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4 DIDIEJI PRADEDA GENEVOrPASITARIMU 
Pasikalbėjimas ̂ u dr. Karveliu 

Nuotaikos Vlike ir jo sesija Amerikoje. — Bus renkami 
nauji organai. — Ministerių konferencija Ženevoje. — 
Vlikas ir Bonna. — Vokietijos laikysena Lietuvos at

žvilgiu 

Kelias dienas Chicagoje viešėjo iš Europos atvykęs dr. Petras 
Karvelis, Vliko narys ir Vykdomosios Tarybos užsienio tarnybos 
valdytojas. Jam ta proga buvo patiekta klausimų; Čia seka jo at
sakymai. 

— Kokios nuotaikos šiuo metu 
vyrauja VHko vadovybėje? 

je ir kitose Pabaltijo valstybėse. 
Prieš visokią teisę Sovietų įvyk-

- Paskutiniame Vliko p o s e - 1 ^ a g r e s j j a p r i e s U e t u v ą t e b e 
dyje yra nutarta šaukti Vliko se
siją JAV-se ir tuo būdu duoti 
progos Amerikos lietuvių visuo
menei pasisakyti dėl tolimesnės 
mūsų laisvinimo veiklos, bendro
mis jėgomis nustatyti artimiau
sių darbų programą ir jos įvyk
dymą. Turint galvoj, kad JAV-se 
yra Lietuvos delegacija prie Pa
vergtųjų Tautų, Lietuvos Lais
vės Komitetas ir čia veikia kai-
kurios komisijos (sienoms nu
statyti ir santykiams su rytų ir 
vakarų kaimynais tyrinėti), tai 
svarbu, kad kiekviena institucija 
žinotų savo artimiausius uždavi
nius ir pasiimtų atsakomybę už 
patikėtų uždavinių atlikimą. Tai 
galės būti aptarta Vliko sesijos 
metu. Tarpe Vliko ir Amerikos 
Lietuvių Tarybos yra visuomet 
buvę bendradarbiavimo ir pilno 
supratimo ryšiai. Vliko sesijos 
metu ir su Altu būtų progos ap
tarti darytinus žygius ir juos su
derinti. 

Šios sesijos proga Vlikas mie
lai duos savo darbų atskaitomy
bę platesnės visuomenės atsto
vams ir padės visas pastangas, 
kad būtų išsklaidyti nepagrįstai 
skleidžiami gandai, būk Vlikas 
paskendęs tarpusaviuose ginčuo
se, o reikalingų mūsų laisvinimui 
žygių nepajėgia atlikti. Sesijoje, 
kaip žinome, numatoma dalyvau
siant po tris atstovus nuo kiek
vienos Vliką sudarančios grupės, 
taigi iš viso apie 30 asmenų. Vli
ke atstovaujamos grupės turės 

sitęsia. Iš esmės karas Lietuvo
je tebeina dar ir šiandien. Tenka 
tačiau apgailestauti, kad didžių
jų kalbama apie tarptautinės 
įtampos atskirus reiškinius, o ne-
jieškoma būdų pašalinti tikrą
sias tos įtampos priežastis. Pa
grindinis konferencijos tikslas 
yra Vokietijos sujungimas. Ka
dangi Sovietai yra nusistatę Vo
kietijos sujungimą kliudyti ir no
rėtų matyti dvi Vokietijas, ne
išleisdami jų okupuotos srities iš 
savo rankų, tai konferencija var
gu galės ką teigiamo ir didesnio 
atlikti. 

Gal ji tiek turės svarbos, kiek 
išryškins sovietų nenorą siekti 
taikos ir santykių įtempimo pa
šalinimo, o tffc žaidžia, kad lai
mėtų laiką ir įtvirtintų savo vieš
patavimą visur ten, kur po karo 
jėga ar klasta yra užgrobę val
džią. Šios konferencijos proga 
turėtų išryškėti, kad Bulganino| 
ir Ctoruščcvo šypsenos yra tik 
šypsenos, o Sovietų tikroji poli
tika siekia rusiškos imperijos ri
bų išplėtimo dar toliau į vaka
rus. 

Mūsų pareiga būtų bendromis 
jėgomis su kitais pavergtaisiais 
išvystyti Ženevoj akciją per tarp 
tautinę spaudą, kad Sovietai vie
ną kartą prieš pasaulinę viešąją 
opiniją būtų demaskuoti, kad bū
tų atskleisti jų slaptieji kėslai. 

— Koks yra V. Vokietijos vy
riausybės nusistatymas Lietuvos 

Maskva raginta lygiai duoti; 
Molotovas tikisi pažangos 

Egiptas gauna sunkių ginklų 
ir moka labai mažą Jcainą 

pilną galimybę pakviesti daly-1 atžvilgiu.' 
vauti Vliko sesijoje jiems gimi
ningų sąjūdžių atstovus, jeigu 
jos to norės. Tuo būdu visos mū
sų visuomenėje pasireiškiančios 
srovės turės progos įsijungti j 
Lietuvos laisvinimo darbą ir po
zityviai pasireikšti. Vlikas mie
lai atsirems platesne Lietuvos vi 

1950 metais Vlikui pradė
jus daryti žygius federalinės Vo
kietijos respublikos nusistaty
mui išsiaiškinti, buvo gautas, 
kanclerio vardu raštiškas patiki
nimas, kad federalinė Vokietija 
Lietuvą laiko tik Sovietų okupuo 
ta valstybe ir reiškia apgailesta-

suomene. Reikėtų tik linkėti, kad vimą dėl Hitlerio pragaištingos 
ši Vliko sesija tikrai prisidėtų 
prie didesnio lietuvių vieningu
mo ir darbo darnumo. Numatyta 
sesiją pradėti lapkričio 11 d. 

Pagrindinės demokratinės Vli
ke atstovaujamos grupės yra vie
ningos nuomonės, kad Vlikas jo
kiu būdu negali būti suardytas. 

Numatoma, kad Vliko sesijos 

politikos padarinių Pabaltijo vai 
stybėse. l i g i šiolei V. Vokietijos 
vyriausybė nevaržė Vliko veiklos 
šiam atsikūrus Vokietijoje po to, 
kada Vliko nariai, Lietuvoje areš 
tuoti, buvo išlaisvinti iš nacių 
kalėjimų. 

Praeitais metais Vliko delega
to kartu su Latvijos ir Estijos 

Tautų Sąjungos rūmai Ženevoje, kur posėdžiaus keturių didživjų valstybių užsienio reikalų ministeriai. (INS) 

Ike vaikščioja 
DENVER, sp. 27. — Prez. Ei-

senhoweris kasdien vis ilgiau pa
vaikščioja, jau pats išlipa iš lo-
vefe ir kėdėn atsisėda, bet į saulę 
ant balkono dar vežamas vežimė-
Ziu. 

Vakar pirmą kartą jam susir
gus leista ateiti fotografams ir 
filmų operatoriams ligonį nufo
tografuoti. 

Prezidentas kasdien turi lan
kytojų — pareigūnai su valsty
bės reikalais ar asmeniški drau
gai. Ligonio konferencijos su pa 
reigūnais vis ilgėja. 

Šiandien prezidentas matysis 
su tais pareigūnais, kurie rengia 
metinį pranešimą kongresui apie 
valstybės reikalų padėtį ir siūlo
mų tvarkyti reikalų sąrašą. 

Faure vyriausybe 
vel puolama 

PARYŽIUS, sp. 27. — Faure 
vyriausybei gali netekti naujų 
parlamento rinkimų pravesti, 
nes vėl sukilo partijos ir nutarė 
reikalauti pasakyti, kaip vyriau
sybė tvarkysis Š. Afrikoje, o tik 
paskui sutiko svarstyti naujų rin 
kimų paskyrimą dar šiais metais. 

Faure pralaimėjo ir kitu punk
tu — partijos pirma nori svars
tyti rinkimų įstatymo pakeitimą, 
o tik paskui kalbėti apie rinkimų 
datos paskyrimą* * ' 

ir 

Sachaliną su Sibiru 
jau jungia pylimas 

TOKIO, sp. 27. — Japonų pre
kinio laivo kapitonas nuo Sibiro 
krantų grįžęs praneša, kad Sa
chalino sala esanti jau sujungta 
su žemynu akmenų ir žemių py
limu, per kurį greičiausiai bus 
nutiestas ir geležinkelis. 

-r* 

ŽENEVA, sp. 27. — Šiandien čia prasideda keturių didžiųjų 
valstybių užsienio vadovu, konferencija pabandyti surasti būdą tai
kai ir teisingumui Europoje atstatyti. Antras svarbus klausimas 
yra nusiginklavimas. 

Trijų Vakarų pasiūlymus pa
tvirtino visi Atlanto pakto na
riai, kas reiškia, jog Ženevoje jie 
atstovaus visą laisvąją Europą. 

Vakariečių pagrindinė strate- WASHINGTONAS, sp. 27. — 
ginė linija besidennt su Moloto- Aštuonius metus aviacijos tech-
vu bus ši: teisingas saugumas \niškos žvalgybos skyrius tyrė 
visiems, saugumo sistemoje da- , į v a i r i u s p r a n e ^ i m U a a p i e v a d ina-

Iksiol nebuvo, bet 
vėliau gali atsirasti 

Dulles tikrai lankys 
Jugoslavijos Tito 

PARYŽIUS, sp. 27. — Pats 
valstybės sekretorius Foster Dul 
les patvirtino gandą, kad lapkri
čio 6 d. susitiks su Jugoslavijos 
Tito Brioni saloje, kad pasikeis
tų nuomonėmis apie pasaulio pa
dėtį. Dulles vizitas p a s a t o turi 
pabrėžti Tito reikšmę * $ ų — va
karų diplomatiniame žaidime. 
Dulles bos Jugoslavijoje tik ke
lias valandas. 

LONDONAS, sp. 27. — Dabar jau žinoma, kad Egiptas gauna 
ginklus iš sovietų bloko labai mažomis kainomis ir pirmieji susita
rimai siekia apie 80 mil. dol. 

Atskirų ginklų kaina siekianti 
tik dešimtadalį ar penktadalį tos 
kainos, kurią paimtų Vakarai. 
Tokios sovietų nuolaidos neturi 
precedento, nes ikšiol Maskva vi
sada paimdavo augštą kainą už 
savo ginklus. Daug brangiau už 
Egiptą yra mokėjusi ir kom. Ki
nija. 

Suprasta, kad sutarta dabar 
parduoti 200 Migų, 100 sovietų 
tankų, pustuziių povandeninių 
laivų įr gerą kiekį artilerijos pa
būklų. Už sovietišką Migą papra
šyta tik 50,000 dol., už povande
ninį laivą — pusantro mil. dol. 
Kiti ginklai dar pigesni. 

Pinigų iš Egipto nedaug terei
kalaujama — viskas apmokama 
medvilne ir ryžiais. Egiptas jau" 
davęs vieną milioną britų svarų 
(2,800,000 dol.) ir to greičiausiai 
pinigais užteksią. Ginklai jau 
plaukia iš Juodosios juros uostų 
sovietų laivais. Tik atsiskaity
mas dėl „svieto akių" vyksta per 
Čekoslovakijos banką. 

šios esančios sovietų ginklų 
pigumo priežastys: 

1. pasiryžimas ūkiškai ir ka
riškai įlysti į Vid. Rytus apsime
tant arabų draugu ir darant Va
karams kiek galint daugiau ne
malonumų ; 

2. noras atsikratyti nors ir 
naujų, bet Rusijos reikalams jau 
pasenusių ginklų kad ir negau
nant visų jų pagaminimo išlai
dų. 

metu bus sudarytas Vliko prezi-1 atstovais sudartya sutartis su 
diumas, bus renkamas Vliko pir-| Vokietija. Sutartyje numatyta, 
mininkas ir sudaroma vykdomo- kad Vokietijoje gyvenantieji Lie
ji taryba. Kalbos apie Vliko per
kėlimą ar neperkėlimą neturi pa
grindo. Vlikas galėtų persikelti 
ten, kur jis gautų eksteritorialu-
mo teisę ir tuo būdu formaliai 
galėtų veikti tartum būtų Lietu 

tuvos piliečiai yra laikomi nenu 
stoję savo pilietybės, o Lietuvos \ 
pasai yra oficialūs dokumentai 
asmens tapatybei įrodyti ir ke
lionėms atlikti. Turint tai gal
voje, kanclerio kelionė į Maskvą 

vos teritorijoje. Šiuo metu Vii- ir ten pasiektas susitarimas ne
kas yra tremtyje ir jo atskiri or- turėtų mūsų reikalų Vokietijoje 
ganai ar sesijos renkasi ir dirba liesti, nes mes, V. Vokietijos vy-
ten, kur yra sąlygos ir kur Lie- riausybės pažiūra, nesame jokiu 
tuvos reikalui yra tikslingiausia atveju Sovietų piliečiai ir sovie-
ir naudingiausia. Vliko vykdo- tinės įstaigos nėra kompetetin-
moji taryba pasiliks Europoje ir gos kalbėti mūsų reikalais, 

— Jūs, pone ministeri, į JAV 
atvykote pirmą kartą. Kokį įspū
dį daro šis kraštas f 

Man nepaprastai imponuoja 
visos Amerikos tautos ypatingai 
tampius įsijungimas į gamybinį 
procesą. Darosi visai supranta
ma, kad esamas Amerikoje ger
būvis yra visos tautos darbo vai
sius. Taip pat aišku, kad čia kiek 
vienas tikrai turi visišką laisvę 
savo gyvenimą kurti ir tvarkyti 
taip, kaip jis randa geriausia. Vi
sa lietuvių tauta yra nepaprastai 
dėkinga šio krašto vyriausybei, 
kad ji, nežiūrint visų spaudimų 
iš Sovietų Sąjungos pusės, jų ag
resijos akto nepripažino, rėmė ir 

remia mūsų išsilaisvinimą. JAV 
politika yra nuosekli savo kovoje 
už priespaudos ir neteisingumų 
pašalinimą. 

Parama, kuri teikiama, kad 
mes lietuviai galėtume atgauti 
savo laisvę ir nepriklausomybę, 
yra tikrai didelis JAV prezidento 
ir vyriausybės kilnumo įrody
mas, kurio lietuvių tauta nieka
dos neužmirš. Taip pat lietuvių 
tauta yra dėkinga, kad ištikusio
je mus nelaimėje JAV kuopla-
čiausia atidarė mūsų žmonėms 
duris čia įvažiuoti. JAV yra tar*i 
tum antroji mūsų tėvyne. 

^ — / . Pr. 

Diena anksčiau Dulles pasiro
dys Vienoje to miesto garsiosios 
operos rūmų atidarymo proga. 
Austrai tą dieną reikš paskutinį 
organizuotą džiaugsmą dėl oku
pacijos pasibaigimo. 

Izraelio prašymai 
dabar nespręsti 

PARYŽIUS, sp. 27. — Izraelio 
premjeras Sharettas vakar įtei
kė Foster Dulles ir anglų Mac-
millanui aistringą prašymą duo
ti ginklų ir garantuoti sienas. 
Pasikalbėjimai su Sharettu net 
pavėlino ministerių kelionę į Že
nevą. 

Nė vienas nė antras nedavę 
aiškesnio atsakymo, nes nutarta 
dar kartą kalbėtis su Molotovu. 
Su juo kalbėsis ir pats Sharettas. 
Kai bus žinomi pasitarimo su 
Molotovu rezultatai, Vakarai ap
sispręs ką toliau daryti Vid. Ry
tuose. 

Izraelio atstovai privačiai sa
kę, kad pradės preventyvinį ka
rą, jei negaus nė ginklų nė sienų 
garantijos sutarčių. 

mgas jau nori 
portugalų kolonijos 

HONG KONGAS, sp. 27. — 
Peipingo radijas ir spauda pra
dėjo kampaniją už Portugalijos 
kolonijos Macao grąžinimą Ki
nijai, nes tai esanti kinų žemė, 
kuri turinti jiems ir sugrįžti. Ma
žytė Macao kolonija yra už 40 
mylių į vakarus nuo Hong Kon
go. 

lyvaujant laisvais rinkimais su 
jungtai Vokietijai, nevaržant jos 
teisės pasirinkti sąjungininkus; 
negriaunamos Europoje esančios 
regioninės sąjungos (Atlanto 
bendruomenė, V. Europos Uni
ja). 

Pirmas Ženevon atvyko Molo
tovas ir Berlyne sustojęs pareiš
kė, kad'' jis tikisi, jog Ženevos 
konferencija dar sumažins tarp-

1 tautinį įsitempimą. 
Prez. Eisenhoweris vakar pa

skelbė pareiškimą, kad jis laukia 
iš konferencijos daug pažangos, 
jei Sov. Sąjunga atsakys tokia 
pat dvasia, kokia yra pasirengu
sios reikalus svarstyti Vakarų 
valstybės. 

Jis pabrėžė, kad Vokietijos su
jungimas Europos saugumo sis
temoje yra svarbiausias dabar 
Ženevoje ministeriams pavestas 
sutvarkyti reikalas. Jų pasitari
mai bus bandymas tos dvasios, 
kurt sudaryta „viršūnių" konfe
rencijoje — šis pasitarimas pa
rodys ,ar ji yra kūrybinga daryti 
pažangą taikos, teisingumo ir su
sipratimo link. 

Prez. Eisenhoweris praneša, 
kad Vakarai padarys pasiūly
mus, siekiančius patikrinti tei
singą taiką, saugumą ir gerovę 
visiems. Jie rodys tikrą susitai
kymo ir prisitaikymo dvasią. 

Vokietijos sovietų zonos pro
testantų bažnyčios vadai ragina 
konferenciją išlaisvinti 18 mil. 
vokiečių iš priespaudos ir skun
džiasi, kad sovietų zonos vokie
čiams išplėštos Jungt Tautų skel 
biamos asmens teisės. 

Vakariniame Berlyne paskelb
ta rezoliucija dar sako, kad ketu
ri didieji atsakingi prieš Dievą 
už vokiečių tautos ateitį ir sau
gumą, nes jie pareikalavo po ka
ro besąlyginės kapituliacijos. 
Joks saugumo paktas nepadės 
palikus Vokietiją padalintą. 
„Duokite vokiečių tautai tvar
kyti pačiai savo likimą sujungto
je Vokietijoje" — baigia rezoliu
cija. 

Oras Chicagoje 
Giedra, temperatūra be žymes

nio pasikeitimo. 
Saulė teka 7:17, leidžiasi 5:53. 

mų skraidančių lėkščių pasiro
dymą ir paskelbė įsitikinimą, 
kad tokio daikto tikrai nėra — 
ikšiol tariamai matytos „skrai
dančios lėkštės" yra tik mitas. 

Bet aviacijos departamento 
sekretorius įspėjo, kad padangė
se greit gali pasirodyti neįprastų 
formų lėktuvų, todėl kalbos apie 
„skraidančias lėkštes" vėl gali 
sustiprėti. 

Tikisi permainos 
TORONTO, sp. 27. — Antrą 

kartą per vieną mėnesį Kanados 
opozicinė konservatorių partija 
atima atstovą iš liberalų partijos 
pravedant rinkimus mirusiovpar
lamento nario vietai užimti. Abi 
apylinkės buvo seniai liberalų 
partijos atstovaujamos. 

Konservatorių vadai nori ma
tyti, kad artėja laikas jiems pa
imti federalinę valdžią, kurią li
beralai laiko savo rankose jau 20 
metų. 

Draugas pasikeitė 
RABATAS, sp. 27. — Galinga-

sis Marakešo paša Thami EI 
Glaoui išmetė netikėtą politinę 
bombą, pareikalaudamas tuojau 
grąžinti sostan pries du metus 
pasalinta Maroko sultoną Yous-
sef. 

Marakešo paša buvo tas pran
cūzų įrankis, kuris jiems padėjo 
sultoną pasalinti ir jo vieton 
prancūzams nesipriešinantį pa
statyti. Dabar jau ir tas pran
cūzų pašalintas nacionalistų pri
tarimo reformoms bejieškant. 

Argentinoje uždaryta 
• • 

peronistų partija 
BUENOS AIRES, sp. 26. — 

Argentinos vyriausybė sustabdė 
peroni8tų partijos veiklą dėl dvie 
jų priežasčių: ji rasta turinti to
talitarinių palinkimų (tokių par
tijų buvimą smerkia dar Perono 
išleisti įstatymai) ir susekta ban 
dymų organizuotis Peronui į vai 
džią grąžinti. Areštuota gerokai 
peronistų vadų, apkaltintų gin
klų dalinimu ir sandėliavimu, 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 

veiks, kaip veikusi ligi šiol. 
— Kaip vertinate prasidedan

čią Ženevos konferenciją f 
— Mes linkėtume ,kad ši kon

ferencija praskintų aiškų kelią į 

Jau Nuernbergo teismui vyks
tant, kada Sovietai bandė kalbėti 
Pabaltijo valstybių vardu, buvo 
padarytas to teismo nutarimas, 
kad Sovietai neturi titulo tų vals-

taikes konferenciją, kuri baigtų | tybių vardu kalbėti 
tvarkyti Antrojo Pasaulio karo 
padarinius. Labai nenormalu, 
kad praslinkus 10 su viršum me
tų nuo karo veiksmų pabaigos 
taikos vis dar nėra. Ypač mes 
tos taikos jpasiftndattia Lietuvo-

Vliko delegatas prie V. Vokie
tijos vyriausybės kiekvieną kar
tą, kada jis kreipiasi, yra priima
mas užsienio reikalų ministerijo
je visais Lietuvą liečiančiais rei
kalais* 

Ženevon konferencijos vyriausi dalyviai. — Iš kahes dešinėn žiūrint yra: Foster Dulles, Ilarold Macmil-
luį Antoiae Pina* k Ti Mi Mdleteras. (INS) 

— Jungtiniu Tautu generaline asamblėja vakar patvir
tino jau komisijos priimtą rezoliuciją, pasisakančią už toli
mesnę pabėgėlių iš komunistų pagrobtų kraštų globą ir pa
galbos teikimą juos įkurdinant naujose vietose. Sovietų blo
kas nuo balsavimo susilaikė. Jų rezoliuciją, pabrėžiančią ta
riamai savanorišką grąžinimą f kilmes kraštus, komisija at
metė. 

— Graikija susitaikė su Turkija paskutiniame Atlanto pakto 
tarybos, posėdyje Paryžiuje ir jos karinės pajėgos sugrįžo į kari
nius pratimus, kuriuose buvo atsisakyta dalyvauti protestuojant 
dėl graikų skerdynių Turkijoje. 

