namu
Tamošauskas Povilas, gim. 192b ! „riekia. :i magam loji. įteikia puma- I

REAL ESTATE __

mūr. 3 bt. kraut. e. ft. gar. — 23,400 
mūr. 3 bt. išdek. v. š. gar. — 24,500 
imsi. 2 bt. <*. š. gar. g. stovy — 15,000 
mūr. M k b. naujas, lid. lot. — pigiai, 
k ru pigių ir pelningų namų sųraėa-

A. BUDRECKAS, Realty

REAL ESTATE HELP WANTKD - FEMALE

WAITRESSES

4081 Archer Avė., LA 3-3384

Tautrupaitė Elena.
Tilmanas Jonas.
Tilmanaa Juozas.
Tylas Matas.
Tiepel Irena, gim. 1909 m. 
Tautkevičius Stasys, gim. 1928 

Seibutis Edvvardas-Albertas, g.[ met. spalio mėn. 25 d. 1947 met.
išvykęs į Belgiją.

Tumosa Jonas, gim. 1927 met.

Rahn Ewald.
Rimkienė Marija (Naujokaity- 

tė) gim. 1913 met.
Samajauskas Vytautas, Šilupin

| tytt, kuil galėtumėt /vertinti šį nu 
i nu,. įmokėti 44,5111).

ST. HITĄ puru piju —, prie Jlar- 
ųut tie Purk, 3 (upartųicntų) butų 
namas: 6, 5 ir 3 kam burių. Gražiai 
įrengtas vilius. Knbiie-tinė virtuvė, 
moderni vonia. Naujas garažas. Ma
žai reikia įmokėti.

I kamb. namas. Pilna pastogė ir 
rūsys. Gaza apšilti. Žieminiai langai-, 
-sieteliai Gražini apsodintas, 2 au 
toin. garažas. Sav. turi parduoti: pir-

Nikolaevas Aleksandras, g. 1905,19o3 meU Amerikoje. 
met. 1949 m. išvykęs , Kanadą. sibik Mykolas, gim. Lietuvoje,

Orlovas Valius ir vaikai: Vacio-, Simanavičius Albertas, g. 19221 Talačka Algirdas, kuris 1944- ' ko didesnį namų.
met birželio mėn. 22 d. Lietuvoje. 45 met. buvo Eichstatto kunigų Se , Turino, ir kitu namų pardavimui, urvu. uuaviiu į „-r i taip pat ir prekybinių namų.

Jei norite parduoti savo namą, mes 
Jums mielai patarnausime; turime 
klijentų, norinčių pirkti. Prašome 
kreiptis į mūsų raštinę —

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaskl St.

Telef. LUdlow 5-5900

vas, Juras, Artemijus.
i3onoŠhent) xz^r - na (iŠaikiožn Slabokas Juozas, gim. 1906 im. 1 minarijoje. 

g 1898 met. Vilniaus apskr. 1940- Latviioie, ar 1910 met. spalio m. ------------
44 met. gyveno Vilniuje.

Pečkaitis Justinas, 34 met sūn.
Prano.

4 diena Lietuvoje.
Stravinskas Ignas, gim. 1914 m.

Paskutinės žinios apie apie jį 1948
. PaĮokienė Ema, gim. Tauragėje Į metais .§ Vokietijos.
ir vaikai: Morta ir Ona.

Petraitis Jonas, gim. 1906-1909 metajA
Simkevičius Vytautas, g. 1930 į liepos mėn. 28 d.

Trinkūnienė Olgo, gim. 1904 m. 
ir vyras Artūras.

Ūsaitis Jonas, gim. 1901 m. Lie
tuvoje. ’

Ukeningas Jonas, gim. 1900 met.

met. Tauragėje.
Petraitis Petras, gim. 1921 m.
Paulauskas Pranas, gim. 1892- 

1893 met.
Paskutinės žinios apie jį iš U.

S.A
Pauliukevičius Jurgis, 30-40 m.
Petrokaitienė - Žadeikaitė Mari

ja, gim. 1925 m. kovo men. 25 d.
Petroliūnas Adolfas, g. 1896 m. 

birželio mėn. 4 d. 1949 m. 
išvyko j Amerika.

Platienė Sofija, gim. 1911 met. 
kovo mėn. 30 d.

Poderia Stasys, gim. 1906 m. Iš
vykęs į Ameriką?

Plušauskas Edvardas, gim. 1928 
met. vasario mėn. 9 d.

Poškienė Gertrūda, g. 1909 m. 
rugsėjo mėn. 23 d.

"Petrikieno Ona.
Petrošaitienė Herta, g. 1923 met. 
vasario meti. 2 d.

Penšiukienė Orėta, g. 1910 m. 
liepos mėn. 2 d.

Penzikovskienė Milda, gim. 1916 
metant.

Putz Ona (Bordženytė), gim.
1912 met. vasario mėn. 29 d.

Paulikienė Sofija, gim. 1922 m. 
gegužės mėn. 31 d.

Preikšaitis Juozas, s. Martyno, i Eduardas, gim. 1881 met. 
gim. 1905 met. Paskutinės žinios j Šidlauskaitė Agutė. i „„„„„„„„„
1940 met. iš Amerikos. Šakalys Klemensas, gim., 1919 met^T'Miko

Pitlinskiene Jadvyga (g. Ma- m.; Jonas, gim. 1924 m. 
jervtė), iš Lietuvos. Šimaitis Antanas.

Radavičius Stasys, gim. 1928 m. 1 Šimkus Leonas, gim. 1909 m.
RadiŠauskas Benediktas, iš An- i sausio mėn. 1 d. 1949 met. išvy- 

gliiofl. į kęs į U.S.A.
Rieck Felicitas, gim. 1887 met. švarcienė Ona, sūnus Rudolfas,
Rievartas Sergijus, žmona ir vai duktė Erna. 

kai: *'Blena, Lilija, Nyganda, Al- Trumpienė Ona>, 1889 met. bir- 
girdas. želio mėn. 6 d.

Rubavičius Pranas, gim. 1913 Tamošauskas Juozas, s. Prano, 
m. Lietuvoje. gim. 1922 met. liepos men. 7 d.

Valančius Antanas, gim. 1911 i 
met. s. Jono.

Vikuckienė Bronislava, g. 1918
1949 met. išvykusi į’ Australiją. Kampinis mūr. namas ir krautuvė 

Venckus Jurgis, gim. 1924 met. Ger*‘ einantis biznis Brighton Purk
,_x___ centre. Prie kraut. 4 k. butas.

Med. 2 a. 3 būt., šild. rad., alyva. 
Pajamų $210 mėn.
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. šild., iklyp. 
31 pėdų, garažas. $28,000.

Sinickas Antanas.
Alodfas Stoka.
Adolfas Stoka. gim. —
Vitoldas Stukas, gim. 1926 m.
Stončius Leonas, gim. 1899 m. i Lietuvoje.
Liudvikas Stura, gim. 1919 m. Vizbaras-Visbaras V. gim. 1910

s. Vinco. i metaia.
Sucher Kurt. Vizinas Vladas, s. Igno, g. 1909
Surau Artūras, gim. 1913 met. | met. liepos mėn. 11 d. 

sausio mėn. 15 d. Vaišekauskienė Greta (Jakšai-
Semribas Albertas, gim. 1918 | tė), gim. 1928 met. vasario mėn. 

met. rūgs. mėn, 12 d. Valaitis Mykolas, gim. 1912 m.
Salima Erich. liepos men. 10 d.
Smailienė Morta, gim. 1906 m. Vitkauskas Stasys, s.. Antano, 
Staniulis Teodoras, s. Jono g. gim. 1919 paet. liepos mėn. 10 d. 

1917 met. liepos men. 24 d. 1953 Wegner Marija (Konopinskai- 
met. gyveno Argentinoje. . te> gim. 1918 met.

Stasiukaitis Juozas, gim. 1933 Wirbelelt Anna, gim. 1885 met.
met. spalio mėn. 13 d. Lietuvoje.

Stančius Konstantinas, g. 1912 Wirbeleit Georg, gim. 1874 m.
m. vasario mėn. 8 d. ir jo žmonai Wlrbeleit Heinrich, gim. 1908-18 
Luciia. Šeimos nariai. i metais.

šakurskis Jonas, gim. 1887 m. Woitkewitsch Eduard, gim. 1901 
Šeputis Vincas.
Šeflerienė Olgo, gim. 1884 met.;

Voldemaras, gim. 1907 m.; Bru
nas, gim. 1909 m.; Povilas, gim. 
1911 m.; Albertas, g. 1917 met.; 
Ričardas, g. 1929 m.; Berta, g. 
1923 m.; Rudolfas, gim. 1878 m.:

met. Lietuvoje.
Wili Charlotte.
VVurringen su šeima.
WiHbudies Trude (Kawohl), g.

1895 met.
Zokienė Salomėja (Alijošaitytė) 

d. Prano.
Zukšienė Ona Skriskytė), gim.

1892 m.
Žukauskas Viktoras, gim. 1912

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. GUrfside 4-1450; Res.

