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KREMLIAUS VALDOVAI NUKELIAVO 
Neteisinga tvirtinti, kad 

Vakarai pralaimėjo Ženevoje 
WASHINGTONAS, lapkr. 18. — Ženevos konferencija nepa

sisekė, vadinamoji „Ženevos dvasia" gal ir užduso, bet klaidingos 
kaikurių įvykių komentatorių išvados, kad ten pralaimėjo vakarie
čių, jų tarpe ir Amerikos, diplomatija. 

Tiesa, kad Molotovas konferen " 7. TTI T"^ 
cijoje buvo tik trukdytojas, kad. J a p o n i j o s deš in ie j i 
jis atmetė visus vakariečių pa-i , . -
siūlymus visiems diskusijų pa-' Daige j u n g t u v e s 
liestiems klausimams sutvarkyti, Į TOKIO, lapkr. 18. — Susijun-
bet argi tai reiškia, jog Sovietai, g ^ v a k a r Japonijos liberalų ir 
yra Ženevos konferencijos laimė 
tojas. 

Vakarai tik tada būtų Ženevo
je pralaimėję, jei jie būtų pada
rę nuolaidų, jomis nuskriausda-
mi kitas tautas. Kai Molotovas 
pagalvoja apie Teherano, Jaltos 
ir Potsdamo konferencijas, tai 
su liūdesiu turi pripažinti, kad 
iš Ženevos konferencijos nieko 
neparsivežė, nes nieko nebegalė
jo apgauti. 

Kiti, žinoma, sakys, kad vie
nintelis pralaimėjęs yra Moloto
vas, nes juk taip aiškiai išryškė
jo, jog Kremlius bijo idėjų pasi
keitimo laisvės, savo gyvenimo 
palyginimo su laisvuoju (nors 
kalba apie visokias varžybas ir 
mato savosios tvarkos pranašu
mą). Jis atvirai pasakė, kad lais
vi rinkimai Vokietijoje išbarstys 

demokratų partijoms, krašto po
litinis gyvenimas suksis aplink 
dviejų partijų sistemą, nes maž
daug prieš mėnesi susijungė ir 
socialistinės partijos. 

Dabartinis demokratų premje
ras Hatoyama pasitraukia su vy
riausybe ateinanti antradienį, 
bet ir vėl bus išrinktas premjeru 
naujos vyriausybės, susidedan
čios iš abiejų susijungusių par
tijų asmenų. 

Balandžio mėn. Hatoyama pa
sitrauks, kad užleistų vietą buv. 
liberalų partijos vadui Taketora 
Ogatai, kuris nuo tada perims ir 
sujungtosios partijos vadovybę. 
Ogata yra artimas didžiajam ka
pitalui. Bendradarbiavimas su 
JAV yra naujosios partijos už
sienio politikos kertinis akmuo. 
Jie truputį ir militaristai, kie
ti komunistams ir bičiulystei su 

Seks Burma ir Afganistanas; 
"Ženevos dvasią" bando Azijoje 

kaip šis Žydai ūkininkai ir kariai. — Tokių vaizdi} Kaip 
gaite su šautuvu žiūri ton pusėn, iš kurios priešas 
kariais, rūšiuoja kolonistų išaugintus svogūnus. 

esą pilna Izraelio pusėje prie Egipto sienos, čia mer-
gali ateiti, o vyrai, kiekviena minute pasirengę virsti 

(INS) 

MASKVA, lapkr. 18. — Sovietų premjeras Bulganinas ir par
tijos vadas Chrusčevas išvyko į pietryčių Aziją naujų draugų jieš-
koti ir komunistų penetraci jai dirvos rengti. 

Toji kelionė į Afganistaną, In
diją ir Burmą yra „Ženevos dva
sios" demonstravimas, nors pa
čioje Ženevoje toji „dvasia" už
duso Kremliaus piktų kėslų už
gulta. 

Varšuva ir Tito 
stipriau prekiaus 

VAR6UVA, lapkr. 18. — Ju
goslavija ir Lenkija susitarė 

Netaikoma Europoje, toji „dva 1956 m. padvigubinti savo ikšio-
sia" bus viešai ir slaptai vežioja-1 Unį prekių pasikeitimą. 