— Paleistas AustraUjos parlamentas ir nauji rinkimai pa
skirti gruodžio 10 d. 

— Egiptas ir Saudi Arabija pasirašė panašią sutartį, kokią 
pereitą savaitę Egiptas pasirašė su Syrija. Bus bendras štabas ir 
pusiau dalinamos išlaidos. 

— Lenkijos šaltiniai dvencari jo je praneša, kad Sov. Ru
sija paleido 3,006 lenkų karininkų, kurių dauguma vadovavo 
Varšuvos sukilimui 1944 m. sovietų armijai stovint prie Var
šuvos sienų ir neteikiant jokios pagalbos. Pereitą sekmadie
nį 700 belaisvių jau atvykę | Varšuvą. 

\ 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
Ketvirtadienis, BpaUn 27, 1955 

m~m m 
Pabaisoje buvo aptarti eina- IŠKILMINGA KĘSTUČIO kronikos ir apžvalgų atsiunčia **• <"» \ ^ . ^ 1 % ^ ] 

t J e f S t i SusirLkimui pir- KORPORACIJOS V A K A R I E N ^ "Ateitai", kaip ji prisipažįsta,! DR. P. KISIELIUS 

mininkavo S. Radvila, sekreto- p ^ u g į fctftadienį puikioje 
"tam kiauram maišui, kurio nie- GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

Redaguoja F. PABEDINSKAS, JONAS ŠOLICNAS 
ir VACL. KLEIZA. 

Medžiagą siusti: Jonas šolifiraas, 5254 S. Trumbull Ave., 
Chicago 82, m. Telefonas PRospect 6-2796 

."" 1 ' W » 7 _ : ^ . : * A ' e s a n t i s 1 * 4-cJMO* - ~ 7 — ~ L T " " - kada negali pripildyti". 
riavo B. Kemežaitė. Sekantis ( ^ ^ ^ ^ g a l ė j e Chesterton, * f r J 

Šatrijos susirinkimas numatytaflf l n d ^ - v y k o iškilminga kęstutie- l l S S S ! 7 S I 
lEpkričio 12 d. jgįų vakarienė korporacijos 29 

; !m. sukakties proga. Oficialio-
ANTANAS SABALIAUSKAS g i o g d a j i e s m e t u p r i į m t i trys nau 

MENO GALERIJOSE 
jieji nariai — J. Manelis, J. Kon 

Techniškasis "Ateities" redak č i u g i r M R i m k u s . Iškilmingos 
torius Antanas Sabaliauskas, š v M i š i o g 2 9 m e tų . korporacijos 
kai tik išsprunka iš inžinieriš- g y v a v į m o sukakčiai paminėti 
kos įmonės New Yorke, tuojau n u m a t o m 0 8 gruodžio 4 d. Apie 
ir pradeda keliones po knygy- v afca r i€nę kitą kartą plačiau. 
nus, meno galer., jieškodamas1 

PAVYKUS SENDRAUGIŲ 
SUSIRINKIMAS 

rel. OflM) HE. 4-60911 re*. J'lt. 6-7388 

DR. ANTANAS ALEKNA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield BĮvd. 
VAL.: 1—4 ir 6—» 

šeštadieniais nuo 1 lkl 4 vai. p. p., 
Išskyrų* ketvtrtad. Ir sekmad. 

i - . i . • • 

DR. ANNA BAUUNAS 

4938 W. 15th SL, Cicero 
Kasdien 1—I v. ir 6—8 v. vakare. 

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet 
Butas 1526 So. 4»tb Ave. 

DR. 1. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Naujas adresas: 4255 W. 63rd S t 

Oftoo te*. KEliaarae 6-441© 
ResJd, tefteL GHotehll 6-0611 

Valandos: 1—t p. m. 7—8 p m. 
Penktadieni tik popie t 

Trečiad. ir sestad. pagal sutarti 

KRYŽIUOČIAI I'fcPUOLft 
BROOKLYNA 

, Waterburio Lietuvių Scenos 
Spalio 16 d. įvykęs Chicagos M § g ė j ų Teatras, -išsilaikęs jau 5 

ateitininkų sendraugių susinn-. m e t u s s p a l i o 2 3 d Brooklyne, 
kimas buvo ypač gausus ir į d o § y ^ t a n o parapijos salėje šau-
mus. Prisirinko pilna Vyčių sa- n i a i s u v a i d i n o m r o Vaičiūno 4 
lė. Susirinkimą pradėjęs 8ky-jv e iksmų d r a m ą « V a r p ų g i e s . 
riaus pirm. C. Grincevičius pra-1 m ė „ C i a a t s i v ė r ė Vytauto Di-
neše, jog keli labai brangūs na-, d ž i o j 0 l a i k a i . s e n 0 8 i o g lietuvių 
riai šią vasarą yra mirę, kiti is- t i k y b o g 8USitikimas su krikščio-
sikėlę į kitas kolonijas. Centri- n y b e p j ^ t ^ ^^ šutai su-
niu punktu buvo kan. Zafcaraus- t i k o v a i d i n i m 0 j k u r i u o t a i p ^ į . 
ko pranešimas iš jo kelionių šią n o g i i r g i e l o j o g i "Ateities" admi-
vasarą po Europą. Gyvai ir vaiz n i s t r a tor ius kun. Vikt. Dabušis, 
džiai kanauninkas papasakojo, trokšdamas kokį skatiką laimėti 
ką matė ir patyrė lankydamasis i r ««Ateitį» p a r e m t i . 
Romoje, Pfullingene, Vasario 16 į 
gimnazijoje, pas arkiv. J. Skvi- rj>OMUS m DARBINGAS 
recką, prel. K. Šaulį ir kitur. | SUSIRINKIMAS 
Pažymėtina iš susirinkimo dar! 
ir tai, kad susirinkusieji gyvai! ^ j u s į sekmadienį įvyko 
reagavo į kaikuriuos reiškinius,! C h i c ^ o s studentų at-kų Korp! 
kur pažeidžiamas lietuviškas I š a t r iJ*a susirinkimas, kuris bu-
reikalas, irpavedė valdybai p a . j v o tikrai įdomus, 
daryti tam tikrų žygių. Ypatingai puikiai pavyko šat-

Pabaigoje būta ir meninės da- ****** N ' ^azalaitės roma-
lies, kurią atliko sendraugių n o " N e š t i s " nagrinėjimas. Po 
vaikai. Bernardas ir Marius! trumP<> įžanginio kol. Jonauskai 
Prapuoleniai paskambino piani- j t ė s ž o d ž i o v i s i n a r i a i g ^ a i daly-

i vavrv Hisknsh'nsp iškaldami visa 

ir rinkdamas iliustracijas "Atei
čiai". Dažnai jis guodžiasi ir sa
ko: "O, kuo bepuošim "Ateitį", 
kai pasibaigs stovyklos?"... Kiti 
gi jį ramina ir sako: "Et, Unte, 
nebijok, gyvenimas atneš naujų 
vaizdų!" 

KUN. A. RAČKAUSKAS 
TELKIA PINIGUS 

Apreiškimo parapijos Brook
lyne vikaras kun. Antanas Rač
kauskas jau kelinti metai vado
vauja moksleiviams ateitinin
kams, šiemet jis dar vadovauja 
metiniam didžiojo. New Yorko 
Balfo vajui, kuri3 telkia lėšas 

ENATA SKRl PSKELYTfl 
U2SIDARB BIBLIOTEKOJE 

kelytė, "Ateities" redakcijos na
rė, užsidarė Hartfordo bibliote
koje, kur ji gavo gerą tarnybą. 
Draugaudama su knygomis ir 
žurnalais, ji daug aktualios me
džiagos, straipsnių santraukų, 

Ofiso telef. LAfayette 1-1210, Jei 
neatsiliepia, laukite KEdzle 1-2848 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

4146 8. Archer Ava. 
V AL. "Kasdien popiet nuo 12-2:10 ? 
Vak. pirm., ant r., ketvirt. 4-8:10 v. 

Trečiadieniai* tik susitarus 

Ofteo teL CLsfflde 
eafcdencljos: LAfiajrettc .1-1171 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
Essrtpas 47tto ir Hermltage 

Vai.: nuo 2 lkl 4 ir C Iki > T. •ak. 
Sestad. nuo 2 iki 6 ral.. lSskyr. suk. 

AKI V, ALSŲ, NOSIES IR GKRRLfcS 
LIGOS. 

— Pritaiko a^ iniuA — 
6322 South Westera Avenue 

,Val.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
Vieni užsidaro vienuolyne, ki- Z&,Jfi8£įS?£?J&±2£Z. 

ti kolegijose, o Enata Skrups-
of i so telefoną*. P h . s-as-ss 
Hft . tdef . VVAlbroofc l - M T I 

DR. VL BLAŽYS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South Daraen Avenue 
(Kampas 47-tos Ir Damen A r . . ) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

Šeštadieniais 8—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku pasai sutarti 
Telef. ofiso LAfayette S-0O4S 

WAlbrook 6-S04S 

Dr. Nina KRIAUčELIŪNAITi 0 R > ^ TALUT-KELPSt 
(GTaytoJą ir Chirurgei n v n v w . T » o n» fTTTPT-u/ i iu 

0R. JUZE Ir KĘSTUTIS 
A G L I N S K A I 

aYUYTOJAl IR CHIRURGAI 
2300 West (1 Street 

Vai. — pirm. ir antr. 10 iki 12 ryto 
- - — .1 iki 4 ir S Iki 1 popiet: ketv. tr 

paremti mūsų vargstant} brolį penkt. 2 iki # ir e iki 9 popiet; įeit 
- 10 lkl 2 popiet tremtyje. Vajus numatytas baig 

ti lapkričio 15 d, 
Ofiso tol. PRospect • * 1 ^ f * 
R e a tel. GRovenin 6-5606 

nu, Indr€ Paliokaitė padeklama
vo eilėraštį, o paskui su jaunes-

vavo diskusijose, iškeldami visą 
eilę teigiamų ir neigiamų roma-

vo eiierastį, o pas*ui BU jouma-1 
niąja sesute ir pakoncertavo — i n o PUS1U- Nagrinėjimas užtruko 
pianinu ir smuiku. Pabaigai Ka-' a p | e P U 8 a n t r o s valandos ir pa-
vaUūnaitė ir Stravinskaitė pa-, ? a l l | " d a u g u m a s P^ėjo išvadą, 

j o g ^ N e g e s t i s ' yra vertingas veikalas, nors pati vyriausia ro
mano veikėja Danguolė ir nėra 

k a n k l i a v o . N e i l g a , b e t g r a ž i 
programėlė visus maloniai nu
džiugino. Į . 

Susirinkimui pirmininkavo in-1 a u * o k l t h f 0 J e \ k a ? P k a l k u n e 

žinierius V. Naudžius, sekreto- k r ^ k a i bando sakyti-
riavo Iz. Namajuškaitė. V. V. 

S P A U O M£N. "ATErnS" 
iš New Yorko jau iškeliavo lan
kyti skaitytojų šeimos. Visas 
numeris dvelkia dar vasaros sto 
vykių nuotaika ir džiaugsmais: 
viršelyje džiūgauja gausus bū
rys jaunimo "Gamtos Draugo" 
ekskursijoje, kurias Lietuvoje 
kasmet surengdavo prof. Pr. Do 
vydaitis, Romaną Jonauskaitė gi 
tvirtina, kad "šiemet ir JAV vi
si keliai vedė į studentų stovyk
lą, o Saulė LŽulevičiūtė, jai ne
nusileisdama, vedžioja mokslei
vius po šv. Kristoforo laukelius. 
Sigitas Leimonas kritiška akimi 
vaikšto po stovyklą ir vanoja 
draugus už visokias ydas ("Lie
tuviškasis jaunimas Ameriko
je"), jam pagelbsti E. Kriaučiū-
naite, gvildendama gimtosios kai 
bos ir tautinio charakterio klau
simus. Mūšio lauke pasirodo ir 
veteranai: pasikalbėjime su re
dakcija Sendraugių S-gos pirm. 
prof. Pr. Jucaitis jautriai prisi
pažįsta,— Mūsų rūpesčiuose žy
di moksleiviai ir studentai", o 
mielasis Alfa Sušinskas galingu 
balsu šaukia — "Mums reikia 

Meninėje dalyje buvo skaity
ta A. Katelytjes linksmas pir-
mujų dienų universitete apra
šymas. Daugumas dalyvių šį da 
lykėlį įvertino gerai ir pageida
vo, kad kolegė nemestų plunks
nos, bet ir toliau rašytų. 

TELEVIZIJOS 
r Radio Aparatu Taisymas 
Sąžiningas ir garantuotai darbas ' 

M. RIMKUS, 4617 S. Sawyer St. 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037 

Duoną tr fvairlaa skoningas 
boikote* kepė 

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO 
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE 

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $ 10,000.00 

IR 
Paskolos Duodamos Namu įgijimui % 

Lengvomis Sęlygomls ^ • s . 

Tel. ofiso HE. 4-6S4S, re i HE. 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai Pirm., ketvlr., p e n k t 1-4 ir 1-9, 
antr 1-6, treC. Ir iežt. pagal autartl 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SS17 Sootb YVestero Avenue 

Chicago 29, IU. 
Pasimatymai P&g&l sntartiet 
Telefoną* REpablic 7-4900 

Eeaidencija: GRovehill 6-8161 

MOTERŲ "LlGŲ I B AKVftERUOS 
SI»ECIAL1ST£ 

2750 YVest 71st Street 
(kampas 71st ir Callfornia) 

Tel. ofiso ir rea. REpobUc 7-4146 
VaL 11-8 ir 6-» v. v. Seat. 1-4 p. p. 

Kitu laiku pagal susitarimą 

0R. IRENA KURAS 
(Gydytoja Ir Chlrurg*) 

&CDIKJV I B VAIKTJ U O C 
8PECIALISTfi 

7156 South YVeatern Avenne 
(MEDICAX. BU1LDINO) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. fteitąd. 11 
vai, ryto lkl s vai. popiet. 

Ofise tel. RE. 7-1166 
t#i WAlhronfc S-S?** 

GYDYTOJAS IB CHIRURGAI1 

6008 W6ft 16th Street 
Vai.: kasdien 6-8. ieetad. 1-1 

8634 Wet t 68tn Street 
Vai.: tik i i anksto susitarus 

THef. HEmloek 4-7060, neatsaalot 
skambinti CEntral S-2294 

DR. VYT. TAURAS-
TUP6IAUSKAS 

GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 
B E N D R A PRAKTIKA I B 

M M . MOTEK l LJ(X>6 
Ofisas Ir rezidL: 2410 W. ftlsS WL 

TeL P R 8-1223 arba W E 6-5677 
Ofiso vai.: Pirm. 8—10 v. v. Antr., 
Treč. Ir Penkt. 6—9 v. v. tr Ketv. Ir 

šeštadieniais 2-4 vai. popiet. 

CHICAGO i SAVINGS & L0AN ASSN.' 
6234 S. VVestem Ave. Chicago 36, m . 

CRANE SAVINGS t L0AN ASSN. 
2555 W. 47th St. Chicago 32, UI. 

DISTRICT SAVINGS t L0AN ASSN. 
3430 So. Halsted Street Chicago 8, Iii 

UNIVERSAL SAVINGS & L0AN ASSN. 
1800 S. Halsted St. Chicago 8,111. 

UR. T. DUNDULIS 
fDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
t'fJBO vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:10 vai. 

aK šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 
<Yeč*adieniais pagal sutarti 

Ofiso tel. Vlrginla 7-0036 
-lezidendjos U-l. BEve i iy 6-8644 

TrL ofiso Vlrginia 7-0600. 
rOs. REpublio 7-6667 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(speo. moterų ligos ir akušerija) 

4055 Archer Avenue 
Kampas Archer Ir California Ava 

V A U : 2—4 ir Or-t T. p. p. 
šeštadieniais 2—7 vai. p. p„ 

išskyrus sekmadienius 

TeL ofiso ir res. \VAlbrook %-S368 

DR. S. GEŠTAUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2624 W. 71st S t 
Kampas 71st Ir Talman Ave. 

VaL: Nuo 7 iki I vak. Sekmadieniais 
tik Busitarua 

ToL ofiso YA. 7-6567, res. R E . 7-4666 

DR. FRANK C. KWIRN 
(KV1E^IX&KAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo I 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 

TeL Ofiso GR. 6-5666, PR. 6-4766 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGINES LIG06 
2423 YVest 63rd Street 

(Kampas 6Srd ir Artesian) 
VAU. 2—4 p.p. ir nuo 6—S v. vak. 

šeStad. 2—4 popiet. 
Trečiad. ir sekmad. uždaryta 

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS 
GYDYTOJA IR CHIRUROfi 

10748 South Michigan Avenue 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v„ 
išsyrus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet. 

TeL: Ofiso — P l U m a n 5-6766 
Buto — I NKI*-WOCX1 4-497* 

Ofiso tr bato tel. HEmloek 4-5815 

DR. A. NARBUTAS 
PLAUČIU I B VIDAUS LIGOS 

- 6757 South Western Avenue 
Valandos: pirmad., trečiad., ketv ir t , 
penkt. 6:80—8:30 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto ftoštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą. 

TeL ofiso H E 4-2126, res. P R 6-6464 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGINES LIGOS 
6256 South Westeni A vena* 

Vai. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. v. 
fcestad. 2—4 popietų. Trečiad. Ir 
sekmad. uždaryta. 

TeL ofiso: I>Annbe 6-1116 

DR. A. VAUS-LABOKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 
3267 S o u t h H a l s t e d S t r e e t 

VaL 1 Iki 4 v. p. p. Ir 4—6 v. va* 
Šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

TeL ofiso PRospect 6-64O0 
Itezid. PRospect 6-6466 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(YaAk< •virtute') 

GYDYTOJA IR CHIRURGS 
6246 South Kedsto Aveane 

Vai. kasdien 1—3 p. p. Ir nuo 4—6 
T. vak. feeštad. 1—4 p. p. Trvčlad. t» 
kitu laiku tik susitarna 

f ;t f, t 

BRUNO'S RfePYKLA 
8SS9 8. LITUANICA AVE. 

TeL CLifside 4-6376.. 
Pristatome J visas krautuves 
ir restoranus, taip pat Iš
siunčia į visus artimuosius 

miestus. 

MIDLAND 
Sdvincjs jr.d Ln^n^-sJ 

Association ^ f f l ^ 
ainsufito) 

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

BENDROVĖ 

V * . : B 

4038 Archer avenue Tai. U3-6719 
AUGUST SALOUKAS Prezidentas 

Norėdami pirkti, keisti ar parduoti automobili visuomet 
kreipkitės | l ietuvišką automobiliu prekybą 

B A L T I C A 
5805 S. VVESTERN AVE. W AJbrook 5-8200 

Ofiso velef. INterocean 8-7664 • r 
Buto telef. INterooeao 8-8716 

DR. K. GUDAITI*^ 
GYDYTOJAS TR CfflRURGJbS 

10750 So. Michigan Av«. 
Kasdien 9—12 vai. ryto, 1—4 

Ir 6—8 v. vak., išskyrus trečladlenj. 
geštad. 10 — S v. 'Kitu laiku susi
tarus. 

balsu šaukia — "Mums reiKia . . . . . 
gyvosios dvasios ateitininku". ^ ^ V T ^ 1 1 A " č 
Kaip tos dvasios augštybių p a - ! l E L E V I Z - 1 J U J 
siekti patiemg ir parodyti jas ki 
tiems, moko dr. A. Baltinis str. 
"Sv. Pranciškus ir katalikiškoji 
akcija". Įdomios ir visos apžval 
gos: sportas, didieji lietuvių su
važiavimai, Dalios škudzinsiiai-
tės - Ivasklenes ir J. Medušaus-
ko viešnagė Londone ir pan. 
Paskaitę ir patys pamatysite. 

APDOVANOTO AT-KUS 
Baltasis tėvelis Tomas Žiūrai

tis, OP, kurį laiką anksčiau dir
bęs "Ateities" redakcijoje, da
bar gi aštria plunksna kilnojas 
lietuviškosios spaudos dirvože
mį, išleido knygą "2odis ir Gy
venimas", papuoštą dailiu Vyt. 
K. Jonyno aplanku. Knyga skir 
ta, kaip autorius sako, "religi
nei — tautinei minčiai". Auto
rius, suprasdamas jaunimo mei
lę lietuviškajai knygai, 15 egz. 
paaukojo "Ateities" redakcijai. 

A P A R A T U S 
Jarantaoja darbą ir dalis. 

J. M I G L I N A S 
Telef. — HUmbold 6-1038 

STATYBAI IB NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATpME 
V1SOKJU RC6IŲ 
MED2LAGA 

CARR MOODY 
LUMBER CCX 

•v 
STASYS LTTVVINAS. Prea. 
80S9 8ov HALSTED ST. 

TeL Vlctory S-1671 *įfl 
• PKAINAVIMĄ IR PREKIŲ PRL 

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI I 

RAJTINK ATIDARYTA kasdien niK 
I vai ryto iki < vai. vakaro lt 
AsAtsdlenlais Iki S vai. vakaro. 

M0VIHC MOVIMC BESTAS KmAUsinįįį 
n* i i TOW m AUTI # /*« 

NAUJI DIOEU TROKAt-NAUJAUSI KRAUSTYMO (fiANK/AI 
ILGU Metų PATYRIMAS- PIGUS I*SĄŽININGAS PATARNAVIMAI 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
2022 W. 69 St CHICAGO 36,1L L. Tel. V/AIUH* 5-3209 

Rooseveit Furniture ^Miegamo Rakandu Išpardavimas! 
11 gabalu — tiktai už $169.00 i & ž * £ l ^ L r 1 

I šį setą įeina lova, dreseris, ko
moda, springsai. matrasas su vidu
jinėm spiruoklem, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didėlis pasirinkimas ir 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais. 
Už 6 mftnesių išmokėjimus neima-
me jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, Užsukite į šią lietuvišką 
krautuvą, apžiūrėkite bafdus ir pa
tirkite kainas. 

ROOSEVELT FURNITURE CO 
2310 WEST BOOSEVELT ROAD Tel. SEdey 8 - 4711 

1 Vlix Raudonis, sav. Ir menadžeris 
Krautuvą atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:10. 

• M M — — ' 

Ofiso telef. YArds T-1166 
Reildenoijos — STewart 6-4611 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

766 West.S5th Street 
(kampas Halsted Ir 85-ta gatv6) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:10 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 

OflCe AVAlbrook 5-2670. 
Res. HUltop 5-1560 

Dr. A!exander J, Javois 
(JOVAIŠAS) 

G Y D Y T O J A S IR C H m i T R G A S 
MARQtJtTTE MEDICAL CENTER l 

6 1 3 2 S o u t h Kedzie A v e n u e 
Vai. S—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak. 