V Arei- 7-2040

PROGOS — OPPORTUNITIES

EDVARDO

VALAIČIO
Piešti

KALĖDŲ ATVIRUKAI
Populiariausi atvirukai 1957 m. 
Platinami visame pasaulyje.

STIRNA PAS UPELĮ €”x7'Ą”
Už dėž. 25 atv. $6.25
Nuostabiai žavus miško 

vaizdas žiemos metu

Užsisakykite:
EDVARD VALAITIS 

1179 .Margret Strėet 
K DĖS PtAINES, ILLINOIS

-VANDERBILT 4-4789 LAUKINES ŽĄSYS Tt/2”x6i/2U

GERIAUSIĄ KALĖDŲ PASVEIKINIMĄ IR KARTU GRAŽIĄ 
DOVANĄ SUTEIKSITE SAVO ARTIMIESIEMS PASIŲSDAMI 
VIENĄ IŠ ŠIŲ DAIL. E. VALAIČIO PIEŠTŲ VAIZDŲ, KURIE 
PUIKIAI ATSPAUSTI SU AUKSINIAIS PAGRAŽINIMAIS. TIN- 
KĄMI PASIŲSTI I LIETUVĄ.

A Happy Thanksgiving Day To Ali!

BRUNO MOVRICH CO.
INTERIOR DECORATORS

3542 West 59th Street Chicago, Illinois
Pitone GRovehilI 6-7721

>/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ 1

CRANE SAVINOS
2555 WEST <7th STREET LAfayette 8-1MS

B. R. Pletklevrlcz, pren.; E. R. P1etlriewic*, eekr. Ir advokates
t

Mokame anfcMna dtvMendna. Keičiame čefclna. Parduodame Ir perkame 
valatyMa bonna. Taupytnlama patarnavimai Bemokamai, 
taupyti atidarydami aąakalt< Kandim. Apdrausta Iki *10,000

1
Darbo valandos: plrmad. Ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. Ir penk. 9 Ud 5; treft. uždaryta, o žett. nuo 9 Iki vidurdienio

MARŲl'ETTF I'AIIKE:
Mūr. hung. « kmiib. arti parku, 

centr. khzu šildytu, .reikia purduuti j 
šią savaitę.

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

susisiekimo. Nebrangus.
GAGE PARKE:

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

Turime visokio dydžio namų Ir 
įvalr. biznių. Parūpiname paskolas
lengv. salyk-

SIMAITIS REALTY,
2731 W. 43rd St., CL 4-2390

šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas Ir teisingas patar 
uavimas.

NORVILĄ
R».Al, ESTATE SALES 

2000 W. 59tb St. TeL PRospect 8-5454

OOOOOOvOOOOO'JOOOOOOOOOOOtTČ
marulette parke

• -Jų augšių mūr. 2 po 5 k. Aly voki Fyppllpnf nnęibnnc JiifJkil
karšto vinid. šilimu.. 2 mašinų mūr. ‘•ACeueill pOSlUOnS dVdlI-
b^*až,l»28.4oo!"a' A,u *",’hyk,OH able for Women. Previous

2-jų aiigštų mūr. 3_jų butu —
G. f» ir 3 k. Alyvos šiluma. Moderu, 
įrengimai. Naujas garažas. $30,900.

BRIGHTON PARKE
3-jų apartuientų med. miiiihn. i

Guzo šiluma. Naujas garažas. Pajų- i 
mų Ilso į mėn. ir savininkui bu-I 
tas. $19,800.

KITUR: 4 butų mūr. 1—6 k. ir
3— 4 k. Metinės pajamos $2,160. Pil- t 
na kaina $18,000.

2-jų augštų mūr. 5 ir 6 kamb.
Alyvos karšio vand. šiluma. Garažas.
Reikia paskubėti tik $21,900.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
surašo ir įsitikinsite gerais pirkiniais

„ VARPA S
Real Kstata — Insurance — Rentai s 

Notary Rublio 
5916 So. Westem Avė.

PRosp, S-2234

OOOOOOIKJCKJOTOOOOOtKKKšžOOOO

PIRKITE ir parduokite savo ne-į 
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu pataraa-
vunu.

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

BEpubUc 7-9400

BUILDING * REMODEIJNG

expenence not necessary. 
Will train. Good company 
benefits—5 day week. Dis- 
count privileges. 2 meals 
and uniforms.

APPLY
EMPIX)YMENT OFFICE 

5th Floor
WABA.SH AT MONROE

Carson
Pine Scott & Co.

1 S. STATE SfTREET

REIKALINGA VIRĖJĄ
Virėja vienuolynui. 9 seselės. 

Gyventi vietoje. Kambarys ir val
gis. Geras atlyginimas. Reikalin
ga kalbėti ir suprasti angliškai. 
St. Bridget Convent, 2954 Archer 
Avė. YArds 7-6555.

I Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy- 
[mo, pertvarkymo (remodeling) darbai|

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

^4327 S. Campbell Av., Chicago 32, III ?
JTel.: YArds 7-9675 arba CL 4-7450$

______ innnn:

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR I----- - --------------------------------------

Stato rezidencinius ir komercinius i___ IIFUP W $ NTEI) — MEN
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak.: VI 7-4229

MALĖ AND FEMALE

HISTOLOGIC Technicians —
Experienced. Excellent salary. 
Call or write: Congenital Heart 
Disease Center, 629 So. Wood 
St. Tel. Cllesapeake 3-3223.

Parduoti. DELIKATESŲ KRAU
TUVE su gyvenimui patalpa. Pri
einama kaina.

2438 W. 591h Street

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

atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

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

Visais pajieškomų reikalais prašo- _ ZZ , ,
me kreiptis į PLB Vokietijos Kraš- $8,200 PILNA KAINA 5 kamb.
to Valdvbą šiuo adresu: ' ™mas- 3 mie^ “ 2vn

• 26 ir Homan. $1,800 įmokėti SVO-
Litauisches Zentralkomittee BODĄ, 3739 W. 26th LAwndaie 

In Deutschland, 1-7038.
17azWeinenheim a. d. Bergstrasse „

Postfach 233. MARQUETTE PARKE, 6727
Westdeutschland So. Artesian Avė. savininkas sku-

| biai norį parduoti mūrinį 2 aukš
tų narną, nes išsikelia kitur 2 būt. 
po 6 kamb. Centralinis šildymas. 
2 autom, garažas.

Tel. REptiblie 7-9723
VAISTINĖSE PARDUODA

laikrodžius, bet . . . Jei reikia te
levizijos, radijo, Hi Fi, patefono 
— pirk pas specialistą su prakti
ka. Duodam išsimokėtinai, garan
tuotas taisymas.

3 METU 5 KAMB. MCR. NAMAS 
Vienus blokas nuo Marųuctte Parko, 
šildymas alyva. 1 karo garažas. 
$22,000. A. Katilius.
IU2 BLOKO NUO ,MARQI ETTE PK. 

; Stiprus ir geras 6 kamb. — 2 labai 
i dideli mieg. - mūr. bungaiow. Karš

io vand. alyva šildymas, t auto. ga
ražas. $17,500. A. Sirutis.

ItARGENASl TIK «12,5UO 
, Rrigliton Pk. med. 2 po 4 kamb. Viš- 
i koše dar 2 kamb., vienas iš jų re|- 
į kalingas mažo . sutvarkymo. Stoker
karštu vand. šildymas. Rūsys, gara- 

! žus. A, Rėklaitis.
PROGA, PROGA

Visais atžvilgiais puikus mūr. bun- 
galow, 6543 S. Campbell, parduoda- 

! irias už $18,000. P. Leonas.
TIK SI S,000

J vakarus nuo Marąuette Pk. mūr.
4 metų 5 kamb. (3 dideli mieg.) 
namas. Moderniška virtuvė ir vonia. 
Gazo šilima. 1 % karo garažas. A. 
Linas.

P. LEONAS
REAL ERTATP 

2735 West 71st Street 
Visi telefonai: WAIbrook 5-0015

fflllllllll'llllll'illllllllllllllllllinilllllllllll! 1! "IIIKIIIII'.I ■MllllllllllllllllllllllllllimiilIHIlIlIlIlIlIlHIII

Skelbtis “DRAUGE" apsimoka, 
nes jis tra plačiausiai skaitomas 

j lietuvių dienraštis, o skelbimų kai-

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

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

PR 8-6640 arba RE 7-8534

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.

Namų tel. Itlshop 7-HS4O 
2787 U’est 48rd Street

COLOR MATCHER AND 
INK MAN

Niurnų statyba, (vairūs pataisymai 
Ir pardavimas. Jei ne rite pirkti ar 
užsisakyti namų, kuris būtų gerai Iš
planuotas, patogus, gražus Ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErmlnal 9-5531 

nuo 6 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515
Noltun, Wlllow Springs, III.

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 
1442 S 48th Ct., Cicero 50, Ū1

Statome naujus namus ir garažas. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube S-27S3 nuo 9 vai. 

ryto Iki 7 vai. vakaro
Tel. OLymplc 2-5121 nuo A vai 

vakaro Iki 11 va>. vakaro

STANKUS
CONSTRUCTION C0.