Izraelio kelias 
JERUZALĖ, lapkričio 18.— 

jo komunistus R. Vokietijoje, to 
dėl jis ir negali tokių rinkimų į y į į j ^ 
leisti. 

Smūgis sovietams, kad Molo- j U Ž b l o k l t e t a S k i tas 
tovas taip turėjo kalbėti, bet tai 
nėra mirtinas smūgis, nes sovie
tiško tipo diktatūra tokį smūgį 
gali pakelti. Konferencijos pra-. 
alioję Molotovas nebežinojo 1^ « Egipto karmis laivas atvyko prie 
daryti prie sienos vakariečių pa-1 J* b a h <a* ^ a b o s J ankos kran 
siūlymų krūva prislėgtas, todėl !to> * užblokavo kelią kiekvie-
nuskubėjo į Maskvą pasitarti. Į n a m ^ h o ar kitos valstybes 
Ten buvo apsispręsta pasiūlymus | ^vui kuris norėtų palaikyti ry-
atmesti, nors tai ir nebus popu- $ «» lamelio uostu EUat, esan-
liaru. Iš pirmo Molotovo p r a s i - j " P u t r o s mylios nuo Ta 
žiojimo grįžus iš Maskvos buvo ' . „ . . . -
aišku, kad Kremliui reikia su- ^ reiškia, kad Izraelis neturi 
grįžti prie senos diplomatinės n e 3uros ne oro kelio į rytus ar 
taktikos, kas ir paaiškėjo antro- ! %*»*-- *k._kell*J v a k a r u s J*p 

je konferencijos dalyje. 
Vakariečiai, ypač Foster Dul-

les, esą tikri, kad komunistų po
zicija pamažu silpnės ir ateis lai
kas susitarti vakariečių sąlygo
mis. Procesą pagreitins ir vaka
riečių laikysena, kuriai nustatyti 
reikės panaudoti Ženevos konfe
rencijos pamokas. Tik šituo at-
žVilgiu kalbėtina apie vakariečių 
politikos Sov. Rusijos atžvilgiu 
peržiūrėjimą. Ženevos konferen
cija nieko nepakeitė, todėl negali 
būti radikalių pataisų n$ vaka
riečių politikoje. Vakariečių vie
nybė ir karinis pasirengimas pa
liks tos politikos pagrindas. Visa 
kita priklauso taktikai, kuri nuo
lat turi prisitaikyti prie kintan
čių padėčių. Po Ženevos konfe
rencijos pasakytina su Londono 
Times: šaltasis karas vyksta to : 
liau. 

Neturį ginklų? 
VYASHINGTONAS, lapkr. 18. 

Jei ir būtų sutikta Izraeliui 
prašomus ginklus duoti, tai JAV 
sandėliuose neatsirastų daug tin
kamų, nes Izraeliui skubiai rei
kia dykumai pritaikintų ginklų. 
Tokių reikėtų greičiau jieškoti 
Anglijos sandėliuose. 

Bet Izraelio aviaciją tikrai bus 
galima sustiprinti F-86 kovos 
lėktuvais, kad ji turėtų kuo at
sverti tuos 200 Egipto iŠ Rusi
jos, sakoma, gaunamų sprausmi-
nių lėktuvų. Foster Dulles su 
prez. Eisenhoweriu šiandien ir tą 
klausimą aptars. Kitą savaitę jis 
pereis saugumo tarybon. 

• Kipro saloje dabar mokyklų 
vaikai vykdo seriją demonstraci
jų užkabinėdami anf ituii 

Viduržemio jūrą. Savo karo lai
vo Izraelis į Aąuabos įlanką įves
ti negali — šaudo Egipto artile
rija nuo Sinajaus pusiasalio. 

Mato subalansuotą 
Amerikos biudžete 

GETTYSBURGAS, lapkr. 18. 
— Prez. Ei8enhoweris vakar čia 
perėmė valstybės vairą stipriai į 
savo rankas. 

Pirmoji konferencija buvo su 
prekybos sekretoriumi Weeks, 
kuris neturėjo progos lankyti pre 
zidento ligoninėje, todėl pirmas 
čia atskubėjo su savo reikalais. 
Po pasitarimo jis čia pareiškė, 
kad didžiajai kelių statybai fi
nansuoti linkstama pasirinkti de 
mokratų pereitoje kongreso sesi
joje siūlytą būdą, tai yra nekurti 
bendrovės su bonų. pardavinėji
mu, bet kasmet skiriant kaiku-
rias sumas valstybės biudžete. 