Trečiad tr flestad pagal eutarft 

j TeL ofiso PR. 6-6836, res. RE. 7-6196 

DR. A. JEMK1NS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) ' 
2 5 0 0 YVest 63rd S t r e e t 

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir T: 10 
lkl 9 vai. Trečiad. Ir gest. uždaryta 

Tel. ofiso Rcsid. 
GRovehill 6-4322 VVAIbrook 5-2996 

DR. JONAS JU0ZEVIČIUS 
G Y D Y 0 O J A S I R C H I R U R G A S 

6400 S. Kedzie Ave. 
Manor Med. A m Bldg. 

Vai. kaidien nuo 3 iki 7 vai. šeštad. nuo 
4 iki 6 vai. Kitu laiku susitarus 

GRovehill 6-1565 

DR. ALDONA A. 
4 K t V L I G V S P E C I A L I 8 T C 

PRITAIKO AKINTUS 
Valandos: 9—11 Ir 7—9 v. • . pafa) 
•urttarima. Išskyrus trečiadieniu* 

2422 vVeat &iarqaette Bd. 

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS 

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted S t 

Kasdien S—6 vai. vak. fitštad. nuo 
1—B vai. vak. 

Kitu laiku pagal susitarimą 
Telef. Vlctory 2-1464. Re«4d. S257 W. 
23rd PLACE, tel. FRontier 6-5641 

Of iA telefonas — BIshop 7-2525 

DR. AL RAMUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie Ir Archer) 

VAL. kasdien nuc 2 lkl 9 vai. 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-2260 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
24S5 VVest 60th Street 

Vai. kasdien 10—12 tr 5—8 vai. vak 
išskyrus pirmad. tik nuo 6 lkl S v.v 
Seštad. 10-12 v. Kitu laiku ausi tarų. 

DR. J. VAITAITIS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

1407 S. 4 9 t h Court , C icero 
Kasdi^p 10-12-.ryto tr 6-t vaL vak;. 

Šeštadieniais 10-2. 
Ofi«o Ir buto teL OLymi»*c 1-1661 

TeL ofiso Vlctory 2-1661, 
rea. Vlctory 6-6742 

DR. V. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

802 YVeat Slst Street 
Kampas Halted Ir SI-mos gatvln, 

Priėmimo %aUndos: 2—4 p.p. Ir 
6—8 v. v. gestad. 2—4 vai. popiet 

TeL ofiso P R 6-6446, rea. H E 4-61M 

DR. F. C. WINSK0US 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

2420 We«t ftfarąuelte Bd. 
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; i lkl 8 va* 

Treč. Ir sestad. pairai sutarti 

Telefonas REUanoe 5-1611 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

(LIETUTIS GYDYTOJAS) 
8926 West 69th Street 

VAL. 1—4 popiet, 6:80—8:80 vak 
Uždaryta trečiad. Ir SeStad. vakarais 

Dr. Antanas Rudokas, 0. D. 
Tikrina akte: pritaiko sklnina, 

keičia stiklus ir rėmus. 
4455 So. California Ave., Chioago 

Saukite YArds 7-7361 
Priima: vakarais 6 iki 9; sestad. 
10 vai. ryto iki 4; trečiad. Ir sekmad. 

tik susitarus 

Tsk. ofiso Cli. 4-0256. res. GR, 6-6676 

DR. A. L ŠAULYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4646 8. Ashland Are. (karab. SU) 
P i r m a d , antr., ketv. ir penk, 

4:80—8:80 vai. vakare 
ftešt. nuo 1 lkl 4 popiet. 

Rea. 6052 S. Campbell Ave. 

DR. STRIK0L 
G Y D Y T O J A S LR C H I R U R G A S 
4645 So . A s h l a n d A v e . , C l i k a g o 

VAL. nuo 2—4 Ir 6—8; trečiad.. 6e6-
tad. ir sekmad. tik pagal eutartį. 
Jeigu neatsilieps viršminsti telefonai, 
TeL ofiso Y A 7-4?«7, rec. P R 6-16*0 

saukite MIdway 3-0001 

TeL ofiso CA 6-0257, rea. P R 

DR. P. Z. ZALATORIUS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1821 So. Halated Street 
ResidL. 6600 S. Artesian Ave, 

VAL. 11 v. r. iki 8 p. p ; 6—I • . v. 

P. ŠILEIKIS, 0. P. 
Ortbopedlks - Prosessstas 

Aparatai-sFrotesai. Med.Bas 
dažai. S p e c pagalba Kojoaai 

(Aron Sotpports) te tX. 
VAL.: 9-4 Ir 6-6. Šeštadieni* te • -
O R T H O P E D U O S TECHNIKOS LAB 
1611 W. 66tti SL, Ctiicago 66, 

TeL: PRospect 6-5064 

T 
J 

DR. G. SERNER 
LrETX VIS ABJŲ GYDYTOfsVS 

25 m e t o patyrimas 
TeL YArds 7-1666 

Pritaiko aklnlns 
svrslvaa 

25 met 

Ofisas tr akkata dtretnvS 
766 W66t S6ta Street 

Vsl nuo 10 iki 2. nuo f lkl 8, _ 
čiad. nuo 10—12: penktadieni 1*—6j 
ieetad. 10—2 p. p. 

Skrihkitr "Drauge"! 
'iiKiiiiiiniimii.iiiL'iiiimiiiimuitmuii-

Jei turite parduoti ar išnuomo
ti, pasiskelbkite emulkiu akelbimu 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VTrginia 7-6640. Perskaitę "Draugą", duokite 
iiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiLUiiuuuHiiiiUiiuii i* ^ i t t e m s -

DR. S. VAITUSH, 0PT. 
Palengvinu akių Įtempimą, kurte 

yra priežastis galvos skaudėjimo, 
svaigimo Ir skaudančių akių karščio 
Atitaisau trumparegyste ir tollrefra-
tę. Prirenku teisinami akiniua Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais rodančiais mažiausius 
trūkumas. Speciali atyda kreipiama 
i mokyklos vaiku. . 

4712 So. Ashland Avenae 
YArds 7-1273 

Vai. 10:20—7 v. v., ieetad. 16:1 
•pkm. IT tr^Jl uMat-a 

i 
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EUCHARISTINĖ KRISTAUS 

BfttOT«4 M BMOnd-ClaM Matter Maroh II , 1»19. at Chloro. IUlnoto 
Undat the A.ct of Marvfc 1, l tTt. 

įbar of U * Cathollc Preaa Aaa'n 
Puhllahed dally, *x«pt Sundaya, 

Dy the 
litlftantan Cathollc Praa Boclety 
PliKNUlCBRATA: Metanu 
Chlca*oJ Ir Cicero J $9 »u 
MJtur JAV Ir Kanadoj. $t.tO 
Cialen/je f l l . M 

SUBSCR1PTION R ATES 
II. 01 par j—t outalde of ChlcaffO 
• • • • t par year ln Chlca*o A Cicero 
11.00 par year ln Canada 
rorelrn $11.00 par year. 
H matų I men. 1 man. 

».•• II 75 fl.21 
1461 fl.lO $1.00 
•».»• $1.00 $1.10 

(Vysk. V. Blizgio paskaitos 
mintys, paimtos iš jo paskai
tos, skaitytos praeitą vasarą 
Tarpt. Eueharist. kongrese Ria 
Ait Janeiro). 

Kaikurių mums gerai pažįs
tamų didžiųjų augalų sėklelės 
yra labai mažos. Net keisti, 
kad iš tokios menkutės ir žemo
je supūvančios sėkl?lė3 išauga 
milžinai medžiai ir gyvena' {engv&i p a 8 į r įnkęs kitą būdą, o 
šimtmečius. Stebimės tų me- n e ž m o g i š k ą m i r t i < T a č i a u j i s 

gyvdRb žmogaus gyven'mu, 
mirė žmogaus mirtimi i. it nu
mirusiu atsikėlė, kad paro
džius, kokia yia žmogaus že
miško gyvenimo eiga, užbaiga 
ir kas seka toliau. Jis norėjo 

Pa i muf, atr-jo ir pasiliko 

Kodėl Kristus su žmonėmis 
matomu būdu pasiliko ne kitoj 
formoj, o taip kaip jis yra šv. 
Eucharistijoj? Kristus atėjo už 
žmones ne tik numirti, o pasi
likti visada su žmonėmis jiem3 
prieinamu būdu. Jeigu Dievas 
būtij pasitenkinęs tik vienkar
tiniu veiksmu žmonių gimtąją 
nuodėmę atleisti, tai jis būtų 

nelaimėse ar reikaluose, rūpin
tis kad brolis nepaklystų, eiti 
paklydusio brolio jieškoti ir t. 
t. 

. d a s Yra JO m e i l ė Žmogui , Žmo-'. n r m * *» vtaada naujausiai* patobuli 
..V , {nlroaia 

Ir pasenome ir daug audrų £* u e m e i l i a m savo ar Mat* maJUnii* «u I I tenkiai. ra-
nuūž psi mūsų galva;, o tačiau 

G E R I A U S I O S 

Kristaus kara lys te ptgrin- E K K u 9ŠVmZi£ £ 2 2 ? ^ 

džių milžinų grožiu, tik perma-
žai pagalvojame, kas ta gyvy
bė, kuri iš menko grūdelio 
anuos milžinus išaugino ir Ugi 
šio! palaiko. 

Nedaugiau galvojame api? 
kitą tos pačios srities įdomų aną savo meilės auką žmogui 
dalyką. Medžiagos žemėj?, ^nuolatos kartoti ne iš dangaus, 

Keuancija straipsniu* laieo s»vo nuotiOra. Neaunaudotu •tralpsniu ne-
muffo, juoa ffraAina tik U anksto susitarus. Redakcija ui skelbimu turiu] 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

h — ^ — 

MŪSŲ ŽYGIAI 
Kalbėdami apie mūsų žygius vienu ar kitu Lietuvos išlais

vinimo reikalu, turime galvoje Amerikos lietuvių, susitelkusių į 
Amerikos Lietuvių Tarybą, veiklą. Si organizacija, kaip gerai 
žinome, nėra praleidusi nė vienos progos Lietuvos nepriklau
somybės bylai iškelti. Ji kelia ją visur ir visais laikais (per pen
kiolika metų). 

Altas padarė atitinkamus žygius ir prieš keturių didžiųjų 
viršūnių konferenciją Genevoje praėjusią vasarą. Buvo įteiktas 
išsamus memorandumas J konferenciją vykstantiems prezidentui 
Eisenhoweriui ir valstybes sekretoriui Dulles. Gyvu žodžiu pasi
kalbėta su žymiais Valstybės Departamento pareigūnais. Nors 
ir buvo žinoma, kad Lietuvos klausimas tiesioginiu būdu kon
ferencijoje nebus iškeltas, bet visdėlto Valstybes Departamentas 
buvo aprūpintas informacijomis, liečiančiomis mūsų tautos rei
kalus. 

Nedaug vilčių tėra, kad ir užsienių reikalų ministerių kon
ferencijoje toje pačioje Genevoje pavergtųjų tautų klausimas bū
tų kiek konkrečiau svarstomas. Bet ir dėl jos Altas yra padaręs 
reikalingus žygius. Be to reikia manyti, kad Genevos konferen
cijos darbų eiga bus akylai sekama. Jei tik bus reikalinga, ir kon
ferencijos metu vienu ar kitu būdu bus susisiekta su Jungtinių 
Amerikos Valstybių delegacijos nariais ir jie bus prašomi gint' 
Lietuvos nepriklausomybės bylą. 

GENEVOS KONFERENCIJAI 
PRASIDEDANT 

Keturių didžiųjų galybių užsienių reikalų* ministeriai ren
kasi konferencijon Genevoje. Konferencija parodys ar galimas 
palaikymas "Genevos dvasios", sukurtos didžiųjų valstybių gal
vų praėjusią vasarą, pradėjus svarstyti konkrečius klausimus. 
Paskutiniaisiais mėnesiais toji "Genevos dvasia" gerokai apsi
niaukė, nors sovietinės delegacijos Amerikoje, o JAV Kongreso 
atstovai Sovietų Sąjungoje savo apsilankymais bandė ją stip
rinti ar aiškinti. Sovietų ginklų siuntimas j Egiptą verčia lais
vojo pasaulio politikus labai rimtai pagalvoti, ar bejit kiek "Ge
nevos dvasios" matyti sovietų darbuose, kurių visur jieškota, 
visaip naujuosius įvykius aiškinta, bet labai mažai^ rasta. 

SOVIETAI RUOŠIA NAUJAS PINKLES 
Genevos konferencijoje sovietai ruošia naujas pinkles. Nau

jų laimėjimų jie siekia ne naujų užkariavimų keliu, bet esamos 
padėties įteisinimu, tikėdami, jog 10 metų yra pakankamas lai
kotarpis dar tvirčiau įsitvirtinti ten, kur jie faktiškai yra. Va
karų Vokietijos sujungimo klausimą jie sieja su saugumo ga
rantijomis. Sovietų planuose pirmojoj vietoj kišamas saugumo 
klausimas prieš galimus uvienytos Vokietijos pavojus. Taria
maisiais saugumo sumetimais sovietai niekais paverčia Vokie
tijos suvienijimo pastangas. Sovietų saugumo planuose yra ne
keičiamas nusistatymas pasilikti visur ten, kur jie dabar yra. 
Nors sovietams niekas negrasina ir iems jokio pavojaus nėra, 
bet sovietai pavojų visur "mato" ir to "pavojaus" vardu siekia 
užsitikrinti dominavimą Europoje. Jei vakariečiai sutiktų su so
vietų planais, pavergtieji Europos kraštai liktų pasmerkti, o 
laisvoji Europa palikta sunkiai nežiniai. Manoma, jog Moloto
vas Genevoje reikalaus pirma svarstyti Europos saugumo rei
kalus, tik paskui sutiks eiti prie Vokietijos vienijimo reikalų. 

PIRMA VOKIETIJOS KLAUSIMAS 
Vakariečiai pakartotinai tvirtina, jog jie sutarė vieningą 

laikyseną Genevos konferencijos metu. Amerika siekia pirmoje 
eilėje svarstyti Vokietijos sujungimo klausimą, laikydama Vo
kietijos klausimą esminiu punktu. Naujoje saugumo sistemoje 
pramatomas ir Vokietijos dalyvavimas. Kol Vokietija nesujung
ta, kol Berlynas pavirtęs atskira respublika, tol Vokietija ne
gali dalyvauti saugumo reikalų svarstyme. Iš to išplaukia lo
giškas JAV reikalavimas pirma sutarti išspręsti demokratinių 
rinkimų keliu visos Vokietijos sudarymą, o po to Vokietija bus 
visų pasitarimų dalyvis ir naujosios saugumo sistemos narys. 
Ligšiol sovietams tos sąlygos buvo nepriimtinos. Demokratiniai 
rinkimai reikštų skaudų smūgį sovietams, nes jie nesitiki lai
mėti. Vokietijos pavergtų žemių išlaisvinimas įžiebtų naujas 
viltis ir kituose sovietų pavergtuose Europos kraštuose. 

Genevos konferencija sutarta konkretiems reikalams svars
tyti. Iš sovietų pusės saugumo reikalas, o iš vakariečių Vokie
tijos sujungimas bus iškelti visu atvirumu. Be šitų klausimų 
pajudėjimo nepramatomas konferencijos pasisekimas. Tuo tar
pu nė viena pusė nerodo noro savo planų atsisakyti. Betkoks 
kompromisas būtų labai pavojingas. Sovietų nusileidimas reikš
tų smūgį sovietams, kurio jie nenori priimti ir net apie jį kal
bėti. Vakariečių nusileidimas reikštų sovietų įsigalėjimą Euro
poje. Tad jie dar labiau sustiprintų veiklą Afrikoje, kurią pra
dėjo ginklų pardavimu Egiptui. 

Vakariečiai į Genevą veža Anglijos planą, kuris nėra džiu
gus pavergtiesiems Europos kraštams, bet kuris nėra priimtinas 
ir sovietams, nes pirmoje eilėje siekia Vokietijos sujungimo. 

Didelių vilčių į Genevos konferenciją nededama. Netenka 
nustebti, jei Genevos konfrencijoje nieko nebus sutarta, bet du
rys sekančioms konferencijoms nebus užtrenktos ir "Genevos dva
sia" liks ir toliau palaikoma, nors ir su mažesnėmis viltimis. 

Genevos konferencija tęsis apie tris savaites. Jau pirmieji I nesurandam nė prošvaistėlės laimės ilgoje nepasiseki-
posėdžiai parodys, kaip pasiskirstę yra pažiūros, kokios konfe- iml* eilėje... 
rencijos viltys ir koks pavojus gresia sovietų pavergtiesiems I — Lietuvių daug šitam fronto sektoriuje yra ir jie 

nieki: neišnaiklns tos m ilės tė
vams, per juos kitiems savi.-
šiems, tėviškei ir viskam, kas 
per juos mums 12 po bran<ru. 

Panašia- kaip šeimoje, Kris
taus karalystė yra meilėj?. 
Kristus Dievas savo kurinį, sa-

Itocharistijos vieta Kristaus 
karalystėje. 

Svarstant grynai teoretiniai 
gali atrodyti, kad tokia meilė 

! tarpe K* įstatu ir žmonių, žmo-
! nių savo tarp? gali išsivys.yll 
j iš protinio supratimo, iš svars-
jtymo, mąstymo tų ryšių tarp? 
i Kristaus ir mūsų, tarpe mūsų 

augale, medyje, gyvyje, žmo
guje yra tos pačios. Kodėl vie
nur jos guli be gyvybės, kitur 
ta pati msdžiaga tampa gyvu 
kūnu. Tų kūnų — augalo, gy
vio, žmogaus gyvybė yra ne 
vienoda, nors jų visų kūnai S J -
sideda iš tos pačios medžiagos. 
Šios paslapties lig šiol nesupra
to joks žmogaus mokslas. 

Tos pačios medžiagos prie
dangoje savo tarps turime dar 
vieną gyvybę — augštesnę už 
mūsų žmogišką gyvybę. Tiki
me, kad medžiagos priedangoje 
Eucharistijoje yra Kristus su 
visa savo dieviška prigimtim. 
Si mintis ir ši s žodis buvo kai-
kam kietas pat pradžioje, kai-
kam jis ir šiandien atrodo kie
tas; kietas ne vienam net iš tų, 
kurie tikėjo ir tiki, jog žmo
gaus kūne gyveno Kristus. 
Žmonės lengvai tai tikėtų, jei
gu Eucharistijoje matytų ko
kių nors žmogaus akiai neį
prastų ' ženklų. Yra įvykę su 
Eucharistija stebuklų, bet jų 
buvo nedaug, senokai, kurioje 
nors vienoje vietoje, tad žmo
nės juos yra beveik pamiršę. O 
jeigu kas nors neįprasto kas
dien vyktų, su tuo apsiprastu-
me, kaip esame «apsipratę su 
mūsų pačių ir su visokia kita 
gyvybe, nors žmogaus proto ir 
nesuprasta. Jeigu kam atro
dytų, kad būtų labai įdemu, 
jeigu Eucharistijoje matytume 
kokių nors žmogiškos gyvybės 
ženklų, tai prisiminkime, kad 
žmogaus gyvybe nėra tobuliau
sia iš tų, kokios yra, ar gali 
būti. Užtat nebūkime linkę 
manyti ar sakyti, kad Eucha
ristijoje nematome gyvybės. 
Sakykime, kad Eucharistijoje 
nematome tokios gyvybės, ko
kią esame pratę matyti. 

o pasilikęs žmonių tarpe, per 
tą auką tęsti tolitfu žmonių iš
ganymo darbą. Jeigu- Dievus 
nusprendė ateiti .riatomu būd~ 
į žmonių tarpą, tai tas jo 
sprendimas turėjo būti ne vie
nam momentui, ne vienai gene
racijai, ne vieno krašto žmo
nėms, o visų laikų ir visos ž> 
mės žmonėms, nes žmonės vi
sur ir visada yra tokie pat Die
vo vaikai, kai£ tie prieš du 
tūkstančius metų gyvenę Pales : 
tinoje. 

Teisingai sakome, kad per 
Eucharistiją mes turime Dievą 
ne šalia savęs, o savyje. Dar 
arčiau viens kito būti jau yra 
net negalima. 
Krufstaus Karalystės pagrindas 

Kristaus karalystė remiasi 
ne tuo, kuo remiasi žmonių že
miškoji valstybe. Kristaus ka
ralystę teisingiau galima, paly
ginti su gera šeima. 

Motina ir tęvas pamiršta vi
sus pakeltus vargus bei skaus^ 
mus, bet niekad neužmiršta saA 
vo vaikų. Užaugusiems vai
kams kartais net atrodo, kad 
tėvai perilgai ir perdaug domisi 
jų gyvenimu. O tėvai lieka pa
siryžę kad ir dar kelis kartus 
pakelti visokią auką, kad tik jų 
vaikai būtų laimingi, kad! tik 
nepamirštų savo tėvų. Jaigu 
vaikai gyvenime paklysta ar 
juos koks nepasisekimas IŠ 

vo vaiką, kurį paklydusį jis j v i e n s k i t a m > k a d Eucharistija 
per savo mirties auką surado ir Į e s a n t i būtina nei ta .meilę su-
sugrąžino j teisinga kelią, myli j p r a s t i n e i j ą j ^ n t į b d auklėti, 
daug kilnesne ir d desne meib, T a i p g a i v o t i tačiau nebūrt* tei-
negų geriausi tėvai savo vai- gįno-a. 
kus. Ka ; žmogvs į tą KrL-tius Eucharistija žmogui atidaro 
Dievo meilę įsigalvoja, ją nors k e l i a n e t i k b G U i r j a u s t : s a r t : 
kiek supranta ir atjaučia, žmo- D į e Vo ne tik pasikalbėti minti-
gus myli Kristų. Tada žmogui ,m i a r širdimi g u Dievu, o per 
yra nesunku atsisakyti viso- j Eucharistiją Dievas at ina į 
kioe kitokios meilės del jo mei- j žmogų. 
lės, vra nesunku pake'ti betko-| ,-, v • *•• 

' y . . . . J Eucharistiją priėmusio zrao-

Maftfi maginti* su 81 
tyslte visa gyvenimą visomis kalbo
mis su Jūnų pasirinkt)] raldilų dy
džiu t,.i stiliumi 

Prt#* pirkdami kitur Įsitikink lt •> 
ar perkate gira ar s>it&ifai* prekę. 
. Praueftę navo adreną d>kal sausite 

smulkiausias Info. itia. įjua MI daugy
be paveikslų per: 

J. L. GIEDRAITIS 
1652 Broad St.. Rarford 6, Cofin., 
kuris "Draugui" žinoma*, kaip 
sąžiningas asmuo. 

V N 

kią auką ir kankiniu numiiti už 
ištikimybę tam Dievui, kurs 
taip myli mus žmones. Ta mei
lė yra panaši į meilę tarpe tėvų 
ir vaikų, tik yra dar gilesnė ir 
galingesnė. 