J. GRADINSKAS, J. G. . Televi- 
sion Co., 2512 W. 47th St,' FR Vra Pnenama visiems 
6-1998. Pirkite Apsaugos Bonus.

Kombinaeiia gražios medžiagos bsi plaunamo' 
plastikos ... pasirinkimas iš 3 sna’vn!
Didelė, nepaprastai patogi kėdė padrybs-iti arba pa

sėdėti atsilošus. Labai stipri spyruoklinė konstrukcija. 
Pasirinkti iš 3 spalvų medžiagų ir plastikos kombinaci
jos: smėlio ir irnbiro spalvos, juodos ir baltos spalvos bei 
turkyzo ir turkyzo spalvos. Didelė vertybė tiems, kurįę 
nori geriausį patogumą ir poilsį.

• Pailsina širdi.
• Atremia nugarą.
• Pakelia kojas.

Experienced only, Steady work. 
Good vvorking conditions. Salary 
comrnensurate with abilily. Apply

SINCLAIR A VAIjENTINE CO. 
IIOI So. Pida.ski

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ii atlieku 
visus skardos darbus

1546 S. 49th Court, Cicero
Tel. OLymplc 6-0775 nuo 8 vaL 

ryto Iki 5 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 5 vai. vakaro: 

OLymplc 2-6752

1 FET APHRAmOS AGFNTTOA 
Visų rūšių apdraudos A u tom o bl

llų finansavimas Notarlatas Valsty 
hės patvtrtlnos kainos

Prieš darydami apd raudas kitur 
-insitsiralikite pas mus

•IGNAS RTKVĄITIS 
tVAlbrook S-6«7t

l\TERNTATF tNST’RA’JCE AGENCY 
8108 S. Ashland Avė.. Chicago SO. I1L

Atlieka planavimo ir statybos 
darinis gydytoji) ofisų, gyvona- 

įj rnųjįi ii- prekybos pastatų. Jū
sų pasirinkimui turime virš 300 
įvairių standartinių projektų, 
(ifiso telefonas ir narni;

l*Rus|H-ct H-20R*

7 103 SG. ttl STERN AVĖ. 

Cliicago 30, III.

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 Wesl 7lst Street

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

Telef. — HEmlock 4-5881

STATOME 

NAMUS IR 
GARAŽUS 

MASTER BUILDERS
Gonoral Contractlng Co.

(Sav. V. Sodeika Ir .1, Skoruhsluis)
1600 S. 48th CT., CICERO 50, 1LL.

Tel. OLyniphi 2-73SI; TO 3-1230
Atliekamo visus statybos ir per

tvarkymo (remodeling) darinis.

p P M E 8 I O I

I8NUOMUOJAMA — FOR RENI

NAMU SAVININKAI'
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui Turimi 
lankiančiųjn sąrašą

VARPAS Rea.1 Estate 
5«m So. Westėm PRospect 8-2284

Išnuom. 4 kamb. neapšildytas 
butas, 3-me augšte. 3404 S. Mor
gan St. Skambinti WA|brook 5- 
8420 po 6 v.v.

Išnuomojamas kambarys Mar
ąuette Parke su atskiru įėjimu. 
Pageidaujama vyresnio amžiaus 
moteris, kuri už kambarį ir mais
tą apsiimtų atlikti namų ruošą tri
jų asmenį; šeimai.

Skambinti RF.public 7-0165

\IARQ1'ETTE F’nrke iSnuom, kniu
ba rys.

PRospect 6-2191

IŠNUOM 5 K. BUTAS. 3 mieg. 
k. Karštas vanduo kasdien. Prie 
33-čios ir Emerald DAnube 6-2913

Išnuom. 5 kamb. apšild. butas, 
1-me augšte. 2 mieg. k. Karštas 
vanduo. Suaugusiems, be jokių na 
minių gyvulių $98 j mėn. Kreiptis 
šeštad. ir sekm. nuo 1 iki 6 vai. 

11124 S. Spaulding Avė.

Tvarkinga pora su 9 mėneaių 
mergaite įieško 4 ar 5 kamb ap 
šildomo buto be baldų, tarp $80 
ir $100 į mėnesį. Pageidauja piet
vakarių miesto dily. Geros reko
mendacijos. REliance 5-2948.

ĮSIGYKITE DABAR

Naujasis Testamentas- 
šventas Raštas

Visi Pittsburgho lietuviai
KLAUSO IR REMTA •

Pitfsbnrp;h'o Lietuviu 
Katalikų Radijo Programa

vadovaujama —
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI TRANSLIUOJAMA 
Kiekvieną sekmadienį nuo

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

L O A Verte Hetuvlų įaibon JUOZAPAS

RADIJO STOTIES BRADDOCKE
Visais reikalais kreipkitės šiuo ad- leido "LUX” 1947 m. Štutgarte, 
resu: Lithuanian CathoUc Hour, 620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama
Radijo Statkui WL0A. Braddock. "DRAUGAS” 4545 W. 63rd St.. 

Pennaylvania. CHICAGO 29. ILL
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Trečiadieni*, 1057 lapkričio 27

GRAŽIAI PAMINĖTA 
KARIUOMENES ŠVENTE

Lapkričio 24 d. Chicagos lie- D. Veličkos paskaita “Kova 
tuviai gražiai atšventė Lietuvos kitame fronte“ buvo ryški įvai- 
kariuomenės 39 metų sukaktį,
prisimindami kovotojus už Lietu 
vos laisvę specialioj šios šventės 
minėjimo programoje.

Dienos programa buvo pradė
ta iškilmingomis pamaldomis 
Šv. Kryžiaus bažnyčioje, daly
vaujant L. V. S. Ramovės, Liet.
Savanorių Kūrėjų S-gos, Chica
gos Šaulių Klubo ir Liet. Skautų 
S-gos vėliavoms bei gausiam

riais pavyzdžiais ir kalbėtojas 
sumaniai įrodė, kokia yra vertin 
ga mūsų kultūrinė kova dėl Lie
tuvos interesų. Jis čia liepė dau i 
giau susidomėti lietuvių rašyto
jų raštais, pažiūrint, ar savo 
knygų spintose turime didžiųjų 
mūsų rašytojų kūrinius, Lietu
vių Enciklopediją, ar skaitome 
bent vieną lietuvišką dienraštį. 
Kalbėtojas čia pagerbė ir kita
taučius lituanistus, kurie nenu-

būriui visuomenės. Pamaldų me jistami darbuojasi lietuviškojo 
tu giedojo Dainavos ansamblis,,- ..į;:.. f nt 
vadovaujamas muz. Spt. Sodei-1
kos, o turiningą pamokslą paša- Prelegentas toliau prašė ne
kė vysk. V. Brizgys. savais turėtaisiais titulais, bet

„ . . . „„„ . ! savo darbu parodyti meilę tėviš-Po pietų apie 300 Chrcagosikej Jis kv?t5 n,,st ' kieči
lietuvių susinnko Jaunimo cen- . , , , . . ... .... .[tvorų, belaukiant greitos savotro salen .Skflmmgam mmejlmu. tvirU.
ir meninei dabai. | . .....i sesnei ateičiai.

Čia buvo sugiedotas JAV him- į
Minėjimo programa buvo už

baigta menine dalimi, kurią pra
vedė LVS Ramovės Chicagos

nas, išklausytas LVS Ramovės 
Chicagos skyriaus pirm. Povilo 
Dirkio atidaromasis žodis, pa
gerbti žuvusieji bei mirusieji, iš
girstas konsulo dr. P. Daužvar- “* >o..6.uHOnao,
džio sveikinimas ir turininga D. Je pasirodė sol. Danutė Stankai- choruose. Koncertą ta. niekai viekas. Po Tautos himno pa-, 
Veličkos paskaita. akomponuojant prof. vi. | Paruostl> atsisėdi žmogus, pail- skaitą skaityti buvo pakviestas

Jakubėnui, padainavusi tris dai-1 Bet operą ruošti reikia daug 5 Juozas Vaičeliūnas. Jis savo gra 
Dr. P. Daužvardis savo trum- nas, Chicagos jūros skautų tau- Į m°bo išminti”. Bet po spėk

pame, bet efektingame žodyje pa tinių šokių grupė pašokusi ketu

skyriaus švietimo ir kult. reika-
lų vadovas E. Vengianskas. Jo-1 kai dainuoju įvairiuose Chicagos • žodį tarė skyriaus pirm. St. Kri-

brėžė, jog, kovojant dėl Lietu
vos laisvės vienybė yra būtinas 
dalykas. Konsulas kvietė visus 
lietuvius burtis nenugalimos ka
riuomenės gretosna, kurios bal
są galėtų išgirsti visi ir padėtų 
Lietuvą išlaisvinti iš pavergėjų 
jungo.

ris šokius, ir muz. VI. Baltrušai
čio vadovaujamas Chicagos vy
rų choras, pasigėrėtinai padai
navęs keturias dainas.