Antrasis prezidento lankyto
jas buvo biudžeto direktorius 
Hughes, atvykęs su naujojo biu
džeto apmatais. Šis pareiškė, 
kad yra vilties subalansuoti ne 
tik naująjį, bet ir šių metų biu
džetą. Jei taip, tai mokesčių su
mažinimas tikrai ateis. Bet poli
tikai spręs, kokius mokesčius siu 
lyti sumažinti. Jų rūšį nuspręs 
rinkiminiai metai. 

Trečias lankytojas vakare bu-

• B — ' II II II n IIIIMU Į — m 

Brolių latvių švente 
Negausi, bet vieninga ir gabi latvių kolonija Detroite tik ką 

minėjo Latvijos nepriklausomybės paskelbimo 37-tąsias metines. 
Iškilmingojo susirinkimo metu . . . . 777. ~ . . . . . . . 

buvo priimtos įr atitinkamoms d ė i f s , š t , 8 U S 7 0 0 m- l r lie>° l a " 
mėtoja. 

Guvūs 
jstaigoms nusiųstos rezoliucijos, 

. . . \i * . 1 Guvus Detroito latviai savo-
kurių svarbiausiose prašoma ir . i *. ^•1 1 7 j , . . šios šventes proga sugebėjo įeiti 

į didžiuosius miesto dienraščius 
pakankamai ilgais straipsniais ir 
prasmingom iliustracijom. Įvykį 
paminėjo ir kaikurios vietinės 
radijo stotys. (Al Gimantas) 

Nato sugriauti esąs 
Maskvos troškimas 

OTTAVVA, lapkr. 18. — Grįžęs 
džiagą apie Pabaltijo pavergimą i š R u s iJ°s Kanados užsienio rei-
ir reikalautų formalaus S. Rusi- kah* ministeris pareiškė spaudai, 
jos pasmerkimo už Latvijos, Lie- k a d s o v i e t u v a d a i J a m prisispyrę 
tuvos ir Estijos pavergimą. Vie- tvirtino, kad biją Vakarų agresi

jos. Jo svarbiausias uždavinys 

reikalaujama, kad laisvosios pa 
šaulio valstybės pasmerktų nepa
teisinamas latvių deportacijas Si 
biran, kad Jungtinės Valstybės ir 
toliau nepripažintų Latvijos prie 
vartinio inkorporavimo į Sovie
tų Sąjungą, kad skubintų Latvi
jos ir kitų Pabaltijo valstybių iš
laisvinimą, kad Jungtinėse Tau
tose panaudotų\JAV kongreso ty 
rinėjimo komiteto surinktą me 

• Kupranugaris gali išgerti vo valstybės sekretorius Foster 
per pusvalandį 25 galionus van- Dulles su Ženevos naujienomis ir 
dens. kitais vargais. 

Peronistų vadai išvaryti iš 
Argentinos darbo unijų 

BUENOS AIRES, lapkr. 18. — Argentinos vyriausybė perėmė 
Darbo Konfederacijos administravimą ir pažadėjo leisti patiems 
darbininkams išsirinkti savo unijų vadovybes. 

Tai buvo logiškas žygis po to, 
kai peronistai bandė sukelti vi
suotinį streiką ir priversti vy
riausybę skaitytis su jais kaip su 
politiniu veiksniu. Dešimt metų 
šeši milionai konfederacijai pri
klausančių darbininkų buvo svar 
biausias Perono politinis rams
tis vahdžioje išsilaikyti. 

Unijų vyr. būstinę užėmė ma
rinų kuopa armijos tan*kų apsau
goje. Šūvių nebuvo. Prieš tai ne
toli pademonstravo savo buvimą 
stiprus armijos dalinys, o vieno 
tanko įgula sudaužė prie konfe
deracijos namų pastatytą miru
sios Peronienės biustą, prie kurio 
nuolat degė smilkalai ir buvo de
damos gėlės. 