Iš tos meilės prasideda Kris
taus karalystė. Kristaus meilė 
žmogui dieviška, begalinė, nuo
latinė, kantri, gailestinga, už
jaučianti. 

Kristaus meilę pažinęs žmo
gus supranta dar vieną svarbų 
dalyką, kad Kristaus msilė ir 
visa, kas iš tos meilės seka, 
yra skirta ne jam vienam o vi
siems žmonėms. Iš to kyla no
ras, kad visi žmonės pažintų tą 
Kristaus meilę jiems, kad ją 
suprastų, kad visi Kristų mylė
tų. Kristų mylinčio žmogaus 
širdyje savaime kyla meilė ki
tiems žmonėms. Ta meilė mo
ko ir liepia žmonėms vieni į ki
tus žiūrėti kaip saviems į sa
vus, elgtis vieni su kitais, kaip 
brolis su broliu. Kas tokios 
meilės nėra pasiekęs, tam lie
ka daug dalykų neaiškių l«*ikš-
čionių gyvenime. Tokiems yra 
nesuprantama, kaip pav. jau
nas žmogus savo žemiškus r?i-
kalus visai palikęs šalyje savo 
visą gyvenimą aukoja tokiems 
dalykams, kaip patarnavimas 
be jokio ar beveik be jokio že
miško atlyginimo vaikučiams 
mokykose, nesveikai gimu-

gaus sieloje {vyksta nei jam 
pačiam nei kitiems nesupran
tamų dalykų. Priėmę Eucharis
tiją senovės kankiniai galėjo 
apie save sakyti, kad jie tampa 
ugnimi alsuoją liūtai. Kas pav. 
šiandien pasakojama Dr. J 

(NuKolta | 6 pusi.) I 
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tinka, tėvas ir motina sutiktų šiems jų prieglaudose, sene-
prisiimti visokią auką net ir 
mirtį, kad tik savo vaikus iš
gelbėjus. Praeina metų eiles, 
nukeliaujame toli nuo mūsų 
gimtinių, negalime pasiekti tė
vų net kapo, kurs gal visų už
mirštas, ir pasakykite, kas 

liams, tarnybai raupsuotųjų 
kolonijose, nepažįstamiems ir 
nekultūringiems s t a b m el-
džiamp svetimuose kraštuose ir 
pn. Kristaus meilės neturin
čiam žmogui nesuprantama, 
kokia dvasia tuo s jaunus žmo-

šiandien mūsų atminimuose | nes anais keliais nuveda. O ve-
yra brangiausio, jeigu ne tėvų da ta pati meilė, kuri verčia 
atminimas. ' brolį melstis už brolį, padėti jo 

" 
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C I / I D ' C SE L F w l \ l r 9 SERVICE 
Liquor Store 

5515 SOUTH DAMEN AVENUE 
ALL PH0NES — WALBR00K 5-8202 

MARTELL THREE STAR COGNAC Fifth $5-09 
MAURICE ROGER 

French BranJy 

GRA1N ALCOHOL 
190 PROOF USP 

GAUT1ER FRERKS THREE STAR 
COGNAC 

FRENCH BORDEUX WINES 
li>4«> & 1952 V i n t a i 

BIPORTED CHAMPAGNE 

KIJAFA WINE 

MARTINI & ROSSI Sweet or Dry 
Vermouth 

COINTREAU LIQUEUR 

CREME DE BANANĄ L1QUEUR 

" » $3.98 

Ftfth | 4 . 8 9 

fifth $4.98 

Flfth .98 
Fifth $2 .98 

ura. $1.49 

n™ $1.59 
Fifth$4.09 

W"» $3.59 
CHERRRY HEERING Fifth $5-79 

šis papiginimas galioja ketvirtadieni, penktadieni ir 

šeštadienį — spalio 27, 28 ir 29 d. d. 
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VLADAS RAMOJUS 

LENKTYNĖS SU ŠĖTONU 
KARO NUOTYKIAI 

Tęsinys 33 

Nuotykiai tarp Rygos ir Lietuvos 

Rugpjūčio 18 dienos ankstų rytą, prieš patekant 
saulei, tarp Iecavos ir Vecsaulės miestelių patenkam į 
fronto zoną, kur buvo vokiečių artilerijos ugniavietės ir 
fronto kareiviai. Tai staigmena, kurios nepramatėm ir 
nesitikėjom. Vecsaulės miestelis yra Latvijos pietuose, 
Bauskės apskrityje, 3—4 kilometrų atstume nuo Nemu
nėlio upės, kurio krantuose, kaip žinia, dabar apsika
susios vokiečių ir bolševikų divizijos. Mes papuolėm 
ton zonon, is kur vokiečių sunkioji artilerija daužo bol
ševikų fronto linijas ir užnugarį. 

Karo žandarmerija mus pristato į kažkokį štabą^ 
Iš ten nebepaleidžia. Vokiečiams fronte reikalinga 
bo jėga ir mes turim jiems padėti. Žygis j Lietuvą b 
gės, kaip tuo tarpu ji visai netcli... Nusimenarfi, k 

tikti su jais po dviejų savaičių laikotarpio ir visos eilės 
naujų pergyvenimų. Aiškiausia, jie mus bus laikę žu
vusiais, o mes juos. 

Štabas mus atiduoda tūlo viršilos Voldak žinion. 
Šis yra vienos gurguolės kolonos, tiekiančios frontui 
šaudmenis, viršininkas. 

— Frontas iš žmogaus reikalauja dvidešimt ketu
rių valandų darbo paroje!, — pabrėžia mus pasiimda
mas, viršila Voldak, atšiaurių bruožų, gan pikto veido 
vokietis. 

Tą pačią dieną aprengia žaliomis policijos fronto 
dalinių uniformomis ir duoda po du arklius su vežimais. 
Kai žandarmerija mus areštavo su anomis juodomis 
uniformomis apsirengusius, šaukėm, kad esam Biržų 
policininkai ir grįžtam į išlaisvintus Biržus. Bet tai 
nieko nepadėjo... 

— Arkliai man brangesni, negu jūs! Tad žiūrėkit, 
kad arkliai būtų rūpestingai prižiūrėti!, — tik gavus 
arklias perspėja viršila Voldak. 

Apvilkę uniformas, tuoj pat išmoko ir sveikintis. 
Seniau kareiviai>veikindavosi ranką pridėdami prie 
kepurės. Bet po liepos 20 dienos atentato prieš Hitlerį, 
kariuomenei įvestas naujas sveikinimosi būdas — na-

nalistiškasis dešinės rankos pakėlimas į priekį i r 
eil Hitler". r 

žiauri disciplina ir tiek tevertinamas žmogus. Matom, 
kad papuolėm velniui Voldakui į rankas ir kad prasti 
pyragai bus pas jį. 

Diena po dienos įsitikinam, kad turėsim kentėti 
sunkią vergiją ir, tik Voldakui galą gavus, jį palengvė
tų. Dienos programa maždaug tokia: kiekvieną pava
karį važiuojam į apylinkės miškus, kur paslėpti nuo 
priešo aviacijos ir artilerijos šovinių sandėliai ir, pa
sikrovę pilnus vežimus dėžių su šoviniais, per naktį 3—4 

kraštams. 

Neužmirškime, kad spalio 29 d. Chicagoje yra rengiamas kon
certas, kurio programą atliks lietuvių choras iš Toronto. Kon
certą rengia mūsų dienrašti*. 

8 t Daunys visi dirba, lyg norėdamas pakelti mūsų kritusią nuotai
ką, paaiškina štabo kariškis. 

Žinia, kad šiapus Nemunėlio yra daugiau lietuvių, 
tikrai geriau nuteikia. Tikimės, kad turėtų būti vienas 

Valdako dalinys prisiglaudęs ūkininkų klojimuose 
priešais Vecsaulės miestelį. Vienam iš tų klojimų įsi
kuriam ir mes, pabėgėliai iš Rygos. Arkliai taip pat 
kartu su mumis, tam pačiam klojime pastatomi. Gy
ventojai iŠ pafrontės daugumoje yra evakuoti ir ūkiai 
hkę tušti. Bet gyvenamųjų pastatų šiluma ir patogu
mais mums nevalia naudotis, kai brangiau vertinami 

kitas tų, kuria liko prie Mūšos* Kaip įdomu būtų susi-Į arkliai turi stovėti daržinėse ar ̂ Jojimuose. Tokia Čia 

kartus sukariam į pirmąsias fronto linijas; saulei pa
tekėjus grįžtam į klojimus, valandą kitą nusnūstam ir, 
be laiko pakelti, triūsiam apie arklius, kurie, Voldako 
parėdymu, turi būti §varūs ir net blizgėti; prieš vidur
dienį išvažiuojam laukų derliaus iš pafrontės arba ka
reivių lavonų rinkti. Tokie darbai užsitęsia iki pava
kario, kol ateina laikas pasikrauti šovinius ir sutemų 
priedangoje vėl važiuoti į priekines fronto linijas. To
kia darbotvarkė tęsiasi diena iš dienos. 

Iš nugirstų žinių greit susidarom apytikrį fronto 
padėties vaizdą: nuo.Rygos pajūrio ties Tukumu vaka
rinis fronto sparnas, kirsdamas Kuržemę, ateina iki 
Mintaujos (svarbus geležinkelių mazgas — Mintaujos 
miestas pačioje kautynių ugnyje), nuo Mintaujos, kur 
jau prasideda vadinamoji Žemgalė, frontas suka į Baus
kę, į rytus nuo Bauskės (kur mes dabar esame), eina 
Nemunėlio upe ir ryčiau nuo mūsų įsilenkia į Lietuvą, 
pasiekdamas Biržus. Į rytus nuo Biržų frontas vėl grįž
ta į Latviją, pasiekia Neretą (į šiaurę nuo Rokiškio) ir 
šauna tiesiai šiaurėn, kur kautynių židiniai fronto pra
nešimuose minimi Madonos (žinoma ypač savo muzika 
Latvijos radijo stotis) apylinkėse. Pažvelgus į rytinio 
sparno padėtį matyti, kad ten fronto pasistūmėta pir
myn ir baigiama pasitraukti iš Latgalės. • 

. ( B u s d a u g i a u ) 
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Lietuvos išlaisvinimui, e) 
pusavio bendravimui, 

3) kad visi pr i tar ia Detroito 
Lietuvių Namams Statyt i Komi
teto veiklai. 

Todėl kviečiamos tiek visos 
Detroito lietuvių organizacijos, 
tiek jų nariai, tiek visi kiti Det
roite gyveną lietuviai, kuriems 
dar nors kiek rūpi lietuviški rei
kalai, aktyviai įsijungti į Det
roito Lietuvių Namų statybą, 

tar- Prašome rigstruotis pas p. E . 
Paurazienę, tel. UN-2-3298. 

Pagerbtas sukaktuvininkas 
Yra mūsų tarpe kilnių asme-, ji rašiniai tilpo "Ryte" ir mūsų 

nybių, kurios be didelio t r iukš- \ karinėje spaudoje. Vėliau jis 
mo ir be jokios reklamos visoje j pradėjo bendradarbiauti ir ki-1 perkant bei plat inant akcijas 
lietuviškoje veikloje palieka t a m Į tuose laikraščiuose bei žurnaluo- I a rba savo darbu prisidedant 
tikrą atgarsį, bandydami puren-1 se. Po karo, gyvendamas sto- | prie šio gražaus tikslo įgyvendi 
ti visuomeninio darbo dirvonus. \ vykiose Vokkitijoje, jis leidžia ir 
Neretas jų — kuklūs, nepretęn- i redaguoja vietinius laikraščius, 
zingi ir dar rečiau būdami pa- į te ikia informacijas, visokias ži 

mmo. 

stebimi ir įvertinami n e g a l - n i a s . Atvykęs į JAV sustoja 
voja apie kokius savo darbo pri- Philadelphijoje ir čia aktyviai 
pažinimus a r dėkingumo pareis- [ dalyvauja spaudos darbe. Be to 
kimus. Vienas tokių Detroi te! p. p. Mingėlų šeima y ra iš tų 
yra eilės mūsų laikraščių bend-_! retųjų ateivių, kurie sudarė rei-
radarbis ir organizacijų narys kiamus dokumentus ir atsikvie-
Vladas Mingėla, šį mėnesį šven- • tė 50 kitų tautiečių iš Vokieti-
čiąs savo 50 .m. amžiaus ir 30 jos. Vėliau teko persikelti Det-
m. spaudos darbo sukaktį. roitan. Be sunkaus darbo Fordo 

T>__.. , v. ,. . ^„UJ.,, fabrikuose, jis randa laiko bend-
Praejusi šeštadienį sukaktu

vininko pasveikinti susirinko 
gražus būrys detroitiečių bičiu
lių, pažįstamų ir spaudos bendra 
darbių, kurie jaukiame p. p. 

radarbiauti Amerikos lietuvių 
laikraščiuose. 

VIENYBĖJE — GALYBfi! 
Dvidešimt trečiąją savaitę 

(nuo spalio 17 iki 23 d.) g a u t a 
4 pasižadėjimai 4 akcijas 
$400 pirkti. 

Už $100 akcijas pirkt i pasi
žadėjo V. Dryža, B. Girniukai-
tis, P. Stanionis ir K. Veikutis. 

Taigi viso nuo pradžios jau 
gauti 228 pasižadėjimai 249 ak
cijas už $24,900 pirkti. 

V. Kutkus 

"OLUSAS" — GYVENIMO 
TRAGIKOMEDIJA 

Detroito Lietuvių Organizaci
jų Centras lapkričio 12 d. 6:30 
vai. vak. s ta to "Glušą", Liudvi
ko Fuldos tragikomediją Hispa-
nos Unidos salėje (kampas Ver-
nor ir 25 gatvių) . Po šios gra
žios tragikomedijos veiks bufe
tas ir bus šokiai, kuriems gros 
ukrainiečių 5 asmenų orkestras . 

Vakaro pelnas skiriamas Va
sario 16 minėjimo išlaidoms pa
dengti. Valdyba 

220 invalidų tremtyje laukia 
tavo aukos. Ar j au aukavai? 

DETROIT'o BIZNIERIAI 
IR PROFESIJCNALAI 

Tiesa, mes nematome jo s t ra ip 
snių perdaug dažnai, bet už ta t 

Mingėlų šeimos ratelyje pralei- j drąsiai galime teigti, kad VI. 
do keletą valandų besišneku-'" Mingelos rašįtiiai pasižymi min-
čiuodami su senu mūsų spaudos ties gilumu, sakinio pilnumu, lo-
veteranu. Gražu, kad sukaktį gika ir išbaigimu. Žinoma, šios I t v s paskaitą. A L R K F 4 skyrius 
prisiminė ne vien tik detroitie- \ eiliutės neleistų plačiau gilintis | kviečia visus Detroito lietuvius 
čiai, bet ir visa eilė sveikinimų j j visą sukaktuvininko nueitą ir katalikus ko gausiausiai daly-

KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTE 

Kristaus Karaliaus šventės 
proga spalio 30 d. tuoj po 11 
vai. pamaldų buv. lietuvių salė
je tėvas J. Borevičius, SJ skai-

laiškais ir telgramomis buvo ( nudirbtą spaudos kelią, taip a-
gauta iš Chicagos, Philadelphi-; liekant kitiems autoriams, kurie 
jos, New Yorko ir net iš Vo- atskirais rašiniais bandys ta i į-
kietijos. Sveikino dr. J. Puzinas, vertinti. Bet Detroito lietuviai 
inž. Prapuolenis ir visa eilė re- j gali pelnytai džiaugtis, kad sa-
dakcijų, redakcijų narių, žurna-; votarpe turi uolų lietuviškosios 
listų. Sukaktį drauge praleisti spaudos mylėtoją ir rėmėją. Vi-
buvo atskridęs iš Philadelphijos sose spaudos darbo pastangose 
sukaktuvininko brolis. Be svei- jam gražiai talkininkauja žmo-
kinimų buvo gauta ir dovanėlių, \ na Lidija, a t imdama dalį rū-
kurios turėjo priminti šią gra- j pėsčių, kad t ik galėtų likti dau
žia ir prasmingą sukaktį. Prie j giau laiko lietuviškajai veiklai, 
vaišių stalo buvo pasikeista svei Ponai Mingėlai augina dukrelę 
kinimo žodžiais ir pats sukaktu- i Liuciją ir sūnų Šarūną. Našaus 
vininkas paprašytas paskaityti įr sėkmingo darbo plačiuose 
iš savo publicistikos. ! spaudos baruose! 

Mingėla spaudoje pradėjo! 

vauti. 
Šios šventės išvakarėse — spa 

lio 29, d.šeštadienį„ — šv. An
tano bažnyčioje 7 vai. įvyks re
liginė susikaupimo valandėlė: 
t rumpa konferencija, šv. rožan
čius, palaiminimas Švč. Sakra
mentu ir išpažintis. Visi katali
kai kviečiami gausiai dalyvauti. 

Jeigu norite pirkti arba parduoti 
namus, sklypus, Biergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip
kitės į 

ELSEA REALTY & INVEST-
MENT COMPANY 

atstovą 
V L A D Ą B A R A U S K Ą 
Telefonai: h taigos VA 2-9790, 

Rezidencijos — TA 6-4366 
Si įmonė yra pati stambiausia Mi-
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar
nauja- savo klijentami. 

M. MIŠKINIS, M. D. 
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RAY 
393 West Grand Boulev»rd 

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

Pirm. antr. ketv. ir penki. 12-3 ir 6-8 vai I 
Treff. ir irft. lž-3 vai. 

Telef. TA 6-0686 

VINCAS KIRŠINĄS 
11420 Steel Avenue 
Detroit 27, Michigan 

Tel. WE. 4-6165 
GENERAL OONTRAOTOfl 

VI. 
reikštis gana anksti. Jo pirmic- Al. Astašait is 

Rezoliucija namų reikalu 
Š. m. spalio 23 d. Hispanos roito lietuvių organizacijų pir-

Unidos namuose Detroito Lietu- mininkai arba jų atstovai bei ki-
vių Namams Statyt i Komitetas ' . ti visuomenės veikėjai, priejo-
buvo sušaukęs visų Detroito lie- nie išvadą, 
tuvių organizacijų pirmininkų 1) kad Detroito Lietuvių Na-
arba jų atstovų bei paskirų as- mai yra mums būtinai reikalin-
menų, kurie domisi šių namų gi tiek lietuviškam organizaci-

Atsklrų kambarlt? bei butų |ren*;tma* 

statyba, susirinkimą. Susirin
kime dalyvavo 28 asmenys. 

Daugumas jų pareiškė savo 
nuomones Detroito Lietuvių Na
mų reikalu. Visi vieningai pri
tarė šių namų reikalingumui, vi
si stengėsi pabrėžti, kad tie na
mai turi būti ne kurios vienos 
grupes ar organizacijos, bet vi
sų bendras reikalas. Tą bend
rumą daugiau užakcentuojant, 
nutar ta dabartinį namams sta
tyti komitetą praplėsti, į trau
kiant tų organizacijų a r gru
pių narius, kurių atstovų komi
tete dar nėra. 

Taipgi susirinkimas, dar dau-
gi3u pabrėždamas reikalo bend
rumą ir aktualumą, priėmė šią 

R E Z O L I U C I J A . 

Mes susirinkusieji Detroito 
Lietuvių Namams Statyt i Komi
teto sušauktame pasitarime, į-
yykusiame 1955 m. spalio 23 d. 
Hispanos Unidos namuose, ku
riame dalyvavo daugumos Det-

niam, tiek visuomeniniam gyve
nimui palaikyti, 

2) kad Detroito Lietuvių Na
mai žymiai padės — a) palaiky
ti lietuvybę, b) kultūrinei veik
lai, c) organizacinei veiklai, d) 

PARKHOLME SERVICE 
STATION 

5000 W. Cermak Rd., Cicero, I1L 
Lietuviška gazolino stotis ir 

automobilių aptarnavimas 
VYiUiam J . Grigelaitig, sav. 

MOTERŲ REKOLEKCIJOS 
Mary Reparat r ix vienuolyne, 

17330 Ouincy (netoli 6-tos m y - | 
,. • T - • x * . - , . . „ « * A Atlieka įvairius statybos, pataisy-
llOS ir L i v e r n o i s ) , A L R K F 4>mo ir pertaisymo darbus — staliniu-
Skvr iau* inioifttvva vrn <\nmrr\r\a • kystSs cemento, mūrijimo, elektros 
g y r i a u s iniciatyva yra aaromos p l u m b | n r o , dažymo ir dekoravimo 
vienos dienos uždaros moterų 
rekolekcijos, šiais metais reko
lekcijos įvyks lapkričio $ 4 . ; Ęus 
pradėtos šv. Mišiomis 9" vai. ry
to ir tęsis iki 4 vai. po pietų. 
Rekolekcijas pravesti sutiko mi
sionierius J. B. Paulius, OP. Vi
sos lietuves katalikės, tiek senes 
nės, tiek jaunesnės kartos, kvie
čiamos pasinaudoti šia proga ir 
rekolekcijose gausiai dalyvauti. 

K I a u s y k i 11 
LITHURN1AN MELODiES 

kan Arbor — WPAG — 1050 kik-
cycles 

Sekmadieniais 1:00 — 1:30 p. p 
Vedėjas — RALPH VALATKA 

15756 Lesure — Detroit 27, 
Michigan 

^ 

S A I I G U S 
BALDŲ 

PERKRAUSTYMAS 
i i A R T I m roLi 

Naujas 19JV5 spe<ialua dide
li* sunkvežimis »u pilna ap-
draiula. Pigus ir anžininca* 

patarnavimas, 
kaukite: 

R. I E R S N A f ) 
454f S. Wood Kt„ Chicago « 

Ui. Tel. VI. 7-897* 

J O N A S G R A D I N S K A S 
KRAUTUVE IR DIRBTUVE 

Televizijos, radijas, patefonai, lempos, antenos, baterijos 
J . G. TELEVISION C O . 