Meninės dalies pabaigai visi 
minėjimo dalyviai kartu su vy
rų choru sugiedojo Lietuvos 
himną. Edv. š.

DAINOS VYRAI KALBA MUMS

Įžengę į žiemos sezoną mes, Jonas Moekaitis: Jieškoti bū 
chicagiečiai, vėl stovime prieš vi- dų, kaip į lietuviškosios operos i 
są eilę lietuviškų meno švenčių,, spektaklius pakviesti visus tuos 
kurios yra vaisius neišsemiamos J lietuvius, kurie lietuviškos ope- 
kaikurių žmonių energijos, ilgų i ros (ar net jokios operos) nie- 
repetavimo valandų, savųjų ta- kad nėra matę. Gal jie rastų ką
lentų apraiškų ir nuoširdaus ti
kėjimo lietuviškojo kultūrinio 
gyvenimo šviesia ateitimi. Gruo 
džio 8 d. 3 vai. p. p. Marijos 
augštesn. mokyklos salėje dar 
kartą pamatysime “Rigoletto” 
operą lietuvių kalba. “Rigolet
to” opera lietuvių kalba yra Chi 
cagos vyro choro tvarinys, nes 
jie pirmieji iškėlė operos idėją ir 
ją realizavo, paaukoję šimtus 
poilsio valandų visuotiniam ope
ros pasisekimui.

Pažiūrėkime, kokios vyrų nuo 
taikas, pasitinkant paskutinį 
“Rigoletto spektaklį ir besiruo
šiant “Faustui”.

nors gražaus bei įdomaus, ir pa
keistų savo nusistatymą, kad 
“opera tai ne dėl mūsų” ...

Vytautas Raulin.aitis: Esu nau 
jas choro narys, nesuspėjau dar 
gerai susipažinti su operos menu 
ir jos pastatymu.

Kazys Skaisgirys: Spalio 14 
d. įvykusiame Lyric operos “O- 
telo” spektaklyje Desdemonos ro 
lę turėjo dainoti Renata Tebal- 
di. Gripas į tai neatsižvelgė ir 
pasiglemžė ją kelioms dienoms. 
Spektaklio dienos rytą iš Phila- 
delphijos iškviesta solistė Anna 
Maria Kuhn atvyko į Chicagos 
O’Hare-aerodromą 7:15 vai. va
kare. Be repeticijos, vos spė
jusi pasivilgyti pudra ji atliko 
skirtą vaidmenį ir kritikų buvo 
gana palankiai įvertinta. Laimė 
padėjo jaunai operos kompani
jai, laimė padėjo jaunai solistei 
sudaryti pagrindą ateities per
spektyvoms.

Rengiant ‘!Rigoletto” spektak 
liūs praėjusį pavasarį rengėjai 
baiminosi, kad liga neužkluptų 

Džiugu išgirsti, kad ar- 
Faustui” daromi žygiai 

kiekvienam veidmeniui paruošti 
po du solistus. Antra vertus,

Juozas Daunoras: Chicagos 
Lyric operos nenukonkuruosi
me. Mūsų išpaikintam lietuviš
kos visuomenės skoniui sunku 
įtikti ir jos nenustebinsime. Į gi
lesnius. platesnius vandenis šiuo 
laivu taip pat nėra vilčių ir rei
kalo išplaukti. Taigi, kas belie
ka? Maldauti piniginių aukų iš 
daugiau pasiturinčių mūsų tau
tiečių, kad pagelbėtų padengti . solisto 
spektaklių išlaidas ir intensy-! vejant 
viai tęsti toliau savo pradėtąjį 
darbą — ruošimąsi spektak
liams, siekiant galimai geriausių 
pasekmių.

Antanas firma: Pažvelgę į1 
atsilankiusių žiūrovų skaičių 
“Rigoletto” premjerose, aiškiai 
įsitikinome, kad visuomenės su
sidomėjimas opera buvo nema- | 
žas. Mums tai sudarė didelį ma
lonumą, nes matėme, kad mūst) 
darbą ir pastangas visuomenė 
įvertino.

Gediminas Janulevičius: Chi- 
cagoje esu vos trys mėnesiai ir 
pirmųjų operos spektaklių nema-. 
čiau. Bet Chicagos lietuviu ener 
gingumas ir veiklumas infor-j 
muotas per spaudą turėjo įta
kos mano apsisprendimui persi- j 
kelti į Chica ?ą ir įsijungti į vyrų 
choro eiles.

Viktoras Kizlaitis: Kaip ir dau 
gumas choro narių, nuo pat vai
kystės dainuoju įvairiuose cho
ruose. Ypatingai man buvo ma
lonu prisiminti praleistas valan
das Kauno radiofone (vaikų kam 
pelio pusvalandyje). Klausiate, 
kokias man sunkiausias kliūtis 
tenka nugalėti besiruošiant “Ri
goletto” ir "Fausto” spektak
liams? O gi nugalėti judrų Chi
cagos judėjimą bevykstant į re
peticijas ...

Neseniai išleistoje knygelėje — 
didesnis dainininkų skaičius ga- i PENSIJOS IR PAŠALPOS — at

spausdintas Socialinės apdraudoslės pasireikšti operoje.

ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis m pilna ap- 
drauda. Pigus Ir sąžiningas 
natarnavtmas.

R. ŠERĖNAS
>047 W. <l7th PI. Glilcogu

III. WAlbruok 5-8063 |

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad s.m. 
lapkr. 24 d. Lietuvoje, Kaune, mirė 

A. t A.

Prof. KAZIMIERAS VASILIAUSKAS
a

ilgametis Kauno Universiteto, Technikos fakulte
to dekanas, sulaukęs 78 m.

Gedulingos pamaldos bus atlaikytos Tėvų Jė
zuitų koplyčioje, 5541 S. Paulina St., Chicagoje, 
gruod. 14 d., 7 valandą ryto.

Nuliūdę sūnus, duktė, žentas ir anūkai

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILblNOlS

DEL RAKETINIŲ GINKLŲ

»■

Koncertinę dalį atliko iš To- 
i ronto pakviesta solistė St. Ma- 
šalaitė. Trejetą lietuviškų dai
nelių kanklėmis puikiai paskam-į 
bino Regina Jakubonytė. Šo
kiams grojo šaunus ukrainiečių 
orkestras, ir veikė lietuviškas 
bufetas. Svečių buvo ne tik iš 
Sudburio ir artimųjų apylinkių, 
bet ir J. B. Baltrušaičiai su I. 
E. Ramonais atvyko net iš 
North Bay ir ta proga aplankė 
savo senus draugus A. .V. Jašiū
nus ir Ramoną bei įsigijo daug 
lietuviškos literatūros. Sekma

dienį buvo atlaikytos pamaldos 
už žuvusius savanorius, karius 
ir partizanus. Progai pritaikytą 
pamokslą pasakė kun. A. Sabas. 
Džiugu pastebėti, kad ta pati 
gausi publika dalyvavo ir sa
lėje, ir bažnyčioje.

J. Vaičeliūnas po minėjimo iš
vyko į Torontą ir gavo pakvieti
mą skaityti paskaitą Cttawos lie 
tuvių kolonijoje. Sudburiškis

1000 kunigų Meksikai
- Montezumos 
steigta ruošti

seminarija, į- 
kunigus Meksi

į M •

Gen. Clarance Irvine, adm. William Raborn ir gen John P. 
Daly darė pranešimus senato karo r’eikalų pakomisijai Wa-
shingtone. (INS)

Kazys Slavinskas: Mano nuo- f'V.t-mone, sunkiausios operos kliu- ^udburv< ^nt- 
tys — tai finansiniai sunkumai. Įdomus minėjimas
Kol turime mecenatų, rėmėjų’ ir
gražios publikos, laikomės ir Kariuomenės minėjimas šie- 
žengiame pirmyn. - met įvyko gražioje ukrainiečių

. salėje ir labai pakilusioje patrio-
Liudas Zui-lis; Jau 28 metai, j tinėje nuotaikoje. Atidarymo

taklio, kai viskas gerai pasiseka 
ir visuomenė stipriai paremia sa 
vo atsilankymu, dainininkas 
jaučiasi laimėjęs ir nesigaili to 
vargo, kurį teko pakelti per ke
letą mėnesių. Todėl man senes
nės imigracijos lietuviui, malonu 
dainuoti vyrų chore ir operoje.

zioje, turiningoje ir aktualioje 
paskaitoje pabrėžė moralinių 
ginklų vaidmenį karuose, o ypač i 
dabartinėse mūsų kovose dėl Lie ’ 
tuvos laisvės ir lietuvybės išlai
kymo. Trumpai, bet konkrečiai, 
nurodė svarbiausius mums pri
einamus ginklus — lietuviškųjų 1 
parengimų ir lietuviškų pamaldų

Kitą kartą prašnekės daugiau ! lankymą, lietuviškųjų mokyklų 
lankymą ir rėmimą bei įvairių 
tautinių institucijų palaikymą 
medžiagiškai ir moraliai.

vyrų choro narių, prieš kurių 
akis nūnai stovi keturi lietuviš- 

‘ kų operų spektakliai. Pirmasis 
I jų — “Rigoletto” gruodžio 8
d. V. Rmj.