12 W. 4 7 T H ST. TEL. FRONTIER 6-1998 
Pas specialistą nupirksi pigiau, sutaisys geriau 

PERKRAUSTYMAI — MOVING 
Pigus, sąžininga* darbu. Visi apdraudimai. U artimų ir 

tolimu distancijų. Saukit* sekančia!: 
UU & UTUANICA A VE, CHICAGO, BX. 
ANTANAS VILIMAS 

Teleionas — FBontier 6-188S 

DABAR JAU GALITE GAUTI 
TOWN OF LAKE UTIL IT IES 

KRAUTUVĖJE, 
1800 West 47th Street. 

(kampas Wood Street) ' 

\ffori 0J0nm mm 
WmlHWT COSTIT. W1T tOUlLTM 

Prekiaukite su Vladislovu Klash, kuris jums duos 
geriausias sąlygas ar pirksite grynais pinigais ar 

išsimokėjimui. Nereikia įmokėti rankpinigių. 

TOWN OF LAKE UTILITIES 
FURNITURE AND APPLIANCES 

1800 West 47th Street 
(kampas Wood Street), Chicago 9, Illinois 

. . . 

Telefonas LAfayette 3-7 7 7 1 
=s= r i f i v 

Lietuvių Prekybos Namai 
Rakandą yra visur, bet modemiškus, naujausio stiliaus baldus be su

gadinimų, brokų rasite mūsų Prekybos įmonėje. 
* 

Kainos be užprašymo, išmokėjimai be finansų kompanijų. Pirkimai 
sekmadieniais be pardavimų taxų. 

/ 

f • V 

'fj^** 

W:&* 

mm 

S dalių ftvečių kambario baldai, nakčiai padaromos lovos dėl trijų asmenų, tik $119.00 
Studio sofos, nakčiai lovos del 2-jt.i asmenų ' $ 69.00 
2 dalių 100% Nylon ar vilnos svečių kambario baldai, natrjaasių spalvų ir stiliaus . .$149.00 
2 dalių svečių kambario baldai, 10 metų garantuoti. 1956 metų stiliaus. Nylon ar 

vitąa . . . • $t4i.#f 

Rtar: 

*3> 

1!̂  
Ky • M — 

\ J 

S£> i- -U: l 

u^' • 

.3-jų dalių miegamojo kambario baldai, ąžuolo ar rie,uto .niedfco su p ui Ui u veidrodžiu $149.00 
4-ių dalių miegamieji, mahogoni, ąžuolo, riešu to ar vyšnių medžio $249.00 
5 gabalų miegamieji naujausio stiliaus Brazilijos raudonojo medžio, su šlifuotu veid-

rodžiif . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . $329.00 

. 

E » # • - * * 

• V 
& 

%» 

j"dalių valgomojo kambario baldai ąžuolo medžio su Formicos viršumi, tiktai 
7 dalių valgomieji, raudonojo medžio, ąžuolo, rie'uito medžio, del 12 asmenų, tiktai 
9 dalių valgomieji dėl 16 asmetaų, naujausio stiliaus, su šlifuotais stiklais, tiktai . . 

KILIMAI: 9x12 gryna vilna, įvairių spalvų, tik 
' 9x12 199% vilna, 10 metų garantija 

Televizijos Dumont, RCA, Admiral, Zeuith, Traveler, Sylvania ir kiti, 1956 metų m 

deliai, nuo 
• 

$129.90 
$249.00 
$399.96r 

$ 5BM 
$129.00 

Virtuvėms stalai, 5 dalių Formksa-top po. . 
7 dalių Formica-top stalai 
9x12 linoleum įvairių spalvų . . . 

• • • • • • 

FURNITURE CENTER, Inc. 
įmones vedėjas JUSTAS LIEPOMS 

B222-24-26 So. Halsted St. Tel. - Vlctory 2 - 4226 
Atidaryta pirm.-ketv. 9 v. r. iki 9:30. v. T. kitom dienom 9 T. r. iki 6 T. T. 

Sekmad. 10 v. r. iki 5 • . ». 

KIEKVIENAS PIRKĖJAS s| MENES( GAUNA DOVANI 
IMPORTUOTA KAVOS SERVIZĄ. 

U DALIŲ 

= 

file:///ffori
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Ketvirtadienis, apaHo 27, 1955 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Worcester, Masą 

KHstaas Karaliaus minėjimas 

— akademija Aušros Vartų pa
rapijoje įvyks spalio 30 d. po 
mišparų parapijos salėje. Pa

dalyvauja lietuviškoj visuome
ninėj ir kultūrinėj veikloj, jų 
tautinė sąmone" apmirusi. Ar 
daug naudos iš tokių lietuvių..." 
Toliau str. autorius ragina tėvus 
susirūpinti savo vaikų tautinės 
sąmonės ugdymu, pasakojant 

skaitą skaitys prof. A. Vasaitis .. ../*. ' r 

sna.11.4 s** ^ B P W . vaikams iš istorijos apie mūsų 

vaite, kurios pirmoji pūde bus gailėjo nei tokios kelionės, nei Markstay miestely, netoli CPR 
skiriama lietuviams, o nuo lap- [ išlaidų. Vestuvių iškilmės buvo geležinkelio stoties, 30 mylių 
kričio 5 d. — angliškai kalban-! tiarai įspūdingos. Onutė tik nuo Sudbdrio į rytus, 
tiems. Misijas praves/pasionis- prieš pusantro mėnesio paliko 

Sudbury ir centrinSje Soo mies
to gatvėje, Queen St. W., atida
rė "Rūtos" valgyklą. I. R. 

iš Bostono, Mass. Po paskai 
tos — menine dalis. Lietuviai 
katalikai kviečiami ko gausiau 
į akademiją susirinkti. 

Pamaldų metu visos katali
kiškos organizacijos dalyvauja 
bažnyčioje su savo vėliavomis 
ir eina prie šv. Komunijos. 

Šv. Kazimiero parapijoje Kris 
taus Karaliaus šventę rengiasi 
paminėti ateitininkai. Visi atei
tininkai (moksleiviai, studentai 
ir sendraugiai) su vėliava daly
vauja 8:30 vai. pamaldose, visi 
priima šv. Komuniją ir po pa
maldų parapijos salėje rengia 
pusryčius, kurių metu paskaitą 
skaitys kun. J. Jutkevičius. Vi
si ateitininkai pamaldoms renka
si 8:15 vai. į parapijos salę. 

— PreL K. Vasio brolis An
tanas, kaip pranešama, miręs 
pavergtoje Lietuvoje. 

ALRK Moterų S-gos N. Anglijos 
apskrities suvažiavimas 

Spalio 30 d. 1 vai. p. p. Šv. 

tautos didvyriškus žygius, di
džiuosius žmones, gražią gamtą, 
paukščių giesmes, kurių čia ne
girdime, mokykime lietuviškų 
dainų, pasakų, padavimų, tauti
nių šokių, žaidimų"... 

Trumpai 

— JAV LB Worcesterio apyL 
valdyba spalio 30 d. 4 vai. p. p. 
Meno Mėgėjų Ratelio patalpose 
(Harding ir Harrison gatvių 
kampas) šaukia narių susirinki
mą, kuriame bus svarstomi svar 
būs bendruomenės klausimai. Vi 
si nariai kviečiami dalyvauti. 

— Gen. E. Adamkavičius pa
kviestas į Woroesterio apylinkės 
valdybą tvarkyti bendruomenes 
kartoteką ir archyvą. 

— Eduardas Meilus, ilgą laiką 
specializavęsis foto meno srityje 
ir visiems worcesteriečiams ge
rai žinomas fotografas, Harri
son gatvėje atidaro nuosavą fo
to studiją. 

tas tėvas Geraldas. 

Balfo pirm kalbėjo per radiją 
Philadelphijos skyriaus Balfo 

pirm. Adolfas Bach š.,m. spalic 
22 d. jausmingu žodžiu per se 

. . . . *•? _ _ _ _ . 

Trumpai 

Bronė Lukoševičienė, sėk-
y j ą lietuvių n«Ujo . ? " * " " « m i „ g a i išlaikius Toronte egza-
kreipės. | Philadelphųos u e t a - i m i n ^ a t i d a r ė m o t e n } g r o ž . 8 g a 

loną — kirpyklą Frood gatvėje. į 
Tai jau antras lietuviškas gro- ! 

žio salonas mūsų mieste. 

— I)aveik£i atidarė valgyklą 

vii prašydamas neužmiršti 
vargstančių lietuvių tremtininių, 
kvietė į šalpos darbą ir priminė, 
kad šiam kilniam šalpos tikslui 
paremti yra rengiama* didžiulis 
banketas, įvykstąs lapkričio 26 
d. Sv. Andriejaus parapijos sa
lėje. I šį banketą yra kviečiami 
visi Philadelphijos lietuviai. 

B. R. 

Sudbur^, Ont. 
šeštadieninė mokykla 

veikia dar ir šiemet. Savo šeš
tuosius darbo metus pradėjo 
spalio pirmąjį šeštadienį. Moky
tojauja kun. A. Sabas, L. Lum-
bienė ir R. Bagdonas. Mokinių 
prisirašė 22. 

Nelaimė 
M. Kuprys sudaužė savo ma

šiną ir tik per stebuklą išliko 

t o a o i aoc-ioi 3G 

gyvas jis ir jo draugė. Iš po 
. . . . Baleto studiją Worcesterio i m a š i n ° s « r i a u 6 i ^ ^ ^ C P a l a u k ė 

Juozapo parapijos svetainėje, I mieste pradėjo lankyti vietos autobuso ir grįžo namo.^ ^Sudu-
Rogers gatvėje. Lowell, Mass., jaunos lietuvaitės: Jūrate Gar-
įvyks ALRK Moterų Sąjungos j sytė, Saulė Staškaitė, Dalia Ma-
Naujosios Anglijos apskrities su čytė, Kristina Kavaliauskaitė ir 
važiavimas. Lilija Gedvilaitė. 

Suvažiavime paskaitą skaitys — Naujon Worce*terio moks-
kun. V. Valkavičius ir bus pa- j leivių at-ku kuopos valdybon iš
tiektas išsamu8 pranešimas apie, rinkti: pirmininku 'Vidmantas 
apšvietos klausimus, svarstytus Matusaitis, vicepirm. Vladas 
buvusiam Moterų Sąjungos sei-; Gedmintas, sekr. Elvira Štaraitė 
m e . ir ižd. Zigmas Šermukšnis. At-

Be kuopų atstovių kviečiamos stovais išrinkti: vyresniųjų bū-, 
ir viešnios gausiai atsilankyti į relio Marija McMorow, j a u n e s - ' l i o n u d<>l€rh4- D u milionus dol. 
suvažiavimą. Organizatorė*1 niųjų — P imas Stanelis I k a i n a v 0 vien tik kaminas, kuris 

! - Lituanistikos mokyklos ve-' v r a P a t s augščiausias visoje Bri-
dėju yisi Jonas Baškys, moky- j ** imperijoje. 

Spalio 15 d. - nauja staigme-j tojais — Sviklienė, kun. J. Ste- Gražios vestuves 
na VVorcesterio lietuvių * gyveni- ponaitis, prof. J. Rauktys, Leo-
me. Kaip jau spaudoje buvo' n a s Orentas ir Glodas. 
skelbta, "Amerikos Lietuvis", 48 — Per 40 vai. atlaidus Aušros 
metus aptarnavęs Worcesterio Vartų parapijoje pamokslus pa-
ir apylinkės lietuvius savo vie- g a kė šie kunigai: M. Tamulevi-
tos ir pasaulio žiniomis, sustojo: čius, dr. V. Cukuras, A. Klimas 
pailso savaitraščio leidėja ir re- į r J. Petrauskas, MIC. 
daktorė, negavusi tinkamų^pa-! 

IHpf. KKnnhlic 7-o*i3 
ADOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 
PARDAVIMAS 

Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos {vedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas; sąžiningas ir pigus 

patarnavimas 

ATLAS FUEL CO. 
A t s t o v a s 

4919 So. Paulina S t 
PRospeet 6-7900 

l o n o i 

žusių griaučių neapsimokėjo nė 
namo parvežti. 

Naujas fabrikas 

Geležies ir plieno didžiulio fa
briko pradinė statyba jau kaip 
ir baigta. Tuoj bus pradėtas 
darbas. Tačiau tai, kas jau pa
statyta kainavo ne du milionus 
dolerių, kaip seniau per apsiri
kimą buvo pranešta, bet 40 mi-

Vestuvly nuotraukos 
Augštos rūšies fotografijos 

Mūsų specialybe 

Precin Photo Studio 
ING. / 

EDVARDAS ULIS, sav. 
4068 Archer Avenue 

Telefonas Vliginia 7-2481 

— J. ir B. Jakuboniai, susi
pratę ir pavyzdingi lietuviai, nu
sipirko namus ir pasirūpino, kad 
jie tuoj būtų pašventinti pagal 
gražius lietuviškus katalikiškus 
papročius. 

— Pakrikštyta Glorija Rūta 
Staškutė. 

— Keletas naujųjų ateivių 
jau prieš kelias savaites yra ga
vę "kvietimus" grįžti į sovietinę 
Lietuvą. 

Vištoms verta perskaityti Istorini 

ronMUMi 

KRAŽIŲ SKERDYNES 
I tomas 324 pusi., kaina $3.00. 

Romanas parašytas pagal istorinius 
dokumentus, pačių Kražių Skerdy
nių dalyvių pasakojimus Ir vietoje 
autoriaus surinktą medžiaga. Gražūs 
Žemaitijos gamtos vaizdai, stipri ro
mano lntryga Ir vaizduoja žemaičių 
meile savajai šventovei ir g imtajam 
kraštui. Visas romanas skaitytojui 
teikia gražių prisiminimų, vaizdų. 

Pažymfitlna, kad J. Marcinkevi
čiaus Kražių Skerdynes Lietuvoje 
buvo premijuotas ir plačiai skaito- i 
mos. 

Užsakymus adresuokite: 

D R A U G A S 

2384 So. Oakley A ve.. 

Chieago 8, UI 

SEGHETTI TRAVEL BUREAU 
2451 So. Oakley Avcnue Tel. YArds 7-3278 

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GELŽKELIAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS. 

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti į Ameriką. Pa
rūpiname dokumentus norintiems išvykti i užsienį. TURIME IR 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afideivitua. Pasinaudokite. 

MOVI NG 
A. BENULIS, atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų. 

Telef. SE. 8-2146 
arba BI. 7-7075 

1886 CANALPORT . 

MES PRISTATOME ANGLIS BEli 

PEČIAUS ALIEJŲ 

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS ! ^ 

i n 

Mes taipgi perk raustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-' 
kų ar keliasdesimts myliu. Reikale šaukite mus. 

Vieno kambario baldu*? arba viso namo — kreipkitės pas 
mus. Turj daug metų patyrimo perkraustymo darbe. 

S T A S Y S F A B I J O N A S 
2146 So. Hoyne Avenue Tel. Vlrginia 7-7097 

Pradekit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj! 
Taigi, dabar pradėkite laupyti šioje lietuviškoje 

ištaigoje BRIGHT0N SAVINGS and LOMI 
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti Bd $10,000.00 

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS'N 
4071 Archer Ave., i vakarus nuo California Are. 

CHARLES ZEKAS, Sec's 

OFISO VALANDOS: 
Plrmad., antrad., penktad. Ir Trečiad. 9 
aVest. t T. ryto iki 4:10 p. p. Ketvlrtad. 

Informacijos biuletenis 

gelbininkų, turėjo nutraukti laik 
raščio leidimą. Worcesterio lie
tuvių kolonija atsidūrė nežinio
je, jokios vietines informacijos. 
Vieną kitą žinutę paduoda didie
ji laikraščiai, bet toli gražu ne-

Philadelphia, P a 
Kristaus Karaliaus švente 

Iškilmingas Kristaus Kara
liaus pagerbimas šiemet rengia
mas Šv. Andriejaus parapijoje 

Praėjusią savaitę kun. A. Sa
bas sutuokė Oną Tamulienę su 
Donatu Bernansu, latviu, mokan 
čiu ir lietuviškai. Abu jauna
vedžiai dabar gyvena Sault Ste. 
Marie, už 200 mylių. Tačiau O. 
Tamulienė norėjo, kad jos mo
terystė būtų čia palaiminta, nes 
ji yra ilgesnį laiką čia gyvenu
si ir patyrusi daug įspūdžių ir 
daug prisiminimų. Dėl to nepa-

nušviečia viso vietos lietuvių gy spalio 30 d. Iškilmės bus pradė-
venimo. JAV LB Worcesterio ] tos 11 vai. šv. Mišių auka, po jų 
apylinkės valdyba su pirmininku j bus momentui pritaikytas pa-
priešakyje ryžosi atsiradusią di- j mokslas. Pamaldoms pasibaigus 
dėlę vietos informacijos spragą j visi kviečiami į ten pat esančią 
užlopyti, išleisdama vietos infor- j parapijos salę, kur bus iškilmin-
macijos biuletenį, pavadintą 
"VVorcesterio Lietuvių Žinios". 

gas Kristaus Karaliaus pagerbi
mo aktas. Programą sudarys 

Tų žinių pirmasis numeris pasi-i prof. dr. A. Vasiliausko paskai-
rodė spalio 15 d. Iš žinių prane-1 ta ir ateitininkiško jaunimo bei 
šimo matyti, kad tų žinių biule- \ kitų tai dienai pritaikyta meninė 
tenio redagavimą pasiėmęs apy- programa, 
linkės valdybos pirm. V. Mačys. 

Nors pirmas numeris savo ži
niomis yra kuklus, bet turi ir 
vedamąjį str., kuriame ragina tė 
vus ugdyti tautinį vaikų patrio
tizmą. Straipsnyje rašoma: 

"Neužtenka lietuviškai kalbė
ti, kad būtume gerais lietuviais. 
Mes turime lietuvių, kurie gra
žiai kalba lietuviškai, bet kas iš 
to?" Jie nepriklauso lietuviš
koms organizacijoms, lietuviš
koms parapijoms, neduoda nė 
cento lietuviškiems reikalams, 
nelanko lietuvių rengiamų kon-

1956 METŲ 
• TELEVIZIJOS • 

FM Ir NEŠIOJAMI RADIJAI 
Augfttos kokyMs fonografai 

— DULKIASIURBLIAI — 
Elektriniai laikrodžiai 

\ i D A U 8 IR LAUKO ANTENOS 
—• TV IR RADIJO LEMPOS — 

BATERIJOS — DALYS 

I 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GAS0LIN0 STOTIS 
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai 
transmisijos ir t t. MOBILGAS benzinas, {vairių rūsių alyva, 

baterijos ir automobiliams dalys Firestone padangos. 
1934 Wesi 59th Street Tel. GRovehill 6-9136 

ryto Ik! 1* < 
t vai. Iki t 

M. ČES AS, pa auto specialistas 
-

^ = 

TELEVIZIJOS, RAMO IR PHONOGRAFU 
TAISYMAS IR PARDAVIMAS 

Geriausios firmos — garantuotos dalys. Prityrę mechanikai 
darbą atlieka sąžiningai ir greitai 

FRANK'S TV & RADIO 
SALES & SERVICE 

Pranas KERŠIS — Paulius F. ENDZELIS 
748 YVest 83 Street CAlumet 5-7252 

4r 

Visų radijų, fonografų, TV Ir 
rekordąvimų aparatų 

TAISYMAS 
atliekamas patyrusių Inžinierių 

— VISKAS GARANTUOJAMA — 
iemiaiiisios 

Šiam minėjimui globojančią 
ranką tietia kleb. kun. J. Čepu-
kaitis, organizacinius darbus 
vykdo visos eilės parapinių or
ganizacijų, skautų, ateitininkų 
ir kitų katalikiškų organizacijų 
veikėjai. Be šių organizacijų n a \ į į j į į ± H a i s t e d - DA W8»l 
rių, tikimasi susilaukti lietuvių 
iš visų Philadelphijos miesto 
kampų, nes ši šventė ne kasmet 
Philadelphijoje tokiu mastu yra> 
švenčiama. 

.L-DAiriA 
PTCLCViSlGn 
Csales- servlce) 

Misijų savaitė 
6v. Andriejaus parapijoje spa 

certų ir kitokių parengimų, ne-' lio 30 d. bus pradėta misijų sa-

V I K T O l t ' J K O t I C O S 
CALL M£ MOTORS CO. 

Lietuviška gasolino Shell stotis Ir 
Auto taisymas. 575t 8. Westrrn A v e 
Tel. RK 7-95U3. Atliekami motoru 
remontai, lyginimo, dažymo darbai 
Ir keičiamos dalys. 

INSUR10 
U P T 0 -
i r u n t n \ I 

MUTUAL FEDERAL 
S A V I N G S 

p a t a r i a : 
1. Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų. 

Taupykite nors dalį. 

2. Pinigams padėti nereikia važinėti 
Juos galite pasiųsti paštu* 
Mes apmokėsime palto iš laidu. 

FEDERRL 
5AVING5 

3. Planingas taupymas visados 
gerus dividendus. 

moka 

& LOAN ASSN. t m WBST CERMAK ROAD 
Tel. Vlrginia 7-7747 

JOHN J. KAZANAl'SKAS, Pres. 

Chartered and Supervised by the U. S. Government 
IŠTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 6 vai. po plstų. Ketv. 
nuo 9-tos vai. ryto iki 8 vai. vak. fiesta*, nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po 
pietų. Trečiad. visai neatidaroma. 

B U I C K 

L I E T U V I Š K A S 
-

A U T O M O B I L I S 

^ 

• » — 
^ 

N u o 

1 9 2 4 

1955 

I AUGiTAS DIVIDENDAS Ut TAUPOMUS PINIGUS - PILNAI APDRAUSTAS IR PELNINGAS SAUGUMAS I 
1 PATARNAVIMAI VELTUI VISIEMS MOŠŲ NARIAMS 

Stai kodėl apsimoka Uupomug pinigus padiU į CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASS'N: 1. Pas musvisi IMl į s t t jgąMg^Mg 
Uci $10,000.00. 2. r-as mus taupomi pinigai buvo ir yra išmokami pagal pareikalavimą. 3. Per 31 metus CHICAGO SAVTNtrb ^J*?* x 
100% išmokėjo taupytojams indėlius ir visads mokėjo augštesnį dividendą, negu kitų fmansmių įtaigų. 4. P « »isi taiųrytojai 
gali iškeisti čekius, apmoksti geso, elektros, telefono sąskaitas, Real Eatate ir Income Tax mokesčius if visas kitas biias mūsų 
Special Money Order čekiai*. Mes nieko neskaitome už iiuos patar navimua. 5. Parduodame ir keičiame valstybės bonus. 9. Tbisingo-
mifl sąlygomis duodame paskolas perkant namus. 

Pas mus yra Sis taupymo skyriai: optional, investmentų, vakacijų, Christmas Club ir Bonus Savinga 
Kviečiame visus taupyti šioje pačioje progresyviškiausioje lietuvių taupymo bendrovčje. 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
«234 South Hestera Avorne JOHN PAKEL, Precldentaa OBovehar 6-1575 

N uo 

1 9 2 4 

1 • 
i 

1955 

^ = 

vai. vakaro. Trsi!**41esJsii9 uj^tryts. v^t ̂ i«s#. BsMadieeiais z.v.c 9 ryto ilsi 2 vai. po sAetjj. 
aso i* !kl 8 vai. rsJEtjro. Artra-dieaiajs l» PesatsVdiasiais ftuą < iki l vąjaaicc 5-o !>iot̂ . 

JŪSŲ ir JŪSŲ šeimos saugumui 
Jei turite Universal Savinas sąskaitą, tai galite būti tikri: 
Kad Jūsų taupomi pinigai atneš Jums daugiau paiso,-
Kad Jūs turite lesų nelaimes atveju... 
Kad Jūs galite pirkti pageidaujamą prabangos daiktą tada, 
kada norite... 
Kad turėsite pinigų, kada jie bus reikalingi. 
Tarnavome bendruomenei ištisus 32 metus be pertraukos, ir 

tarnybą plečiame. Universal Savings yra draugiška fmansin* 
įstaiga, aptarnaujanti Jūsų kaimynus ir norinti patarnauti Jums. 

Esame Federal Savings and I-oan Insurance Corporation na
rys. Sautaupos apdraustos iki $10,000.00. 

UNIVERSAL SAVBSGS 
a n 4 L o a n A s s o c i a t i o n 

1800 SOUTH HALSTED STREET 

Merujus ąsmU skelbtis dienr- 'tage". 

file:///iDAU8
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^ffihfRASfTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS ketvirtadienis, spalio 27, 195$ 

i Katalikų Bažnyčios reikšme 
kuriant eucharistinę Kristaus 

karalystę 

Krikščioniškoji religija šian
dien turi daug šakų, vienos nuo 

ĮCristaus Karalyste 
(Atkelta iš 3 psl.) 

Sehollmer ir kt. apie Vorkutos 
ir kita vergų stovyklas, jose 
lietuvių kilnumą, jų ramybe kitų atskilusių, nesutariančių 
tame žemiškame pragare, tai n e tfc kame nors mažesniame, 
visų pastebima ir paminima, ^ t n e t tikėjimo dogmose. Ne-
kad lietuviai stengiasi, nors ir gįgįUnant į kitus dalykus, apL> 
slapčiausiais, sunkiausiais bū- j ^ v i 8 a 8 v į e n & r ikia pasakyti, 
dais turėti sa \o tarpe Eucha- k a d ^ t i k v i e n a Katalikų 
ristiją, ja dalintis ir kad per tai Bažnyčia skleidžia Eucharisti-
jie tampa kitokiais negu visi | j o s pažinimą, jai meilę ir pa-
kiti. Žemiškoj? neviltyje jie yra m a ldumą. Jeigu dar kuri kit i 
gyvi ir ramūs Dievo ir tarpu- pasiliko šį žodį, tai to, ką čia 
savėje meilėje ir amžinojj gy- vadiname Eucharistija, jie ne 

neturi nei nepripažįsta. Išimtis 
yra tik ortodoksų-schizmatikų 
Bažnyčiai, kuri lig šiol Eucha
ristiją turėjo. 

Dabartiniais laikais, kai j or
todoksų Bažnyčią įsibrauna ne
tikrų vyskupų per Komparti
jos įtaką Rusijos ortodoksų 
Bažnyčiai, ir ta bažnyčia gali 

venimo viltimi. 

būdu n et3kti kunigystės ir tuo pačiu 
j Eucharistijos. Kai šiandien 

Per Eucharistiją žmogus net 
organiniai susivienija su Dievu, 
nes tos medžiagos, po kurių iš
vaizda yra Kristus, per Komu
niją tampa žmogaus kūno or
ganine dalimi. Tada žmogaus 
kūne, kuriame gyvena jo siela, 
lieka šis tas iš to, kame Dievas 
Kristus buvo ypatingu 
žmogui. 

Tokia yra Eucharistijos I t i e k d ^ S žmonių blaškosi ne-
reikšmė kuriant Kristaus karą-' t e k S ^ u s i e l o s ramybės, kai 
lyste. Per tą meilės karalystę Į tokioje daugybėje šeimų išblė-
turi ateiti pasauliui teisingu- ] s o savųjų viens kitam meilė ir 
mas, taika ir ramybė, kurių ne-! pagarba, kai šiandien visas pa
gali sukurti jokia žmonių iš- |saulis pasigenda net natura-
mintis ir jokia žmogaus galybė, j l a u s žmoniškumo ir kilnumo, 
Jeigu kada žmonija sukurtų saukia, jieško ir neranda fie-
vieną pasaulinę politinę be n- sos, taikos, laisvės, ramybės, 
druomenę paremtą ne Kristaus tai Katalikų Bažnyčia į visokią 
eucharistine karalyste, o vien ramybę rodo tikriausią ir 
žmonių išminčia ir galybe, tai trumpiausią kelią per meilės 
tokioje bendmomenėje labai; vienybę su Dievu ir su žmonė-
greit galėtų įsigalėti tikra ver-' mis per Dievą esantį su mumis 
gija žmonių žmonėms ir tada! Eucharistijoje. 

žemėje nebūti* jokios galybės, į į \ 7 T C S A P A D P K A 
kurią vergai ir skriaudžiamieji1 

CLASSIFIED & HELP WANTED A D V m i S E M E N T S 
'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIHIU 

"DRAUGAS" AGENCY 
Kart Washlnjrtoo Street 

Tet DEarboni 2 - U M 

2884 South O&tdey Avesta* 
TeL Vlrglnia 7-6640; 7-4641 

IIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIHIlllll'll 

HELP WANTED MOTEKYS 
VAIDYKLOJE REIKALINGA 

virtuvėj iMMcclbininkė nuo S iki 3 v. 
p,p., taip pat vyresnio amžiaus in
du plovėja nuo 11 v. ryto. Oalftų 
gy\>ntl vietoje. 

Tel. BlHhop 7-tSOl 

galėtų šaukti sau pagalbcs. 

Mūsų santykiai su 
Eucharistija 

Čia tik trumpais žodžiais pa-

D-rui P. STRIMAIČIUI 
l"y. sėkmingai man padarytą inks

tų operaciją H. m. r u s ė j o 19 d. ir 
taip rūpestingą priežiūrą l igoninėje 

, ir nauuioAe, taip pat poniai Strimai-
minėjau Eucharistijos svarbą; ^ ,H; ik ius ia i l i s o n i n , j e u ž n u o . 

š i ldž ius paguodos žodžius. kuriant Kristaus karalystę 
Apie Eucharistijos vaisius tiek 
individui, tiek visos žmonijos 
gyvenimui būtų galima pakal
bėti ilgai, plačiai, naudingai. 
Tačiau jau iš to, kas buvo pa
sakyta, ir mūsų prote ir gyve
nime turi sekti tam tikros 
praktiškos išvados, liečiančios 
mūsų santykius su Eucharisti-
j * . 

Kiekvienas turime bran
gių žmonių, tačiau nieko nėra 
brangesnio už Kristų Eucharis
tijoje. Turime daug reikalų ir! 
rūpesčių, tačiau pats didžiau
sias reikalas — kad mes patys 
ir kiti nenutoltume nuo Kris-| 
taus Eucharistijoje. Daug kami 
skiriame mūsų laiko ir dėme-, 
tekti Kristui \ Eucharistijojs. j 
sio, o tačiau daugiausia jo turi 
Mums turi būti laiko Eucharis
tiją dažnai ir pamaldžiai pri
imti, atlankyti ar nors minty
je ją pagarbinti. Mūsų veiklu
mo svarbiausia sritis turi būti, 
kad žmonija Eucharistiją pa
žintų ir pamiltų. 

Tariame nuoširdų ačiū. 

M A R K E V I Č I Ų S E I M Ą 

DUODAME KREDITAN BE ATSKIRO PRIMOKĖJIMO. 
Visi mūsų pardavėjai kalba lietuviškai ir jūs būsite tikri, 

kpd jūs gausite tai, ką norite. 

H . S E I G A|N 
RCBAI, SKRYBĖLĖS, BATAI IR KITI REIKMTNYS VYRAMS 

4622 South Asfiland A venų e Tel. YArds 7-1272 
C H I C A G O 9 , I L L I N O I S 

Jūsų patogumui, mūsų krautuvė yra atdara sekmadieniais 
nuo 10-tos valandos ryto iki 2:30 valandos po pietų. 

EKPERIENCEO DRAPERY 
0PERAT0R 

Poli or part time 
Plea&ant uorking condition* 

Tek C A 6 (666 
i — — — — f t — — — — m • • Į i • • i • • , m I — J M ^ — 

STENOGRAPHER 
For Reai EstaU Of f\ee 

MOYSEY & C0. 
3208 Oak Patk ,Rve. 

STanley 8-2995 

EXPERIENCED GIRLS 
FOR SKW1NG D R A P E R I K S 

MOBERG DRAPERIES 
7752 S. Ashland 

B U I L D I N G * R E M O D E L I N G 
NAMT STATYBA 

įvairus į t a i s y m a i tr 
Jei norite pirkti ar užsakyti namą. 
kuria būtų gerai Išplanuotas, pato-
f u a gražus Ir ptgua pirkite ar uisa-
Kykiu paa 

Susitarti s a u k * REMaace 6-sSOS 
V. ŠIMKUS 

nuo S vai. p. p. kasdt-n Ir 
sekmadieniais nuo 10—4 vai. 

i d r e s a s : 4 6 4 5 S o . K e a t m g A v e ^ 
CHICAOO 11, 1LU 

ANTANAS LUKAS Ir SODUS 
6450 So. Fairfield Avenue 

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

TeL HEmloek 4-5881 

REAL ESTATE 

Daugiausia sutaupysite pinigų 
pirkdami mūsų įtaigoj namua, 
biznius, net čia RASITE TIKRAI 
LABAI VERTINGŲ BARGENŲ 
viaoj Chicagoj. Patikrinkite! 

A L f l . B U D B E C K A 8 
REALTY 

18S9 W. 47 8 t Tel. LAf. S-S384 
(Ir sekmadieniais) 

m m m » • » • • • • • « 

C R A N E S A V I N G S AND LOAN 
ASS'N 

2555 WEST 47th STREET LAfayette S-1088 
B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pietkiewicz, sekr. ir advokatas 

Mokame augstus dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame tr 
išperkame valstybes bonus. Taupytojams patamauvimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penkt. 9 iki 5; treč. uždaryta, o Sešt. nuo 9 iki vidurdienio. 

VYRAI IR MOTERYS 

STENOGRAPHERS 
ASSEMBLERS 
POLISHERS 
DRAFTSMEN 

GOOD PA Y 

TRINER SCALE & 
MFG.CO. 

2714 W. 21st St. 
BI 7-7166 

-MiiiiiiHiiimimniiiiiuiiiiiiiiiiimiiit!! 
| LIETUVA STATYBOS 

BENDROVt 

M Ū R A S 
BUILDERS, INC. 

Stato gyvenamuosius na- s 
i mus, ofisus ir krautuves pa- j 

gal standartinius planus ar į 
| individualinius pageidavimus, j 

įvairūs patarimai etatjy- j 
bos bei finansavimo reika- j 

s lais, skietniai planai ir na- j 
s mų įkainavimas nemokamai, j 

Statybos reikalais kreiptis i 
i i reikalų vedėją Šiuo adresu: i 

1 J O N A S S T A N K U S 1 
kasdien nuo 4 vai. popiet I 
TeL PRospect 8-2013 arba i 

LUdlow 54580. 
6800 SO. CAMPBELL A VE., § 

L Chlčago 29, Illinois 
i i i in i i i i i i i i i i l i l l i i i i i i l i iu i i l i i i i i i i i i i iC 

Jeigu ieškote pirkti 
aklypų, ūkių, arba norit ką 
duoti, atsiminkit, k>g mielai ir" s%-
ciningai patarnauja 

P. L E 0 • A S 
RE AL ĮSTATE 

W. f la*. 81. WAlbrook M H I 

Prie* pirkdami ar parduodami 
bumui., sklypus ar ūkias 

stlankykite mos. 
KUTRA-NORKUS REALTY 
REAL ESTATB-IHSURAirOl 

8405 West 51 8 t 
WAIbrook 6-5030 

PRoRpecc S-S&7S (rak. tr •įlaiaiii j 

MI8CELLANB0US 
įvairūs Dalykai 

r 

J IEŠKOMA, pagyvenusi vedusių 
pora ar viengungis vyras namų pri
žiūrėjimui. Geras atlyginimas ir 
kambarys. Rašyti: DRAUGAS, 2314 
8o. Oakley Ave., Chlcag-o 8. III. Box 
S461. Kreipiantis nurodyti savo ad
resų, ir telefoną. 

HELP WANTED — VtfRAl 

K U P O N A S 
i D Y K A I K A L E N D O R I U S 1956 
1 

I Vardas ir Pavarde - m 

A d r e s a s • 

' T 

Iškirpkite , pr i s iųski te paštu , arba a tn eški te asmeniška i į Budr iko krautuvę 
| r* J h ;J 

DIDELIS PASIRINKIMAS NftMAHS 
PUIKIŲ BALDŲ. l ^ n ^ ^ W 

Prekybos namai ant šešiy (6) lotu. 
^ 

* * * ' 

[Vi 

N 
y y 

. ._ut m»^Wfi -
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NUO C2SI«*ENEJUSIŲ 
S K A l DANCIŲ 2AIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ 

Tia, kuria ktnčla, nuo SENŲ, AT 
VIRŲ tr 8KAUDŽIU 2AIZD1J. Ji« 
negali ramiai s8u*ti ir naktimi* 
miegoti, nea jų ulaisenejualoa žaizdoa 
niettl ir skauda. Kad pabalinti t« 
nieiSJlmą Ir Bkaude>imą senų atrl 
rų Ir skaudžių žaizdų, uždfikltt 
LEOULO Ointment. Jų g 7 d o m o » 
ypatybaa palengvina Jūsų ak&udBJt 
mą Ir galeatte ramiai miegoti nak 
t\. Vartokite Jas taipgi nuo skau
džių nudegimų. Joa taipgi p***iina 
niežėjimą ligoa vadlnamoa PSORIA 
SI8. Taipgi paaalina periSjlma ligoa 
vadlnamoa ATH1.BTES FOOT, au 
stabdo džiovinimą odos ir perplyšima 
tarplračių. Tra tinkamaa vartoti nuc 
džiūatančioa, auaklluaioa odoa dedlr-
vlnlų, odoa išbėrimų Ir t. t , taipgi 
tinkamaa vartoti vaikučiam* kada pa 
sirodo skaudus tfberimaa nuo TT»ty 
klų. Jia yra fa f* gydnol i nuo » 
virainių odoa llcų.La-
guio Ointment yra 
parduodama* po T S 
ct^ 91.11, ir $1.50. 
Pirkite vaiatlniaa Cnl 
cagoj ir apylinkiaa^— 
Mllvraukee, Wlac Oa 
ry, Ind.irDetrott, Mi-
chigan arba raAyki-
te Ir ataluaklta Mo-
pey order t: t 

UCGTJIiO, Department D. 
5018 W. Edrty S t Chlcago 34. Dl 

^ a W -

• 

3 kambarių visi rakandai 
3 kambarių visi geresni rakandai 
3 kambarių visi augštos kokybes rakandai 

Lengviausi išsimokėjimai 

• • m m m $198-00 
$348-00 

•.00 

Jos. F. Budrik Furnifure, Inc. 
3241 South Halsted Street Telefonas CAlumet 5 • 7237 

Budriko radio valanda iš WHFC stoties — 1540 kilocycles — ket\ irtadieniais nuo 6 iki 
7 vai. vakaro. 
Įmonė atdara pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. vakaro. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 10 iki 5 vai. 

SUPERV1SORY TRAINEE 
Young man with formai account-
ing or fire or casualty insurance 
background to train for spervi-
sory position. Good judgement & 
ability to handle people reąuired. 
Mušt be draft exempt. 
NATIONAL FIRE INSURANCE 
Co., 175 W. Jackson, HA 7-8971. 

CHICAGO ACADEMY OF 
MEDICAL TECHNOLOGY 

Prepare for a career in MEDICAL 
TECHNIQUE — Day and even-
ing classes begin October 3lBt. 

410 South Michigan Avenue 
Tel. HArrison 7-2493 

\\X>RK YOUR DAYS OFF 
General Laborer lumber men, 

Warehouae men. 
Clean White men. Pays daily. 

Report 6 a. m. 
LABOR POOL, INC ' 

- 61S5 So. Ashland 

STEEL WAREHOXJSE 
Exi>erienced hookers, exi^riencęd 

8hearmen, experienced sheet sorters, 
experienced slitter operatore. Good 
starting rates. O^eilime and many 
company benefits. 

PEODUCTION STEEL CO. 
2801 W. Roosevelt Rd., Broadview, 

IU. (9000 West) MA 6-4242 

LIETUVIŠKA APDRAUDŲ 
AGENTŪRA 

GyryMa, lisonlnėa, automobiliu, 
baldų, namų Ir visoa kitos apdrau-
doa — asmenims, profesionalam* ir 
biznio jstaigoma. Valstybėa patvirtin
tos kainos. 

AGENTAMS I R BROKERIAMS 
A l KAč-IAl SI KOMISAI 

AUTOMOBILIŲ FINANSAVIMAS. 
Bankiniai procentai. Nauji automo
biliai 4% — vartoti 6%. 

VEIKIA NOTARIATAS. Smulkes-
nial ir nemokamai informacijai r a u -
1 skambinkite, rašykite, užeikite: 

J O N A S K I R V A I T I S 
INTERSTATE IN'SVRANCE 

AGENCY 
5900 S. Ashland Are. , ChJcago 36, BĮ. 

\VAlbrook 5-5671 

P. 8TANKOV1CIU8 
REAL EST. ir INSUR. BROKEBI1 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3138 So. Halsted S t 

Pa. DAnūba 6-2793 
Padeda pirkltl - parduoti namua, 
ūkius, biznius. Parūpina Į T * ^ ^ * * . 
draudimus ir daro vertlmua. T v a r t e 
lmlaractjos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo l t — T . 

• • i . i 

Kas, perkant arba parduodant na
mus, norit aąilninao Ir lietuviškai 
nuoėirdaus patsrnavimo krelpktt ls | 

VENTA REAL ESTATE 
4409 & Fairfield. ta*. LAf. 3-3881 
Vai. Kasdien nuo t — 1 1 Ir 4—7 vaL 
•ak. Seštsd. nuo I T. r. Iki t T. • . 

Tre^ladinelals uidanrta 

Cicero PARKHOLME rajone 
MCRINIS. 6 H — « kmb. Karst. 

vand. apAild. Uždaros verandos. 
VISI KAMBARIAI D I D K U . I 

automob. garai. Gali tuoj uiimti . 
GERIAUSIAS PASlOLYMAa 

Kreiptis pas Levldcą 
TOwnhaU 3-4858 

CICERO SPECIAL BARGENAS. 
Mūrinis pajamų "cottage" — 4 ir 
3 kam b. $15 pajamų j savaitę už 
rūsy. Arti 5»th ir 22nd St. $17.900. 
SVOBODA, 6013 Cermak Road/— 
tel. Blahop 2-2162. 

i 

Š I L D Y M A S 
A. Stančiaoskas tr A* Lapkus 

tnstoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alj'va kūrena
mus pečius (furnaces), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi-
tloners) ir atlieka visus skardos 
darbus. 

1600 SOTJTIL 50th COURT 
Ir 1505 SO. 51st OOUBT 

Cicero, Illinois 
Telefonai: OLympic 2-6752 

tr OLympic 2-8492 

• •• " * 

FOR SALE 
l .Mt W. SSrd St. Lot siz« S 2 x l 2 5 . 

2-atory brick. Occupled by U. S. Poat 
Office. Selective Service, and lx»ds« 
tenantry. Grosą income I2U.680. 

lnąutre 1 
NATIONAL REALTY TRU8T 

&& K. \V»shlngton Kt. . 
1 Kanklln S-1SSO 

BrUGHTON P A R K E . 2 po 5 kmb.. 
med. — apkaltas. Parduoda ar su
tinka keisti į mažesnį. 

Tel. Vlrglnia 7-2141 
• • Į • • 

P LU M B I N G 
Licensed, bonded plumbers 

Joks darbas nėra didelis ar malas. 
Aankite dabar. Kalbame Uetnviakal 

Tei. REpuMic 7-0844 
WAlbrook 5-3451 

Į S I G Y K I T E D A B A R ! 

PENSIJOS m PAŠALPOS 
Bloi knygelėj telpa: L Senatvės 

pensijos Ir palikuoniu pašalpos, 
O. Nelaimingų atsitikimų kompensa 
oljoa. Spaudai paruoM Pr. 

IMOKfiDAMI $1.500 pirkite 
mūrini 2-jų butų po 4 kam b. Savi
ninkas apleidžia miestą. Maži mėne
siniai tesimokė jimai. Mūro garažą*. 
Gerame stovy. Apylinkėj 26th Ir 
l>rake. IiAmadale 1-TOSS. 

I&NUOMUOJAMA 
m • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i 

|lS>TUOMO.TAMAS kambarys vy
rui prie 2-jų snaugnsių asmenų. 

TeL PRospsct 6-7996 

MARQl*ETTE PARKE išnuomo
jamas kambarys vyrui. Gaminamas 
vaųTis. 

Tel. WAlbrook 5-7S96 

P A R D A V I M U I 
M j m i, •• 1 " " m M ' 

MAIMTEN&HCE .MAN 
VVith good mechanical ability 

t o s e r v i c e 

H0BART FOOD MACHINES 
For appointment 
Call ST 2-4755 

PROGOS — OPPORTUNTTIES 

PARDUODADA GROSERY I R 
MfiSOS P R E K Y B A 

au butu u i krautuveą. Prie* bažnyčią 
Ir 2 mokyklaa Veikia 10 metų. 

85* W. SS St. 