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY MILLS GĖLINYČIA
Goriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų. 

2143 West 63rd Street 
I'elef. PR 8-0838 ir PR 8-0834

NIKODEMAS PETRAITIS
Gyveno 328 Allen Avė.

ULivaDALE, CALtlFORNlA 
Daug metų gyvenęs Chicagoje 
Mirė lapkričio 23 d., 1957, su
laukęs i>'.< m. amžiaus. Gimė 
Lietuvoje; kilo is Tauragės ap- 
skricio, Gaurės parap., Miiaiėtų 
Kauno.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Ona (Stonytė), 2 sūnūsi: 
Jonas, marti Shirley, gyv. Glen
dale, (’ulifornijoje, Antanas, 
marti Jeanette, gyv. Chicagoje, 
3 anūkai,- 4 pusseserės: Marijo
na Bartkus, jos vyras Antanas, 
Ona Jankauskienė ir Marijona 
Stuionas, jos vyras Mykolas ir 
Agota Paulekienė, gyv. Venice, 
California, ir jų šeimos, kiti 
gimjnės, draugai ir pažįstami.

Priklausė S. L. A., Keistučio 
Klubui, Am. Liet. Political 
Klubui, Dariaus-Girėno Am. 
Legioii Post. No. 271.

Kūnas pašarvotas Glendale 
koplyčioje, 511 S. Central Avė., 
Glendale, California.

Laidotuvės įvyks penktadienį, 
lapkr. 29 d., 8:30 vai. ryto. Šv, 
Kazimiero parapijos bažnyčioje, 
Los Angeles, Calil'., įvyks gedu
lingos pamaldos už vellonies 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į kapines.

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

Nuliūdę Žmona, sūnūs, mar
čios ir anūkai.

A. A.

ADVOKATAS WALTER T. 
KROUSE

(KRASNAVSKAS)
Gyveno 6358 S. Hermitage Avė. 

Tol. PR 6-5741

Mirė lapkr. 26 <1., 1957, su
laukęs 47 m. amžiaus.

Gimė Harrlsburg, III.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

brolis Juozapas ir kiti giminės.
Kūnas pašarvotas Marten 

koplyčioje, 6453 S. Ashland 
Avė.

Laidotuvės įvyks penktadienį, 
lapkričio 2 9 d., iš koplyčios
8:30 val_ ryto bus atlydėtas į 
švenč. I’. M. Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu_ 
linges pamaldos už vlionies 
si«‘li). Po pamaldi, bus nulydė
tas į Šv. Kaz.imiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvės*'.

Nuliūdęs BROLIS

laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. YArds 7- 
3401.

iiiuiilllillliilliililllllilliiilliiiiiiiiiiiiimi

KAM SENATVĖ JAU ATĖJO, 
PENSIJŲ KNYGELE PADEJ01

A. t

ALEKSANDRA (ALICE) 
ROKIS

(Bielinskaitė)
Gyveno 4665 Ho. Paulina St. 

Tel. Vlrginia 7-8629
Mirė lapkričio 25 d., 1957,

6:50 vai. vakaro, sulaukus pu
sės amžiaus. Gimė Lietuvoje; 
kilo iš Kėdainių apskr., Dotnu
vos v., Krakėnavos parap., Ku- 
linos kaimo.

Amerikoje, išgyveno 47 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras John Kokis, duktė Stella 
ir jos vyrus William Marein; 
sūnus Juozas, jo žmona Kay, 2 
anūkai: William ir Kiehard; 2 
anūkės: Sandra ir Koše; brolis 
Jonas Bielinskis ir jo šeima; 
pusseserė Anna Vasiliauskienė, 
jos šeima, ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Z. žūdyc- 
kio koplyčioje, 1646 W. 46 Str.

Laidotuvės įvyks penktadienį, 
lapkr. 29' d., iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta j šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Prašome gėlių nesiųsti.
Nuoširdžiai Kviečiame visus 

gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, duktė, sūnus, 
žentas, marti ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Z. Žu 
dyekis. Tel. YArds 7-0781.

A. A.
KAROLINA BARBORA 

VALINSKIENE 
Žemaitytė

Gyveno 3232 S. Kmerald Avė. 
Tel. VI 2-7066

Mirė lapkr. 25 d., 1957, 4 v. 
p. p., sulaukus 81 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Kretin
gos aptik., Gargždų parapijos, 
Kvietinių kaimo.

Amerikoje išgyveno 8'tį m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Fabijonas, marti Seve, 
rina, anūkai Fabijonas. Agota 
ir Algirdas: duktė Karolina
Daknevičienė ir anūkas Sta
nislovas, brolio dukterys: fjra- 
sildu York, Barbora Glazeeki 
ir Stanislava Posvenskis, bro
lio sūnus: Stanislovas ir Alek
sandras šėmaičiai ir jų šeimos 
ir kiti giminės ir draugai. Lie
tuvoje liko Pranciška su šeima, 
sesuo Marija ir kiti giminės. 
Igitvijoje tiko sesuo Barbora su 
Seimą.

Priklausė šv. Kazimiero Vie
nuolyno Rėmėjų Draug.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje. 3307 South 
I.ituaniea Avė.

TAidotuvės įvyks penktadienį, 
lapkr. 29 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta j šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta j šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai' kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
Jalvvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnus, duktė, mar
ti. žentas ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. YArds 7- 3401.

(Sočiai Security) įstatymas su 
naujausiais papildymais: 1) mo
terims pensijos mokėjimas nuo 
62 metų amžiaus, 2) nedarbin
giems asmenims pensijos mokėji
mas nuo 50 metų amžiaus. Be to j 
čia telpa Nelaimingų atsitikimų 
įstatymas su nurodymais kokias 
pašalpas gali gauti susižeidęs as
muo. Knygelės kaina .80 centu 

Pinigus su užsakymais siųsti:
“D RAUGAS”

4545 VV. G3 St., .Chicago 29, III.
i tillllllllllllllllllimilllllllllll’lib

kai, kur siautė persekiojimas, 
per 19 metų (įskaitant ir bai
giančius šiais mokslo metais) 
paruošė 1,000 kunigų. Penkta
dalis visos Meksikos kunigų yra 
baigę šią seminariją. Dabar 
joje mokosi 2G3 klierikai.

Apie septyniasdešimt pen
kis bilionus dolerių buvo išleis- 

I ta JAV autostradoms nuo 1920 
1 ligi 1953 metų. Arti 54 bili i- 
nai ligi 1952 m. buvo surinkta 
už įvairius mokesčius nuo ga
zolino alyvos ir kt.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 

MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Tel. — CEdarcrest 3*6335

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Polinkiams Planų 

Pasirinkimas mieste!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

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6840 8o. Westera Ava. Air Condfttoned kopljrAa 
BEpabllo 7-8600 — 7-8601 Automobiliams riet*

Tkm* kart* ryr«na kitoM mlMte dalya*: ganaiw 
koplyčią arčia* jūsų namų.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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulanaų patarna- *'*** tur’me koplyčias |
.rimą* dieną ir nak ByF įįį > s o s e Chicagos Ir j
tį. Reikale ft a u k t i Rolando dalyse ir,
mua tuojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
1348 8. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. I.ITllANIC.A AVĖ Tel YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET Tel. MKeley 3-571

POVILAS J RIOIKIS
tSM S HAI STED E7

LEONAROAS F BUKAUSKAS
tW2l x MIUIIK. 1X1 Tel UOmmodore 4-222*.

1319 S 1 III *NI< 1 " I
iURGIS F BUDMIN

l>l \ tr.K ) 1138 I i '<

Trt YArd<« 1 l»l

V4SAITIS
»Hi > ;»(ith AVĖ. CICERO III

BUTKUS
Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1640 U I6th STKFF.7 YArds 7-078*.

STEPONAS C LACKAWICZ
'I*M VA «9th STREET REpublk 7-1213
5314 W. 23rd PLACE Vlrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
M‘M w Ol.vmpie 2-A245 h- TOsmhaO 3-9087
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DTENRASTT8 DRAUGAS, CHTCAGO, TLETNOTS

X II. Seigano vyrų rūbų 
krautuvės atidaryme dovanas 
laimėjo žemiau išvardinti asmc-j 
nys. Jie prašomi jas atsiimti, 
Seigano krautuvėje, 4630 So. 
Wood st. Penktadienį, po Pa
dėkos dienos, krautuvė bus at

idarą ligi 9:30 v. v. Dovanas
,, . laimėjo: Frank Ačas, 4329 So. iX Marius Augstesniotuos.... .. , , ,, ... i, ,, . ,, , , ... Washtenaw; Joseph Masaitis,mokyklos motinų klubas Kalėdų ,, ........ / . . ... „7 6035 Francisco; J. Vaineikis, .pobūvį rengia gruodžio 8 d. 

2:30 v. p. p. mokyklos salėje. 
Šis klubas prisimena senelius 
ir jiems Kalėdų proga paskiria 
dovanų. Klubus narės prašo
mos atnešti kokią nors dova
nėlę, tinkančią senesnio am
žiaus vyrui ar moteriai. A. 
Dambrovvski, J. Durkin ir W.m. 
Power rūpinasi, kad pobūvis 
gražiai pavyktų.

3451 West 64th PI.; Juozas Sle- 
žys, 4527 So. Wood St.; Helen 
Wrobel, 4332 So. Hermitage; 
P. Ruinius, 4359 So. Maple- 
wood; Mary Skleneus, 7840 
LaCross St., Oak Lawn; Limas! 
Kasilionis, 3249 So. Halsted; 
P. Pfeifer, 4422 So. Honore, ir 
Frank Ashmont, J r., 7259 So. 
Essex.

X Ramutės Malinauskaitės 
ir Vytauto Butkaus vestuvės 
šeštadienį praėjo iškilmingai. 
Sutuoktuvių apeigas naujpje 
Marąuette Parko lietuvių baž
nyčioje atliko kan. P. Kapočius. 
Vakare Lietuvių auditorijos di-

X A. L. Mokytojų s-gos tra- 
dieinės kavutės metu, kuri bus 
grurodžio mėn. 1 d. 4 vai. po 
pietų Jaunimo centre, dr. VI.
Leterskis supažindins su Va
sario 16 gimnazijos aktualijo
mis; vaizduose, rod#nuose inž. . ...
J. Bartkaus, aplankysimu Eu-j*^0^ salžJ0 . ,vyk° j™1“™1 
ropoję tas vietas, kurios ka-'Puola: kuru ,tm rūpestingai ir 
daise buvo ir mūsų kojų mindy-: itabia^ paruošė Jaunosios 
tos. Poetės A. Vaičiūnienės ir 
Gr. Tulauskaitė savo kūryba 
nukels dalyvius j grožio pasau
lį.

Padekcs dieną kalakutai puoš milionus stalų. Šis gra
žuolis iŠ Missouri valstybės išdidžiai stovėję prieš fotografą, 
nesirūpindamas, kad bus suvalgytas. Gaila, l>et taip bus.

(INS)
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Važiuos mašina be 
vairuotojo »

JAV Vieškelių draugijos su
važiavime Chicagoje buvo de
monstruoti ateities automobi
liai, kaip jie galės važiuoti be 
vairuotojo. Mašina buvo paleis
ta keliu per 322 pėdų tarpą, kur 
buvo nutiesta viela, kurią ap
čiuopdami elektroniniai įtaisai

Mirčiai pasmerkta 
išgyveno 103 m.

KAS KĄ IR KUR
— Lietuvių Krikščionių Demok

ratų sąjungos susirinkimas įvyk
sta gruodžio 1 d. 3 v. pp. tėvų jė
zuitų Jaunimo centre, 5600 South 
Claremont avė., 1 augšt. Bus įdo
mus politinis pranešimas apie Lie-

Cikagictė Demitra Gckas, ku
ri 1910 m. taip sunkiai sirgo 
vandenliga (dropsy), kad net 
trys gydytojai jai nenumatė
ilgesnio gyvenimo kaip 24 va-! tuvos laisvinimo veiksnius ir pa
lon/ioo i- i • šaulio įvykių apžvalga,landas, išgyveno iki šiol, susi-1 
laukdama 103 metų. Ji dar

• : *• u l8 8T1 i datą be akinių pa(jėkos dieną pasiklausykite iš
rodė, jei masina nenukrypstaj įr jaaučiasi gerai. stoties WHFC. 1450 kil. nuo 6 iki

' nuo kelio. Elektroniniai įtaisai1 ; 7 vai. Programoje gėrėsitėn gra-
į rodė, jei priešais važiavo kita j Jau gdbena gyvulius žinomas operos solistas Algirdas 
masina. Tie elektroninių įtaisų parodon 1 Brazis- Pianu akompanuos Mani
ženklai galimi bus įjungti į vai- j H
rus, į stabdžius ir mašina pati, Lapkričio 29 d.

Valdyha

, sustos ar darys reikiamus po
sūkius.

Panamos įvairumai

i girdas Motekaitis. Programoje nu- 
Chieatrnio matvtos dainos: “šaulė raudona". 

, , •*. “Palikta šalis”, L. šimučio, “Pate-

benti į ją gyvuliai. Iš viso pa- 
Teatras Today (Madison ties rodoje bus išstatyta apie $5,- 

Dearborn, Chicagoje) šios sa- 000,000 vertės gyvulių. Iš 36 
vaitės pradžioje pydo trumpus šio krašto valstybių ir iš Ka- 
tikrovės filmus. Žiūrovui pa-Įnados bus suvežta 11,000 gal- 
trauklus filmas apie Panamą, vtjU, arklių, avių, kiaulių. Bus 
su spalvingais jų tautiniais šo- išdalinta $100,000 premijomis, 
kiais, su kanalo vaizdais. Labai
spalvingas filmas, sudarytas iš 
arti filmuojant atsiskleidžian-

prasidės gyvulių paroda, kuri kėk aušrele”, Tore-ndoro daina iš 
vyks International Amphithe- operos “Ctrmen”, “Tango noktur-
.. j j • nas” ir “Valentino malda” Lš ope-atre. Jau dabar pradedami ga-lros Ka,Isto

X Augšt. Lituanistikos Mo
kyklą šiemet lanko didelis skai
čius mokinių. Pamokos vyksta 
naujose Jėzuitų patalpose — 
Jaunimo centro vietovėje. Džiu
gu, kad daugelis tėvų supranta 
naudą ir reikšmę lituanistinių 
dalykų, bet atsiranda nemažai 
ir tokių tėvų, kurie visiškai sa
vo vaikų neleidžia į mokyklą 
arba įpusėję sustoja toliau lan

ina Barbora, talkinant tėvui 
'Vincui. Vaišėse dalyvavo kan. 
i F. Kapočius, kun. J. Prunskis, 
i apie 250 svečių. Jaunavedžiai 
apsigyvens netoli Šv. Antano li
goninės, gražioje Douglas par
ko apylinkėje. Jaunasis Vytau
tas Butkus toliau tęs savo 
elektros inžinieriaus studijas 
Illinois Technologijos institute.

X Lt. Edmundas Peters-Pet-1 X Furniture Center, Ine., pa- 
ravičius šiuo metu tarnauja j aukojo radijo aparatą rengia- 
JAV kariuomenės dalinyje, |mai L- B- Bridgeporto apylin-

čius žiedus, darželių augalus, 
vabzdžius. Eiklių žirgų galima 
pamatyti lenktynių filme. Daug 
sporto vaizdų, Vokietijos ma
dos ir politikos naujienos. Pro
grama tęsiasi valandą.I

Kalėjimas vieton 
kariuomenės

Penktadienio vakare Budriko 
krautuvė bus atdara iki vėlumos.

Pranešėjas

— LAS suvažiavimo programa.
Šį savaitgalį į New Yorką renka
si lietuviai studentai savo sąjun
gos visuotinam suvažiavimui. Yra 
numatyta sekanti suvažiavimo pro 
grama:

Penktadienį, lapkričio mėn. 29 
d. 9:30 vai. — CV ir skyrių valdy
bų pasitarimas, 12 vai. — suva
žiavimo dalyvių registracija, 1 v. 
— atidarymas, 2 v. iki 5 vai. CV 

goję gaus didesnį atlyginimą: ir skyrių pranešimai, (visa ši pro-

Didesnės algos 
mėsininkams

Apie 8,000 mėsininkų Chica-

esančiame Pietų Korėjoje. Jis k?s loteriJai’ kuri lvyks S™'
.- . , džio mėn. 28 d. Lietuvių audi-tevams rašo apie skurdų korė- ..... x x ,tori joje koncerto metu. Pelnas
jiecių gyvenimą, apie alkstan- skiriamas moksleivių tautiniam1 metams ir dienai kalėji’
čius ir šąlančius jų vaikus. Ji- ansambliui paremti. 1 man už tai> kad J18ai atsisake

“Ateities” redaktorius ir žino- į sai prašąs savo tėvų, kad jie X Lietuvių auditorijoje
mas visuomenininkas, drauge parinktų drabužių vaikams ir Bridgeporto moksleivių tautinio

JAV distrikto teismas pa
smerkė Abraomą Bomtregerį

X Juozas Baužys, ilgametis

su įstaiga, kurioj jis af-ipagjųBtų j0 adresu į Korėją,
sakingas pareigas, persikėlė iš 

Laiki-kyti, pav. net kaikurių versli-|New Yorko » Chjcagą.
nai gyvena įstaigos išnuomo
tuose moteliuose, tačiau greitu

ninku iš Bridgeporto arba kitų 
vietovių jų vaikai be jokios
priežasties šiemet mokyklos ne-j .
lanko. Ar čia ne tėvai kalti? į mieste. Juozo asmenyje Chica- 

; ga susilaukė veiklaus kultun- 
X J). L. Kunigaikštienės Bi-I|ninko Redaguodamas “Ateitį”

laiku įsikurs pastoviau Cicero

nes žiemos metu daug vaikų 
gali išmirti nuo šalčių, neturint 
kuo apsirengti. Todėl kas tu
ri atliekamų nuo savo vaikų 
drabužių ar apavų nuneškite 
šiuo adresu: Bronė Petravičie- 
nė, 6537 So. Rockwell str., Chi-

rutės d-jos Chicagos skyriaus j Jlin7as išaugino jaunų bęndra-i ca£°. tel. PRospect 8-5387. 
koncertas. įvykęs šeštadienio I darbiy kadrą, ypač tai ryškiai Į x LB Bridgeporto apylinkė 

matyti iš paskutinio “Ateities’ organizuoja komitetą mokslei- 
numerio, kuris beveik šimtu
procentų prirašytas jaunimo.

vakare YVestern Ballr>;>om, su
traukė didelį svečių būrį. Me
ninę programos dalį išpildė jau
nieji talentai — Vita Valikony- 
tė, Valentas Liorentas, Laima 
Leonaitytė. Taip pat joje pasi
rodė ir prof. VI. Jakubėnas.