Šioj knyrelfij atspausdintas JAV 
8ociallnio Draudimo įstatymas su Ti
sais naujausiais papildymais ir pa
aiškinimais. Be to, čia IdCta JAV 
Nelaimingų atsit ikimų kompensaci
jų atskiruose ateituose paaiškinimai 
•u lentelėmis. 
Kaina €0 centų. 

Plnig-us su užsakymais siųsti: 

SS34 so . Oakley Ave^ 
Cbicago K, I1L 

tmmmmmmtmmm 

PARDUODAMA L I K E R I O K R A U -
TUVfi šlaurin8je miesto dalyje. Sa
vininkas parduoda d€l ilgos. Geras 
baras Ir ISneSlmo (packag-e) blmls . 
Gera proga 2—3 asmenima. 

006 W. Beimont 
Tel. B U 1-4080 

PARDUODAMA TAVftRNA 

Erdvi šokiams sale. vtrtuvO. Au-
gantia biznis, ž e m a nuoma. Galima 
pirkti su namu. 

LAfajet te S-0618 

REMKTTE "DRAUGE". 

Geriausia knyga 
ADOYZO BARONO 

SODAS Už HORIZONTO 

i i i imii i i i i i iHii i i i i i i i i i i i i i i i i iMii ini i i i i i i iu 

Ar Marija apnireiakė UetuvoJa\ 
Ataakymą rasite J. Budzeikoa kny
gutėje 

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE 

Kaina 40 eent* 

Ją galite gauti 

" D R A C G F ' 

2S34 So. Oakley A m 

CHICAGO 8, I L L 
tlllillliuilllllllllllllllllllllllllllllllliuillll 

A. Baronui nepritrūksta naujų 
santykiu su aplinka ir naujų išraiš
kos priemonių t iems santykiams iš
reikšti. Gyva knygos tema, idomūa 
personalai Ir spalvinga kalba padės 
jums praleisti atostogaa 

Knygos aplankas dail. Algirdo Ku-
rausko. JI išleista Lietuviškos Kny-
Kos Klubo 1966 m., 164 psl., kalus 
1.60 dol. 

Knyga gaunama: 

D R A U G A S 

2334 So. Oakley Ave., 

Chicago 8, IU. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllHIIHIllllllIlIU 

Skelbtis "DRAUGE" apeimoka, 
nea jia yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems. 
IMlI t l I l I l I l I f t I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l I l I l I l I lH" 

Remkite dien. Draugą! 
• — 

Pirkit Apsaugos Bonos! 

file:///7TCS
file:///VAlbrook
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IŠ ATEITININKU 
f.YVENIMO 

STUDENTŲ ATEITININKŲ 
SUSIRINKIMAS 

S j sekmadieni, spalio 30 d., 
Tėvų Jėzuitų namuose (5541 So. 
Paulina Ave.) įvyks studentų 
at-kų susirinkimas. 

10 vai. šv. Mišios. Po to bend
ri pusryčiai ir susirinkimas. 
Programoje bu3 įdomi kun. dr. 
A. Juškos paskaita ir meninė 
programos dalis. 

su gyvaisiais paveikslais "Lietu
vaitė prie partizano kapo" ir 
'-'Lietuvis kalinys Sibire" atliks 
vietos ateitininkai, talkininkau
jami vietos meno specialistų 

B. K. 

K R O N I K A 

— Vytautas Babušis, š. m. pa
vasarį baigęs studijas Rocheste-
rio universitete, spalio mėn. iš
vyko studijų pagilinimui — ma
gistro laipsniui gauti istorijos 
srityje — į Chicagą. Vytautas 

Visus narius ir bičiulius kvie- nuosekliai siekia mokslo viršū-
čiame atvykti. nių ir yra uolus ateitininkas. 

Draugovės Valdyba — V e r . ir Pr. Puidokams, gyv. 
I Rochester, N. Y., spalio 8 d. gi-

KONCERTAS JAU ČIA PAT I mė dukrele, kuriai duoti Krisri-
. , . L , , , I nos Austės vardai. 

Didysis at-kų koncertas, ku-1 _ c , e v e l a n d o ę M e a M a W a i i 
rio programoje dalyvaus P ^ | i š s i r i n k o n a u j ą d r a u g o v ė s v a l d y . 
kartą Chicagoje svečiai sohstai J o n ^ 
Aid. Stempužienė ir Vacį. Veri 
kaitis, įvyks sakantį šeštadienį, 
lapkričio 5 d., Western Ave. au
ditorijoje. Koncerto pradžia 
7:30 vai. 

Koncerto pelnas skiriamas 
"Ateities" žurnalui paremti. 
Laukiama atsilankant gausaus 
skaičiaus nestik ateitininku bet valdybą sudaro Sig, Leimonas, I 

mininkas), D. Bartkutė, V. Kas-
peravičiūtė, L. Iešmantais ir D 
Staniškis. 

— A-kų Susišelpuno Fondas 
paskyrė keturias stipendijas 
studentams ateitininkams. 

— Bostono moksleivių kuopos 

ir visų lietuvių. 

MERGAIČIŲ DĖMESIUI 
Chicagos moksleivių ateitinin

kų kun. Alf. Lipniūno kuopos 
mergaičių būrelio susirinkimas 
bus spalio 28 d. 7 vai. vakare 
ponų Danilevičių bute, 6335 So. 
Talman Ave. Valdyba 

IŠRINKO VALDYBĄ 
Prel. Adomo Jakštq vardo 

kuopos susirinkimas įvyko spa
lio 16 d. 10 vai. ryte "Jaunų 
Minčių" patalpose, Chicagoje. 
Susirinkime buvo išrinkta nauja 
kuopos valdyba. Dėl mažo na
rių skaičiaus išrinkta tik trijų 
narių valdyba. Po susirinkimo 
įvyko naujos valdybos posėdis 
kuriame pasiskirstyta pareigo
mis: Ričardas Sakadolskis — 
pirm., Vida Deveikytė — sekr. 
ir Irena Vytauskaitė —ižd. To
liau buvo aptarta ateinančių me 
tų veiklos planai. D. 

ATEITININKŲ KONCERTO 
MECENATAI 

Lendraitytė ir S. Žižniauskas 
— Bostono stud. at-kų drau

govei šiais metais vadovaus Alg. 
Keblinskas, D. Kuodytė ir V. 
Lembe rtas. 

— Ind. Harbor, Ind. studentų 
at-kų grupei vadovauja kol. Ti
jūnėlis ir kol. A. Bagdanavičiū-
tė. Jiems visuomet mielai pade
da kun. dr. P. Celiešius. 

— | Nevv Yorko studentų at-
kų draugoves valdybą išrinkti S. 
Bobelis (pirm.), N. Arminaitė, 
J. Bendoriūtė, N. Mekytė ir V. j 
Vebeliūnas. Revizijos komisiją 
sudaro A. Ivaška, A. Sabalis ir 
V. Skrupskelytė. 

— Detroito jaunučiai at-kai 
pradėjo trečiuosius savo veiki-
mp metus. Rugsėjo 25 d. buvo 
pirmasis šiais mokslo metais su
sirinkimas p. p. Bajorūnų bute. 
Buvo išrinkta kuopeles valdyba, 
kuri pareigomis pasiskirstė: St. 
Garliauskas — pirm. D. Polte-
raitytė — ižd., D. Bajorūnai" 
te — sekr., I. Čekauskaitė ir R. 
Bitlierius — nariai. Atsisveikin
ta su 7 nariais, kurie buvo per-

Aukos Lietuvos 
laisvinimui 

ALT Chicagos skyriaus kon
ferencijos metu Lietuvių audi
torijoje š. m. spalio 9 d. buvo 
įteiktos šios organizacijų au
kos: 

Po $25.00: Lithuanian Cham-
ber of Comm3rcc; Amerikos 
Lietuvių Gydytojų Draugija; 
Lietuvių Socialdemokratų 4 kp. 
Chicagoj; Melrose Parko Lietu : 

vių apylinkė; Chicagos Lietu
vių Suvalkiečių D-ja; Šv. Anta
no parapija, Cicero, 111.; Uni-
versal Savings and Loan 
Assn.; Ziono Evang. Lietuvių 
parapija; Lietuvių Teisininkų 
Draugija, Chicagos skyrius. 

Po $20.00: Lietuvių Kęstučio 
Pašalpos klubas. 

Po $15.00: Gyd. Korp. Fra-
ternitas Lituanica; Brighton 
Parko Moterų klubas; SLA 131 
Moterų kuopa. 

Po $10.00 9 VVardo Lietuvių 
Demokratų klubas; SLA 63 
kuopa; Vilniaus Krašto Liet. 
S-gos Chicagos skyrius; Chica
gos skyriaus' Ateitininkų Sen
draugių valdyba; Marąuette 

Parko Namų Savininkų Orga
nizacija; Zara3iškių klubas; 
Amerikos List. Rezistencinės 
Santarvės Chicagos skyr.; Tei
sybės Mylėtoju. D-ja; SLA kuo
pa; Lietuvos Ūkininko D-ja; 
Sandaros 25 kp.; Eržvilko 
Draugiškas klubas; Utenos 
apskr. Draugiškas klubas; Lie
tuvių Šaulių klubas, Chicagoj; 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Chicagos apygardos Brighton 
Park.; ALT sąjungos Chicagos 
skyrius; Krakiškių Draugiškas 
klubas; S1\A 260 kuopa; Liet. 
Mokytojų Sąjunga, Chicagoje; 
SLA 122 kuopa; Chicagos ALT 
sky:ius; Liet. Miškininkų Są
junga Išeivijoj; LRK Susivie
nijimo 33 kuopa; Lietuvių Ag
ronomų Sąjunga, Chicagoj; 
Lietuvių Romos Katalikų Susi

vienijimas Amerikoje, Chica
gos apskrities valdyba; ALRK. 
B ederacijos apskritis; Ameri
kos Liet. Piliečių Pašalpos klu
bas; Garfield Park Liet. Vyrų 
ir Moterų Pašalpos klubas; 
Alice Stephens ansamblis; Mel
rose Park Lietuvių apylinke; 
Kunigaikštienės Birutės Drau
gija. 

Po $9.00: Melrose Park Liet. 
apylinkės Narių solidarumo 
mokestis. 
• ^ M H M M w ^ m m m m m — m ^ m m ^ ^ m m m 

PAJIEsKOJIMAS 
Aš Antanina Kazlauskien§-Paulau-

skiutė 16 Kurklių parap., Ukmerg-60 
apskr. paJleSkau savo brolio Stanis
lovo Paulausko, Martyno sūnaus, 
gyvenančio Čikagoje. Yra labai svar
bus reikalas. Jis pats ar žinantieji 
apie jj kur jis gyvena malonėkite 
praneMi, už ką būsiu labai deking-a. 
Rašykite šiuo adresu: Mrs. J. K o . 
Hin.ski, 732 W. Allegtieny Ave., Phi la-
tlelphia 84, Pa. 

Mūsų brangi dūkti, mylima sesute 
A + A 

VITALIJA GILIAUSKAITĖ 
mirė automobilio nelaimėje šių metų rug
sėjo šešioliktą dieną. Palaidojome ją Bar-
cĮui&imeto kapinėse, Venezueloje. Ji buvo 
septyniolikos metų. 

Giliauskai ir Markvaldai 

vadovauja kun. V. Kriščiūnevi-
čius ir p. M. Bajorūnienė. 

Detroito studentę at-kų su 
sirinkime, įvykusiame spalio 
10 d. P. Polikaičių bute, buvo 
išrinkta nauja draugovės val
dyba: Juozas Polikaitis — pirm., 
Valentina Pajaujytė — sekr. ir 
Algis Barakauskas — ižd. Kon
trolės komisijon išrinkti Irena 
Vyčiūtė, Bronius Jančius ir Kos
tas Stankevičius. 

Penki sendraugiai daktarai! kelti į moksleivių at-kų kuopelę, 
tapo ateitininkų koncerto mece-i Nežiūrint to, jaunučių at-kų 
natais, už kvietimus paaukodami i kuopelė turi 23 narius. Jiems 
po $20. Jais yra dr. dr. Ant. = = = = = = = 
Razma, Irena Kuraitė, Petras! *^z&&&?3MH£\&mm:5aHKS&3m* 
Kisielius, Vacį. šaulys ir Zeno- P . & J . J O K U B K A 
nas Danilevičius. T v D E I M A X T A I m LAIKRODŽIAI 

Pardavimą* ir Taisymas 
SIMAS SUŽIEDĖLIS KALBftS 4102 Archer Ave., at Mozart 

ROCHESTERYJE Chicago 82, m. — Tel. LA 3-8611 
i 

Spalio 30 d. Rochesterio atei-j 
tininkai mini Kristaus Karaliaus | 
šventę ir kartu savo veiklos Ro-
chesteryje šešerių metų sukaktį. 
Šventė bus pradėta 11 vai. Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje pa
maldomis ir bendra šv. Komuni
ja. 3 vai. p. p. parapijos salėje 
rengiamas iškilmingas posėdis, 

S 0 P H I E BARČUS 
RADI0 PROGRAMA 

I i WGES stoties — Banira 1390 
NUO P1RMAD. IKI PENKTAD. 

8:45 Iki 9:S0 vai. ryte 
ftESTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES 

NIKODEMAS JANIS 
(JANUŠKA) 

Jau sukako vieneri ftietai. 
kai negailestinga mirtis atsky
rė iš mūsų tarpo mylima vyrą 
ir t§va. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jo niekados negalėsime užmirš
ti. 1M.\ gailestingas Dievas su
teikia jam amžiną atilsį. 

* 
Mes, atmindami jo liūdną 

prasišalinimą iš mūsų tarpo, 
užprašėme gedulingas šv. Mi
šias (su egzekvijomis) spalio 
29 d., Paneigs Svč. Gimimo 
parapijoje ir 2 šv. Mišias Ed-
glnton, VVisconsin. i šv. Mišias 
Hlllsboro, VVlsc. 8 vai. ryto. 

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose 
ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Nikodemo sielą. 

j 
Nui.udv: Žmona, du sūnūs, 

tovas, fr immotes brolis, sesuo, 
uošviai ir trys trtos. 

kurio metu įdomią paskaitą skai SE&AD. «:.to—o=30 v. r. iš stoties 
tys iš New Yorko atvykęs Atei-I W O P A — l i 9 0 k11-
.7 . , _ , . . - « «, IChicago 29, III. HEmlock 4-2413 
tminkųFederaci josvadasS.Su- m i S o R O C K W E L L ST. 

žiedelis. Meninę dalį — montažą . ^ ^ B^-čįn^s'H-ssrFi i s s - p j « 

A. A. 

JUOZAPAS MA2UNAITIS 
Gyveno 1612 So. 48 Court, Cicero, III. 

Mir« spalio 2* d.. 1955, 9:00 
vai. ryto. sulaukęs pusės a m i 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskr.. Jurbarko para
pijos, Smukučių kaimo. 

Amerikoje išgyveno 50 m. 

Pasil iko dideliame nuliūdime 
brolio vaikai augintiniai: Jo
nas Mažunaitis. žmona LtlUan 
ir Jų šeima. Aldona Wright, 
jos vyras Eugene ir jų seimą: 
4 seserys: Ona Dyer ir jos šei
ma. Kotryna Simonavičius. 
svogeris Jonas ir jų šeima. 
Petronėle Pankauskas, Svoge
ris VValter ir jų šeima, Moni
ka Jakomas, švogerls Domini-
kas ir jų šeima ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Kūnas ' pašarvotas VasaitMO-
Butkaus koplyčioje, 1446 So. 
50 Ave., Cicero, 111. 

Laidotuvės ;vyks šeštad., 
spalio 29 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas J Šv. 
Antano parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Brolio valkai nu-
mutiniui, seserys ir kiti gimi
nės. 

Laidotuvių direktorius Va-
saitiB-Butkus. Tel. OL. 2-1008. 

JONAS SHAKANES 
Gyveno 754 W. 33 St. 

Tel. VI 2-8770 
Mirė spalio 23 d., 1955 m., 

11:30 vai. vak., sulaukęs pusės 
amžiaus. Gimė Lietuvoje; kilo 
iš l ' tengs apskr., Debeikių pa
rapijos, Kalvelių km. 

Amerikoje išgyveno 45 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdi

me pusbrolis Antanas Sbaka-
nes ir jo šeima ir daug drau
gų ir pažjstamų. 

Laidotuvėmis rūpinasi Elena 
Stasiulis. 

Priklausė prie Chicagos Liet. 
D-jos Ir Lietuvių Kęstučio Klu
bo, flgus metus dirbo kaip ele-
vatoriaus operatorius — Re-
public Building. 

Kūnas pašarvotas Jurgio F. 
Rudmino koplyčioje, 3319 So. 
Lituanica Ave. 

la idotuvės įvyks penktadie-. 
n-į. spalio 28 d., iŠ koplyčios 
9:30 Vai. ryto bus atlydėtas | 
šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines. 

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

Liūdi pusbrolis, j o šeima, 
draugai ir pažįstami. 

Laid. direktorius Jurgis F. 
l ludminas, tel. YArds 7-1138. 

tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiii 

G U Ž A U S K Ų 
BEVERLY HILLS GELINYCIA 

Geriausios gėlės dėi vestuvių, banke 
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų. 

S44S WEST 63RD STREET 
Tel. PRoepcct 8-0838 ir P R 8-0884 
iiuiiiiiimuiuiiiiuiuiiiiuiauiiiUJiiiiijiif 

• n 

Mielai kolegei 

DR. TEOFILEI JURKŪNAITEI, 
mirus jos mylimai mamytei, reiškiu gilią 
užuojautą 

Dr. Ona Prunskyte 

A. + A. 
i 

KUN. JUOZUI ČI2AUSKUI 
MIRUS, MUZIKAMS JONUI IR MARIJONAI ČIŽAIS-

EABtS GILIĄ UŽUOJAUTĄ REIŠKIA 
» 

SAKALŲ ŠEIMA IR J. ČEPULIENE 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
1955 metų spalių mėn. 19 dieną Vilniuje mirė mūsų motina 
ir sesuo 

Wite 4 / • . 

\ 
A* A.* 

ONA BAREIKAITE - JURKŪNIENE 
Gedulingos pamaldos už jos vėlę bus atlaikytos: Šven

čiausios Panelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje Mar
ąuette Parke šių metų spaliu mėn. 29 dieną, šeštadienį 6:30 
vai. ryto, Tėvų Jėzuitų koplyčioje, 5541 So. Paulina Str. spa
lių mėn. 29 dieną, šeštadienį 8 vai. ryto ir Antibch, m. parapi
jos bažnyčioje spalių mėn. 30 dieną 9 vai. ryto. 

Gerbdami mūsų motinos atminimą, prašome visų gimi
nių, draugų ir pažįstamų pamaldose dalyvauti. 

Nuliūdę: duktė Stefanija KuzmickJenė ir šeima, duktė 
Teofilė Jurkouai5\ sūnūs Stasys ir Jonas Jurkūnai ir ju šei
mos ir sesuo Mary Makačynas. 

ANTHONYB. 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6312 S0 WESTERN AVE. 1410 S0. 50th AVL 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL 

Telefonai — CRovehilt 6-2345 arba 
TCvmhall 3-2109 

U G D Ė S I O V A L A N D O J 
Into* 

MAŽEIKA * EVANS 
/ L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 

•846 & Weateru Ave. S atskiros alr-Oond. 
VMM — 7-8601 Aut 
kvte fyr«na kitom ml«* 

Moplyei* ftrtttaa fta* 

Mirė 
j Gimė Chii 
• . Pasili 

marti Yv( 
mas Sli\vt 

• nia; broli 
l«s, Mary 
5 dėdės; 

1 Tadeušas 
• pusbrolh); 

Kūną 
> Lituanua 

I^aido 
j vai. ryto 

įvyks ged 
J nulydėtas 

N uosi 
J dalyvauti 

Nuliu 
į Laido 

m&J^'fi 
iM%] 

A. A. 

PETRAS P. SHWORLES 
GYVENO 3253 SO. HALSTBD ST. 

spalio 23 d., 1955, 8 vai. vakare, sulaukęs 4-1 ni. 
•ago, 111. 
ko dideliame nuliūdime 2 simūse Thoinas ir 
mnr; duktė Sliirley; 4 auūkai; tėveliai; Agnės 
niea; .̂ osuo Albina Schults, švogervs \Villiam h 
mv K$ter Shwories su šeima; 4 dėdinos: Pranei* 

Ross, .Tulia Zalinas, Berniee MeKenna ir jtj 
Jonas Žilvytis, Juozapas Skutas, Benediktas S 
Aleliūnas ir Antanas Dftraškevičius ir jįj šei 
9 pusseserės ir kiti girnius, draugai ir paŽĮst 

s pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, ; 
A VP 

tnvės jvyk* |>enktadienį, spalio 28 "d., iš koplyč 
bus atlydėtas į šv. Jurgio 'imrapijos bažnyčia, 
ulingos pamaldos už veliouies sielą. Po pame 
j kapines. 

rdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pa 
šiose laidotuvėse. 

dę: sūnūs, anūkai, tėveliai, sesuo ir kiti gimiu 
tuviu, direktorius Antanas M. Plnllips; Tel. YArd 

amžiaus. 

Petras, 
ir Tho-

" jų šei-
\ Shwor-

šeinia; 
>hworles, 
mos; 10 
ami. 
i307 So. 

ias 8:30 
kurio.je i 

ddų bus , 

žjstamus 

ės. 
Is 7-3401 

JOHN F. EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel. TA 7-1741-2 ir LA 3-9851 

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulanaų patarna- ^& ^ ^ Mes turime kopiydiaj i 
vimas dieną ir nak- 1 j a visose Chicagos ir, 
t], Reikale Saukite T^—^J Roselando dalyse ir | 

mus. ^ ^ I ^ I ^ A i tuojau patarnaujame 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8307 B. LITUANICA AVE. ToL 74401 

m — • 

PETRAS P. GURSKIS 
653 W « i 18th STREET M . SBeln » * J U 

ALFREDAS VARCE 
177 WOODSIDE Rd^ Riverslde, OL TeL OLympie S-0245 

POVTUS J. RIDIKAS 
MM 8. EAJLSTED STEEET Telephope \Aim t-VtU 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
MKS1 S. mCMOAN AVE Tel. 

4 

- " 

JURGIS F. RUDMIN 

KOsttat 

PIRKITE TIESIOG NUO 
HB. NELS0N 

— SAVININKO — 

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO. 

S0I4 West HlthStrMl 
Vienas Uokas ano kapiniu. 

Didžiausias paminklams planų 
pasirinkimas miestą. 