X Petras Kurzikauskas, ne
pamainomas Balfo 57-to skyr. 
iždininkas, su lietuvišku pasi
šventimu rūpinasi iždo reika
lais. Jisai maldauja visų atlikti 
lietuviškąją pareigą. Skyriaus 
nepaprastas susirinkimas bus 
gruodžio mėn. 1 d. tuojau po 
sumos Visų Šventųjų parapijos 
salėje.

X Fabijono Valinsko, L. B.
Bridgeporto apylinkės valdy
bos nario ir moksleivių an
samblio pirmininko, sūnaus
kriMtynos įvyksta Lietuviu Rcngiamos|

ir vaišės. Kviečiami nariai ir 
šiaip visi menininkai oficialiai 
klubui nepriklausą; drauge 
kviečiami visi tautiečiai lietu
viai, prijaučią klubo veiklai.

auditorijoje 
d., kuriose 
visuomenės veikėjų.

X 18-tos lietuvių kolonijos 
tėvai susirūpino lituanistinio 
švietimo reikalais, nes iš lanky
mo Švietimo tarybos atstovų 
paaiškėjo, kad lituanistinio švie
timo reikalai skubiausiai yra 
taisytini. Pasirodo, kad tenai 
nebūta nė tėvų komiteto, kuris 
tais reikalais rūpintųsi.

X Marijonas Kieto, statybos 
kontraktorius, pasistatė 12 bu
tų namą, kainavusi 180,000 dol., 
prie 71-mos ir So. Francisco

lapkričio mėn. 
dalyvaus apie 100

po 3214 iki 381/. centų per va
landą daugiau ir jų savaitinis 
atlyginimas dabar sieks $113— 
$119.50. Užtat jų unija leido 
jiems dirbti ir vakarais.

Trečioji paslaptis
Paskutinį šio mėnesio šešta

dieni, lapkričio 30 d., per Mu
tual Netvvork radijo tinklą bus

grama vyksta West Room, Hotel 
Statler, 7th Avė. ir W. 33rd St., 
New York), 6:30 — krepšinio rung 
tynęs tarp šių metų š. Amerikos 
lietuvių krepšinio nugalėtojo N.Y. 
Atletų Klubo ir studentų sporto 
klubo Lituanicos komandų, 8 — 
susipažinimo vakaras Brooklyn’o 
Piliečių Klubo salėje, 280 Union 
Avc., Brooklyn.

šeštadienį, lapkričio mėn. 30 d. 
10 vai. — tęsiami CV ir skyrių 
pranešimai, diskusijos, Iv. — pie
tūs, 2:30 v. — K. Ostrausko pas-
kaita, (viskas vyksta West Room, 

pavaizduota trečioji garbingoji į Hotel Statler), 8 v. — banketas ir 
... J .rožančiaus paslaptis — gv. ‘ šokiai Skytop salėją Hotel Stat- 

vieton dirbti ligoninėje ar dar- i_ .... .ler, (Rūbai : “Semi-Formal ).° 1 Dvasios atėjimas. Marijos vaid-

Į atlikti karinę tarnybą arba ton

ansamblio repeticijos vyksta 
šiomis dienomis: antradieniais 
— mažųjų grupė 5 vai., ketvir
tadienį — vyresniųjų grupė 6 
vai. ir penktadienį — kankli
ninkai 6 vai. Dar priimami nau
ji ansamblio dalyviai repeticijų 
metu.

X A. a. pulkininko Juozo 
Musteikio mirties metinėse ge
dulingos pamaldos už jo sielą
bus atlaikytos Šv. Panelės Gi 

vių tautiniam ansambliui remti, mimo naujoje bažnyčioje Mar- 
Pirmieji komiteto nariai

buotis farmoje už kitą, išeinan
tį kariuomenėje. Jis sakosi, kad 
amiš-menonitų tikyba, kuriai 
jis priklauso, draudžia jam ka
rinę tarnybą ar kokius kitus 
pakaitalus ton vieton.

Tragiška jaunuolių mirtis
Garaže 2440 W. Coyle st., 

Chicagoje, rasti užtroškę nuo 
gazolino dujų mokytoja Aliceį 
Graham, 22 m., dirbusi Nilesl 
Apsk. Augšt. mokykloje, ir

menį atliks aktorė Ruth Hus- Sekmadienį, gruodžio mėn. 1 d.
. . 11 vai. — katalikams sv. misios,

sey; programoje taipgi daly- kurių metu bus specialus pamoks-
vaus Ann Blyth, Christopher 
Lynch ir Nan Merriman.

PAJIESKOJIMAI
JUOZO BAUKIO sesuo Kastu- 

sė, iš Lietuvos, prašo broli atsiliep 
ti. Rašyti: I. Vilis, 241 Warren St., 

i Hudson, New York.

las studentijai. Apreiškimo para
pijos bažnyčioje, North 5th St. ir 
Havemever St., Brooklyn, 12:30 v. 
— suvažiavimo uždarymo posėdis 
tos pačios parapijos salėje. Dr. ,A. 
Vasio paskaita. Posėdžio metu bus 
perskaityti sveikinimai ir rezoliu
cijos.

verslininkas Robert Cornell 26 
jau ąuette Parke šeštadieni, lapkri-|m amžiaus viceprezidentas 

X Valdemaras Šalna, latvių j Jneae juokies, Pav’ F’ Va‘!čio 30 d- 8 v- ^o. Pažįstami dyiejų pramonžš firmų; už dve- 
D„iiotaa kuris vra dai- linskas $25’ Lietuvi4 Rezisten-, kviečiami dalyvauti. , {-„ mAfll iia,hflfII iS tgvn na

cinės Santarvės vardu — J. X Ralfo rūbų ir avalynės
Budrikis $25 ir mok. K. Dak- Į rinkliava vyksta visoje Chica- 
navičienė $25. Pasižadėjimų i goję. Ją rengia atskirai kiek-

Jieškomas PRANAS DRUNIUS. 
s. Juozo. Jieško Rasa Rupliene, Pu 
šų gatvė Nr. 8, Vilnius, Lithuania.

tenoras, solistas, kuris yra dai 
navęs Rygoje, Švedijoje ir ki
tose Europos operose, glaudžiai 
bendradarbiauja su lietuviais
Jo protėviai buvo lietuviai. “Ri- gauta ir dauSiau- gera, vienas Balfo skyrius. Prašoma
goletto” operos spektaklyje jis 
dainuos lietuviškai Hercogo 
partiją. Šiame operos spektak
lyje dalyvaus nemažas skaičius 
amerikiečių, ukrainiečių, latvių 
ir estų tautos žmonių.

X Rašytojas I*. Babickas ir 
dain. S. Klimu itė-l’auticnienė 
atliks programą Menininkų klu
bo pobūvyje, kuris įvyks 1 fi
gmedžio, sekmadienį, 3 v. p. p. 
buv. klubo patalpose: 2548 W.

X Chicagos šaulių klubo val
dybos posėdis įvyko lapkričio 
mčn. 22 d., kuriame visa val
dyba atsistatydino, nes gruo
džio mėn. 1 d. Lietuvių audito
rijoje įvyksta nepaprastas na
rių susirinkimas, kuriame bus 
išrinkta nauja Chicagos šaulių 
klubo valdyba.

X Kun. 4. Jiisevičius, Omaha,

kad ir kiti ansmabliai panašius aukoti atliekamus rūbus ir ava- 
komitetus turėtų. lynę.

CHICAGOS ŽINIOS
Merginos nepataria pabėgti •,'»s sakosi buvo pabėgusios,

Į Chicagą sugrįžusius dvi 15 kad galėtų išvengti tos draus
mes jų mokykloje ir namuose.