TalaL CEdarcreit 3-6335 

SS1» S. LTITANICA AYEL Tst YArdi 7-11S8-1LS9 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. CALITORN1A AVENUE TeL L.\fayette 5-S5Ti 

VASAITIS - BUTKUS 
144« Pottth mh AVE.. CICERO, ILL. Tel. Otyupio S-10M 

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI 
1646 W. 46th STREET YArds 7-0761 

STEPONAS C. LACKAMHCZ 
2424 W. 6dth STREET REpublio 7-121S 

'2814 W. 23rd PLACE Vlrgmls, 7-6672, 

Perskaitę dienr, "Draugą", duokite ji kitiems. 
• v i • : , , • 

file:///Villiam


i mus 
X A n na Alkevieius iš Detro

ito atsiuntė du doleriu už 
"Draugo" kalendorių. 

X Alfonsas Juška iš Detro
ito atsiuntė 2 dolerius "Drau
go" spaudos reikalams. 

X Pranas Gedvilą iš Chica-
gos atsiuntė vieną dolerį "Drau
go" spaudos reikalams. 

X Alg. Svinnickas, 2519 W. 
69 StM jau keleri metai verčia
si radijo, televizijos ir muzikos 
reikm e-nų prekyba. 

X Jonas ir Ona Ravotai, pra
leidę dviejų mėnesių atostogas 
Chicagoje, išvyko į St. Peter-
burg, Fla., kur nusipirko n a 
mus. 

X Draugo Romano konkur
so terminas pratęsiamas iki 15 
d. lapkričio r;ntinai. Piatęsimas 
padarytas prašant Rašytojų 
draugijos pirmininkui B. Bab-
rauskui. 

X Detroito LSK "Kovo" fut
bolininkai užsakė 20 vietų į 
"Draugo" ruošiamą koncertą 
šį šeštadieni. Jie čia Chicagoje 
turės rungtynes prieš Chicagos 
Hetuvius, o vėliau vyks kon-
certan. 

X L. B. Kultūros Taryba 
rengia religinio meno parodą. 
Parodos rengimo komitetas jau 
sudarytas. Parodos atidarymas 
numatomas 1956 metų kovo 
viduryje. 

X V. Baziliauskas yra Det
roito LSK "Kovo" futbolo ko
mandos kapitonas, kuri šj sa-

JAV PREZIDENTAS EISENHOWERIS I CHICAGOS ŽINIOS 

Prezidentui Eisenhoweriui spalio 24 d. gydytojai leido 
šiek tiek pa\aikščioti (INS) 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Jonas Viklžius prašo pra
nešti, kad jo dabartinis adre
sas yra: 63 Union St., Man-
chester, Conn. 

— Stud. Gediminas VUdžius, 
atlikęs JAV karo aviacijoje 
seržanto karinę prievolę, tęsia 
studijas 
te. 

Hartfordo universite-

— P-le Terese Bielskis ir inž. 
J. P. Loef Moterystes Sakra
mentą priims lapkričio 12 d. 10 
vai. ryte Šv. Kazimiero parapi 

vaitgalį lankysis Chicagoje. Jis j o s bažnyčioje, L o s Angeles, 
taip pat yra Michigano vals- Calif. 
tybės futbolo rinktinis žaidė 
jas. 

X Vytautas Kasniūnas, pa
tiekęs Chicago Board of Edu-
cation Lietuvoje išeito mokslo 
pažymėjimus, gavo teisę moky
tojauti pradžios mokyklose. 
Šiuo metu V. Kasniūnas rūpi
nasi gauti paskyrimą. 

X Futbolininkai iš Detroito 
pirmu kart lankosi Chicagoje 
šį savaitgali, vietinei publikai 
suteikdami retą progą pama
tyti tarpmiestinį futbolo (soc-
cer) susitikimą tarp šių miestų 
lietuviu, sportininkų. Chicagos 
futbolininkai atsilygindami žais 
Detroite lapkričio men. 5 d. 

kreipimąsi jiems padėti jau 
daug kas atsiliepė. Tautinio 
lietuvių solidarumo jausmas 
pasirodė esąs gyvas ir stiprus. 
Tai teikia daug džiaugsmo ir 
paguodos ir apskritai lietuviš
kam tautiniam mūsų gyveni
mui. 

Aukas (čekiais arba pinigi
niais orderiais) ir toliau pra
šome siųsti Bendruomenes val
dybos iždininkui J. Staniškiui 
(7513 Lawnview Ave., Cleve-
land 3, Ohio) arba Hartfordo 
apygardos valdybos iždininkui 
J. Žemaitaičiui (154 Alder St., 
VVaterbury, Conn.). 

— Vasario 16 gimnazija lau-

v — i i JI v 

Lėktuvas, nudaužęs 
tavo ratą ; 

Du lėktuvo vairuotojai u ke
turi keleiviai praleido ere va
landą ir 19 minučių siaubingos, 4^7.̂ """ "J*"- II ' 

. . . .. .. f l t 0 K suvažiavimas. Jame di 
baimes, kol nusileido aerodro
me su nudaužtu loktuvo ratu. 
Iš karto lėktuvas bandė leistis! 
Meigc aerodrome. Bavo vejas, 
lėktuvas smarkiai atsidaužė į 
taką ir vėl pakilo. Aerodromo 
budė to jas Riley pastebėjo, kad 
lėktuvas nudaužė vieną savo 
ratą ir per iadiją pranešė pilo
tui Booh:r, 42 m. amžiaus. 
Lėktuvas priklausė Continen
tal Can bendrovei ir buvo at
skridęs iš Morristown, N. J. 

Lėktuvas \mvo nukreiptas į 
Midway aeroaromą, kuris ge
riau pasiruošęs sutikti gaisro 
ir nelaimių pavojus. Užskri-
dec ant to aerodromo, jis susi
siekė su lėktuvų judėjimo tvar
kytoju, kuriam pranešė, kas 
įvyko. Sis pasitarė su mecha
niku, pažįstančiu tuos lėktu-

Dideja skrandžio žaizdos 
moteryse 

Chicagoje vyksta skrandžio 
ir apskritai vidurių ligų gydy-

J 
| E. Cox iš Manphis pareiškė, 
kad per paskutinį dešimtme'į, 
daugiau kaip 30'r paaugo 
skrandžio žaizdomis susirgusių 
moterų skaičius, ypač tarp tų, 
kurios ėmė pergyventi vidaus 
įtempimą, pasirinkdamos vy
riškas profesijas ar savo atsa
komybėn imdamos visą šeimos 
tvarką. 

KAS, U IR KUR Sugavo moters skriaudėją 
Policija areštavo Edwardą 

Osmolski, 18 m. jūrininką, pa-i "~ B a l f o rudenini* vajus MH 
bėgusį iš karinė. toytaJ^^^^^^V^ 
kurs prisipažino užpuolęs vieną ginia vajus vyksta nuo spalio mė-
skretorę ir ją nusimaudęs, b e l j e į j 10. d- i k i lapkričio mėn. 15 
to —- atėmę* $9. Jis buvo areš
tuotai su dviem kitais vyrais, 
bevažiuojąs pavojtu automobi
liu. Jo laukia teismas; iki teis
mo jis tebūtų paleistas už $40,-
000 užstato. 

d. Piniginės aukas piasome siųs
ti sk. fin. sekr. A. Jarifnei, 133 
N 14 Ave., Melrose Park, III • tel. 
F! 3 4610. ' 

Rūbų ir avalynės vajus vyksta 
nuo spalio mėn. 10 <L iki lapkričio 
mėn. 1 d. 

Rūbus prašome siųsti pas p. A. 
Zalbą. 1310 N. I8th Ave., Melrose 
Park, III. Tel. FI 3-4187. 

Jau daug kaa savo aukas pri
siuntė, toet kas dar neprisiimti, 
tai maloniai |.rašome skirti nors 

50,000 moksleivių 
konkursniai egzaminai 

Vakar Chicagoje ir kitese m a ž * a u k ^ J e i kas aukojamų dai-
JAV dalva* vvlrn knn įnirai*;* t l ų ^ ^ P""«W negali patys pri-J A V aaiys . vyko konkursiniu' sių&tit p r a A o m e pranešti fin. sekr. 
egzaminai, kuriuose dalyvavo A. Jarienei. Paimsim* is namų. 

Nemažai šioje srityje paken- «V,G0;J parinktų geriausių m-k-! Skyriaus valdyba 
kia ir daugelio moterų rupe3tis' sleivių, babaigiančių pradžios' — Jaunimo Teatro šutomame 
— nesileisti pralenkiamai kai-j mokyklas, ir norinčių l a i m ė t i j ^ j j ^ „ * * £ ! £ / ū n u 3 - ' k u r i s 

mynėms, kurių š.imose yra tas Fordo ir Carnegie fondų' 4 vai. p. p™' Reny" a u g S e L o t i ^ 
augšlesnėg pajamos ir didesnis paskirtas 350 stipendijų, kur ų mok>*.kk>s " lėj* . be'jaunųjų vai-
ištaigingumari. 

Sulaikė mušeikas 
Vienas suaugusių nugirdo, 

kad 18 paauguolių iš Rosell?, 
Du Page apskrityje, ruošiasi 

! m f * . , r , P e L r a d . ' J - * P ! a n ! Š ! . P . 1 ! ° ' ! automobiliais važiuoti į Ke-
eneyville apkulti ten esančią 
savo "priešų" gaują. Apie tai 
buvo painformuota policija, 
kuri nuvyko į Keen3yville ir 
areštavo mušeikų vadus pirma, 
negu prasidėjo muštynės. 

X Kristaus Karaliaus šven 
tsi organizuoti komitetas pra 
neša, kad religiniame susikau 
pime ir Kristaus Karaliaus gar 
bei skirtoje akademijoje lap 

— Ada Korsakaite nupiešė 
menišką antgalvį — kepuraitę kia paramos. Vasario 16 gim-
Los Angeles, Calif., šv. Kazi
miero parapijos "Lietuvių Ži
nioms". Antgalvis vaizduoja 
visus Šv. Kazimiero parapijos 
pastatus: bažnyčią, kleboniją, 
vienuolyną ir vaikų darželį. 

— Padėkime nuo potvynio 
nukentėjusiems. Vėl naujos liū-

nazija laikosi laisvojo pasaulio 
lietuvių aukomis. Mūsų garbei 
reikia pasakyti, kad tų aukų 
ligi šiol netrūko ir gimnazija 
pajėgė normaliai dirbti. Ši pa
rama yra būtina ir toliau. Jos 
mūsų išlaikoma mokykla labai 
laukia. Aukas prašome siųsti 
prie Bendruomenes veikiančiai tys nusiaubė rytinių JAV pa-,Tr . „- . ,. A . 7 ~ . t Vasario 16 gimnazijos komisi-

kraščių lietuvius. J Bendruo
menės valdybos ankstyvesnį 

tui, kaip jis galėtų bandyti lėk
tuvą sutaisyti. Pilotas bandė, 
bet vienas motoras sustojo pri
stigus benzino. Tada pilotas 
nutarė leistis be ratų, lėktuvo 
apačia. Į aerodromą buvo nu
gabentos greitosios pagalbos 
masinos, ugniagesių sunkveži
mis. Lėktuvas nusileidęs dar 
slydo 200 pėdų, bet nei vienas 
keleivis nebuvo sužeistas. 

Tėvai įieško berniukų 
nužudytojų 

Nužudytojo berniuko tėvas 
Malcotm Peterson 40 m. am
žiaus, pasitraukė iš staliaus 
darbų įmonėje ir talkina polici
jai, jieškančiai berniukų žudi
kų. Ir kitų dviejų nužudytojų 
berniukų tėvas — Anton Schu-
essler, 42 m. Amžiaus, nebeati-
darė savo drabužių valyklos, o 
padeda policijai jieškoti žudi
kų. Jiedu darbuojasi dieną, 
naktį. Sekmadienį Petersonas 
klausinėjo autobusų šoferius, 
ar kuris nematė, berniukų jį 
paskutinėse valandose. 

Policija uoliai tardo du nau
jus įtariamus. Vienas jų — 
John Heyduk — gyvenąs Park 
Ridge, 26 m. amžiaus, policijai 
žinomas savo* seksualiniais nu
sikaltimais. Kitas — Larry 
Mallek, 23 m. amžiaus, iš Niles. 
Abudu turi automobilius, kurie 
atitinka apibūdinimui žmonių, 

Visam amžiui kalejiman 
Chicagos teismas rado, kad 

Silvestras Moore, 49 m. am-

bėndi-a vertč — $20 milionų. 

Užmušta moteris, 
trys sužeisti 

Oak Lawn gyventoja Jose-
phine Harding, 76 m. amžiaus, 
buvo užmušta, kai į automobi
lį, kuri vairavo jos vyras, tren
kė kiti du automobiliai. Nelai
mė įvyko ties 86 gatve ir Cice
ro. Trys žmonės sužeisti. 

Penki girti šoferiai 
kalėjime 

Chicagos teismai pirmadienį 
penkis automobilių vairuotojus 
nubaudė kalėjimu už važiavimą 
įsikaušus. Didžiausią bausmę 

žiaus, kaltas įvykdęs keturis gavo Mems Van Zant, 25 m. 
apiplėšimus ir jį nuteisė visam j restorano lėkščių plovėjas — 
amžiui kalėti. pusę metų kalėjimo. 

dintojų dalyvaus ir aktoriai J. 
Balutis ir J. Raudonis Kvietimus 
galima gauti: Karvelio krautuvė, 
je 3322 So. Halsted St., tel. YA 
7-0677; Terra" knvgyne, 3333 So. 
Halsted St., tel. LA 3-0427 ir Mar 
ginių krautuvėje, 2511 AV. 69th 
St., tel. HE 4-5488. 

— Bud riko radijo programa, sj 
vakarą vėl turėsime puikią pro
gą pasiklausyti Budriko radijo pro 
gramos iš stoties WHFC, 1450 k. 
su žinomu operos solistu Algirdu 
Braziu. Laikas nuo 6 iki 7 vai. 
Girdėsime gražių dainų ir orkes-
tros muzikos. Šias programas lei
džia Juozo Budriko namų rakan
dų, televizijų ir auksinių daiktų 
krautuve, Chicagoje, 3241 South 
Halsted St. K.K. 

— Don Varnas posto "Halo-
ween Party" bus šį šestad., spa
lio mėn. 29 d., 8 vai. vakare pos
to patalpose, 6816 So. Westera 
Avenue. Įėjimas, maistas ir kiti 
malonumai — nemokamai Posto 
nariai ir jų draugai yra kviečiami 
atsilankyti. Komisija 

f 

jai: pirm. P. Viščiniui (31 Bun-
ksr Ave., Brooklyn 4, Mass.) mačiusių mašiną prie vietos, 
arta ižd. P. Pauliukoniui ( • fa D U V O „mti išmesti nužudy

tųjų lavonėliai. 
Maileko netvarkingas clge-

X Antanas Jusčiu.% 6821 S 
Talman Ave., praėjusį sekma
dienį atšventė 73 metų amžiaus 
sukaktį. Ta proga sukaktuvi- tuto metinis suvažiavimas fry- •** ***& P o l i c i J 0 3 e įregistruo 

ko 

Aetna S t , Worcester 4, Mass.). 

— Lietuvaičių Seserų Insti 

seseris, Brockton, Mass. Posė
džiai vyko dvi dienas, -rugsėjo 
29 ir 30 dieną. Posėdžiuose da
lyvavo visų keturių kongrega 

ninką pagerbė nemažas būrys 
draugų ir giminių. Antanas ir 
Ona Jusčiai naujajai Marąuette 
Parko lietuvių bažnyčiai paau
kojo Marijos statulą, kuri jau 

kričio mėn. 6 dieną 3 vai~po į k e l t a j a i s k i r t o n v i e t o n ^ ž n y ^ c i j ų generalės viršininkės" ir 
piej,ų Švento Jurgio parapijos č i o s P r i e š a k y 3 e - Šio įvykio nuo- mokyklų inspektorės. Priimti 
bažnyčioje i r t o s pačios p a r a . . t r a u k ą įsidėjo Chicago Ameri 
pijog salėje Chicagos visos ka
talikiškos organizacijos daly- X Toronto operos solistas 

pas Nukryžiuotojo Jėzaus t a s - P o l i c i j a U r d o i r d a U g i a U 

vauja drausmingai ir su savo 
vėliavomis. 

X Jonas Tijūnas, L. B. 
Bridgeporto apylinkės valdy
bos narys, Vasario 16 gimnazi
jos namų išpirkimui surinko 33 
dolerius. A. Kvečas aukojo 10 
dolerių; po 5 dol. — K. V. Ste
ponavičiai ir R. J. Tijūnai; po 
3 dol. — J. Kalvaitis, St. Tumo-
sienė ir Br. Urbonai; po 1 do
lerį — J. Mikalauskienė, I. Pet
rauskas, Pr. Mažrimas ir P. 
Stulga. 

X Vidaus tvarkos ir papuo
šimo komisiją, kuri veikia prie 
Kristaus Karaliaus šventei or
ganizuoti komiteto, sudaro E. 
Vilimaitė, Morkūnienė, E. Sir-

' vinskienė, J. Jesulaitis ir Bace
vičius. Šių žmonių rūpesčio dė
ka pasipuoš Šv. Jurgio parapi
jos salė, o Kristaus Karaliaus 
akademija š. m. lapkr. 6 d. pra
eis nauja tvarka. 

Vaclovas Verikaitis, kuris lap
kričio 5 d. dainuos Ateitinin
kų rengiamam koncert z -baliuje 
Chicagoje, šią savaitę gastro
liuoja po Kanadą ir duoda kon
certus kanadiečiams. Grįžęs į 
Toronto pailsės ir tada leisis 
kelionėn į Chicagą. Vienas iš 
"Draugo" bendradarbių su sol. 
V. VerikaiČiu padare platų in-
terview, kuris netrukus tilps 
spaudoje. 

veikimo raportai ir svarstyta 
tolimesnis veikimas. Vienas iš 
svarbiausių artimoj ateity nu
matomų darbų — lituanistiniai 
kursai seserims, kurie įvyks 
ateinančią vasarą pas Seseris 
Pranciškietes, Pittsburgh, Pa. 
Sesuo M. Gabrielė jau dabar 
rimtai tiems kursams r?ngiasi. 

Perrinkta ir L. S. Instituto 
vadovybė: motina M. Teofilė 
— pirmininkė, motina M. Alo
yza — sekretorė, sesuo M. Au
gusta — kasininkė. 

X Bioliai Antakauskai, Lie
tuvoje žaidę Šiaulių "Guberni
joje", Jurgis Idzelevlčius iš 
buv. Telšių "Džiugo", Vladas 
SLrr.atis, atstovaujantis Detroi
to "Ukrainicne", V. Baziliaus
kas, Detroito "Bavariaus" ir 
Michigan rinktinės žaidėjas bei 
kapitonas, atvyksta kartu su 
Detroito lietuvių futbolo ko
manda ir bus matomi šį šešta
dienį Chicagoje žaidžiant prieš 

| Chicagos lietuvius. 

Užtaria skriaudžiamų rasių 
gydytojus 

Katalikų Tarprasinės tary
bos konferencijoje Chicagoje 
kalbėjo kard. Stritch. Jis pasi
džiaugė, kad Loyolos katalikų 
medicinos mokykla priima vi
sus, neskirdama rasės, tauty
bės. Jis taipgi pabrėžė reikalą, 
kad ir ligoninės mokslą baigu
siems gydytojams sudarytų są
lygas atlikti praktiką, nepai
sant ras is ar tautybes. 

įtariamų. 
Nužudytojų berniukų tėvai 

gauna šimtus užuojautos laiš
kų. Negalėdami visiems atrašy
ti, jie per spaudą dekoia už 
tokį žmonių reiškiamą j^nuošir-
dumą. / I 

Piketuoja miesto rotušę 
Prie Chicago miesto rotušes 

antradienį buvo sutelkta 200 
policininkų, kurie prižiūrėjo 
tvarką, kai būrys žmonių, dau
giausiai negrų, piketavo pro
testuodami prieš besireiškian
čius neramumus Trumbull 
Park butų kolonijoje, kur bal
tieji nepakenčia ten apsigyve
nusių negrų šeimų. 

Mokesčiai nuo kūrenamųjų 
dujų 

Chicagos Miesto tarybos Fi
nansų komitetas drauge su ki
tais pareigūnais pritarė planui, 
kad būtų uždėti mokesčiai — 
5% nuo sumos, kurią gyvento
jai moka už kūrenamąsias du
jas. 

Ekspresinių kelių statyba 
* Illinois valstybė pardavė 41*5T 

milionuE dolerių bonų, k a i tu-
r"t'; lėšų išvesti 193.3 mylių il
gio ekspresinių kelių. 

A T V Y K I T E P R A L E I S T I 

KAUNO OPEROJE 
PtSgramę Išpildo Garsusis -

TORONTO "VARPO" CHORAS 
.Vadovaujamas St. GAILEVIČIAUS 

r 

Spalio (October) 29 d., šeštedienj, 1955 m. - 8:00 valandą vakare 

2345 South Kedzie Avenue Chicago 8, Illinois 
Biletų kaina asmeniui |2 .50 

Rezervuokite biletus iž anksto H viso tik 1250 vietų 

Praeitais metais Toronto "Varpo" Choras buvo atvykęs J Chicagą ir nustebino lietuviš
ką visuomenę gražiąja daina ir sąstato didumu. 

Nežiūrėdamas didelių išlaidų, "DRAUGAS" šį garsųjį chorą atkviecia į Chicagą, nori 
duoti lietuviškai visuomenei antrą progą išgirsti ST. GAILEVIČIAUS diriguojamą cho
rą, kuris yra net didesnis negu praeitų metų metų choras. Dabar šiame chore yra 80 narių. 

Sių metų programa tikrai sužavės kiekvieną lietuvį ir sukels daug, daug prisiminimų 
iš tų nepriklausomybės laikų Kaune. 

Po koncerto bus šokiai prie B. JONUŠO orkestro. Per visą laiką veiks bufetai. Lie
tuviška visuomene galės svečiuotis su choristais iš Kanados. Visi kviečiami. 

"DRAUGO" Administracija 

KONCERTO BILIETUS GALITE PIRKTI ŠIOSE VIETOSE: 
KRRVELIS, 3322 South Halsted Street MARGINIAI, 2511 West 69th Street 
PENČYLA, 4501 South Talman Avenue METRUS. 1804 West 47th Street 

STANGENBERGAS, 1439 So. 49th Ave. Cicero. 111. 

• M M * • • SMSBBtBJSa 