Perdaug įmokėjo
Chicagoje yra apie pusė mi-

metų moksleivės — Jeannine 
l’aulman ir Laurie Hovious —i 
pasakoja, kad jos niekam ne-i
patartų iš namų pabėgti. Jos'
8ako. liono permokėtų mokesčių. Apie

11,000 asmenų gaus atgal per-Kaikurie jaunuoliai nori pa-i 
gyventi savarankiškai. Jie taip 
mano, bet pabėgus iš namų taip 
neišeina. Pasijunti vienas, išsi
ilgęs, kenčiąs.

Jos buvo pabėgusios su bu
vusiu kaliniu Capps, nuo kurio 
pakeliui atsikratė: jos užrakino 
ji motelio prausykloje ir pasi
slėpė krūmuose, ten išbildamos 
iki jis nustojo jų jieškojęs. Pas
kiau jos nuvyko į Miami ir iš 
laikraščių susijieškojo tarnybą 
pas gydytoją. Laurie Hovious 
dabar sako:

— Tai nebuvo juokas. .. Pa

mokėtą dalį. Tokių sąrašą pra
dėjo skelbti dienraštis “Chica- 
go American”.

jų metų jis būtų iš tėvo pere 
męs tų firmų prezidento parei
gas. Manoma, kad jie užtroško 
netyčia.

Legalizuos bingo?
Lake apskrities prokuroras 

Thomas J. Moran kreipėsi į ke
turis atstovus Illinois parla-

1) STASE BABUŠYTE - BAR- 
TUŠKIENE jieškoma brolio Anta
no g. Sibire. 2) NATAL. NEVI- 
RAUSKAITE- SKAISGRIENE jieš 
koma sesers Magdutės gvv. Lietu
voje. 3) VLADAS GERULAITIS 
jieškomas brolio Vyto gyv. Lietu
voje. Stasė, Natalija ir Vladas dėl 
rvšio su giminėmis prašomi kreip
tis šiuo adresu: 51 Huntington 
Cresi, Toronto 3, Ont., Canada.

kt u i- * u iik. - bėgęs negali visą laiką bėgti,avė. Jis yra pirmasis iš naujųjų Nębr., liet parapijos klebonas, Aį džiaugiuosi ka<1 buyau 
ateivių statybininkų tarpo įsten- šduvo« vietoves liet Saleziečių s Buyau HUsirūpi.
gęs pastatyti tokį didelį namą. jaunimo stovyklavietes bažny-’

čiai paaukojo dvi dideles sta- 
X Jaunimo literatūroj pre- tūlas ir įsirašė į Šiluvos stato-

mijai laimėti, kurią skiria A. L. mos koplyčios amžinuosius na
Mokytojų s-ga, jau prisiųsta 2 irius, paaukodamas 100 dol.
pirmieji kūriniai. Paskutinė da- i v »•*.«„ «z f .... .... . x Lietuvių R. K.
ta kuriniams įteikti yra 1958
m. sausio 1 d.

X Kun. Pr. Garšva sakys 
pamokslus 40 valandų atlaiduo

Jieskomi 1) ANTANAS DUDĖ
NAS, jo dabartinė gyvenamoji vie 
ta nežinoma. 1944 m. pavasary jis 
buvo Žaliakalny-Kaune. Buvę jo 

mente, kad jie darytų pastan- draugai ar pažįstami prašomi ar
gų pakeisti nuostatą, kuriuo 1 ailiepti. Jo jieško motina ir sesuo, 
šioje valstybėje draudžiamas
bingo.

DĖMESIO
Š. m. gruodžio mėn. 1 dieną 9:30 

vai. Tėvų Marijonų koplyčioje prie 
4545 W. 63rd St. įvyksta pamal
dos už a, a. Antano Pabedinsko 
sielą. Visi prieteliai ir pažįstami 
kviečiami dalyvauti. Po pamaldų 
trumpas minėjimas.

Korp! “Kęstutis” centro valdyba

Užsisakykite 
Naujai išleistą knygą
“A MEW LOOK AT 

CHRISTMAS 
DECORATIOMS”,

kurią suredagavo

sesuo M. G roti a, (Listaitė)
Marijos Augšt‘‘8nfiH mokyklos 

meno dalyky mokytoja

Šioj knygoj aiškinama kaip pa
puošti eglutes. Duodami 27 tautų 
puošimo pavyzdžiai. Ypatingas dė
mėsią yra kreipiamas į lietuvišką 
eglutę. Lietuviška eglaitė papuo
šia ir knygos viršelį., llustraeijos 
yra atspausdintos 6 spalvom Kny
ga gražiai įrišta.

Knyga turėtų būti kiekvieno lie
tuvio knygvnę ir ji labai tinka 
dovanoti Kalėdų proga kitatau
čiams.

Kaina $4.95.

Užsakymus siųskite:

"DRAUGAS”
4545 W. 63rd St. 
Chicago 29, Illinois

Jam vra laiškas iš Lietuvos. 2) 
ALEKSAS JUKNIS. gyv. Chica
goje, 3325 Aubert A ve., Austin 
Avė., Avalon Avė., arba kita kuri 
( jo laiške parašyta gatvė labai ne
aiškiai). Jieško Jurgis Juknis. s. 
Stasio, gvv. Lietuvoje, Kapčiūnų 
km., Pakruojo vals., Šiaulių apsk r. 
Žinantieji apie šiuos asmenis, pra
šomi rašyti šiuo adresu: Antanas 
Aidukas. 575 East 38th Street, Pa- 
terson, New Jersey.

Jieškomi 1) JONAS PANASE- 
VICIUS, kilęs iš Vilkaviškio apsk.. j 
Vilkaviškio vals., Dugnų kaimo, j ' 
Ameriką atvvko 1908 m. 2) JO-! 
NAS ir ALBINA MILIAUSKAI., 
kilę iš Vilkaviškio apskr., Žalio- i 
sios vals., Budvičiu kaimo, į Ame-' 
riką atvyko po II-jo Pasaulinio 
karo. Jieško giminės iš Lietuvos. 
Dėl platesnių žinių kreiptis — W. 
Greenis, 3830 Hemloek St., East 
Chicago, Indiana.

Liet. R. K. Labdarių Sąjungos

38 tas Seimas
, i»yk«

Sekmadienį, Gruodžio I d., 1957 m.,
Holy Family Vila, Orland Park, III.
Scimis prasidės su šv. M i šiom, kurias atlaikys did. gerb. 

k,m. A. Linkus, Av. Kryžiaus parapijos klebonas ir Labdarių 
Sąjungos dvasios vadas, 10:30 vai. n te, prieglaudos koplyčioj.

Bendri atstovų ir svečių pusryčiai 12:00 vai. dieną. 
lxM»nardas šimutis, seimo vedėjas, pradės posėdžius 2:30

vai. popiet.
Naujo priedo statyba jau prasidėjo ir susirinkusieji sei

mo atstovai ir svečiai turės gerą progą peržiūrėti naujosios 
statybos eigą.

Šis metinis seimas yra labai svarbus labdariu sąjungai 
ir šiuo etvėju kviečiame visus geraširdžius lietuvius dalyvau
ti Reime ir prisidėti prie šio svarbaus darbo senelių prieglau
dos įstaigai.

Raginkite savo draugijas atsiųsti atstovus ir patys da
lyvaukite

Liet. R. K. labdarių Sąjungos Valdybą

iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitniKiiiiK

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 

nes jis vra plačiausioj skaitomas

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas — IJetuviš- 
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pevvtrees ir T. Gėriko. 333 

lietuvių dienraštis, o skelbimų kai-' P8* Kietais viršeliais. Kaina $4.50.
i Gaunama “Drauge”, 4545 W. 63rd

yra prienama visiems. gt„ Chicago 29. III.
iiiiiiiiiiiiiuiHiiiiiiiiiimiimiiimiiiiiiNiitirtiiKiiiiiihN tJJSrutssrtissBs'L t

nusi, kad netekau septynių sva
rų, būdama išbėgusi iš namų.

Jos draugė, tai patvirtinda
ma, reporteriams dar pridėjo:

— Pabėgimas iš namų kiek
vienam atneša tokj įtempimą, 
kad galėtų gauti nervų prie
puolį. Aš tik stebiuosi, kaip tas 
dar manęs pačios iš rūpesčio! 
neištiko. Aš visą laiką buvau 
susirūpinusi, jausdama, kaip 

šv. mišias 10:30 v. senelių prie- mano namiškiai dėl manęs n,e-1

labdarių
sąjungos seimas įvyksta gruo
džio 1 d. 2 v. p. p. Senelių Vi
los .— Holy Family Vila — pa
talpose, 123 st., Orland Parke,

se, kurie pradedami gruodžio 1; III. Kleb. A. Linkus atnašaus 
d. Šv. Jurgio parapijos bažny
čioje. siaurins bažnyčioje. lojasi

KAS TIK TURI GERA SKONI,
VISKĄ PERKA PAS UEPONI!

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

Modemišldaasla lieto vių bal<Ių prekyba Chicagoje 
IJETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

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

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