Konfederacijos administrato
riumi paskirtas laivyno kapito
nas Patron. Darbo ministeris pra 
nešė, kad tironijai tarnavę dikta
toriaus pastatyti vadai nebeturi 
moralinės teises rūpintis darbi
ninkų likimu. Jie būsią pakeisti 
pačių darbininkų laisvais rinki
mais pasirinktais vadais. Ptrono 

na rezoliucija buvo nusiųsta ir 
pačiam prezidentui Eisenhowe-
riui. 

Iš svečių kalbėtojų dėmesio 
vertas kongresmano T. Machro-
wicz'iaus žodis, kuriame jis pa
brėžė, jog geriausias vaistas su
žlugdyti visas kalbas apie taikin
gą sugyvenimą su komunistais 

buvęs tą jų baimę sugriauti (tik
ras dalykas, kad bolševikai tą 
baimę tyčia reklamuoja. Red.). 

Pearson mano, kad toji baimė, 
jei tikra, einanti iš to, kad rusai 
visai nepažįsta Vakarų galvose
nos ir gyvenimo būdo. 

Iš sovietų vadų kalbų išeitų, 

yra išsamu, studijavimas visu tu * £ £ £ £ * £ * £ £ £ £ 
niekšybių, kurias tarptautinėje • * J * , * ? " * * • „ t ! ^ T . ^ 

ma visur kitur, kur tik šypsnių 
taktika galės -kiek gero Krem
liaus sąmokslininkams atnešti. 
Juk pavojinga tik pavergtuosius 
su laisvaisiais suleisti, bet nėra 
jokio pavojaus lankytis pas lais
vuosius vergų vadovams ir jų va
rovams. Už tokią taktiką apsi
sprendę išvyko Bulganinas ir 
Chrusčevas į Indiją, Burmą ir 
Afganistaną. Kitos kelionės vė
liau seks. 

Misija išvyko dviem lėktuvais. 
Bulganiną ir Chruščevą lydi apie 
60 asmenų. Pirmas sustojimas už 
Rusijos sienų bus Indijos admi
nistruojamoje Kašmiro dalyje. 
Šiandien nusileidžiama Indijos 

Jugoslavija gaus paskolas, už 
kurias mokės tik 2 proc. Lenki
joje ji pirks anglies bei mašinų 
kasykloms, maisto pramonės 
įmonėms ir geležinkelių vagonų 
dirbtuvėms įsirengti. Lenkija 
gaus iš Jugoslavijos tabako ir 
jos turimų metalų. 

Nemandagu kosmetika 
mokesčiais spausti 

LONDONAS, lapkr. 18. — An
glijoje naujai padidinti mokes
čiai kosmetikai. Darbietė parla
mento atstovė pradėjo kovą šito
kia pastaba: „Nedaug moterų 
gimsta gražios. Nemandagu, ma-

sostinėje, kuri esanti nepapras- žiausiai sakant, apdėti didžiau-
tai valoma nuo visokių šiukšlių, j siu mokesčiu tokius dalykus, ku-
Specialūs traukiniai paskirti žiū-1 rie paliečia tiekos moterų nuotai-
rovama suvežti į sostinę iš 200 kas ir padidina, aš manau, dau-
mylių spindulio ploto. Indijoje 

ną savaitę. 
Prieš misijai išvykstant, Mas

kvoje pasirašyti susitarimai, ati
duoda Sov. Rusijai pastatyti In
dijoje didelį plieno fabriką. Sa
koma, kad antrojo plieno fabri 

gelio vyrų malonumą". Iždo kanc 

• Norvegija ir Rusija pasira
šė trijų metų prekybos sutartį ir 
pasižadėjo sutartinai veikti laivų 
nelaimėse Barento jūroje. 

• Malajų komunistai pasiūlė 
ko statyba bus atiduota Cekoslo- ***»»* d ė l Ju partizaninių *ovų 

nutraukimo, bet neatrodą, kad 
pažadą tesės. 

• P. Korėjos kariai parengia
mi naudoti smulkiuosius atomi
nius ginklus, ypač atominę pa
tranką. • 

režimas tos teisės darbininkams 
nedavęs. 

Streikas yra supliuškęs, bet ka 
riuomenė turėjo atstatyti tvarką 
sostinės skerdyklose, kai kilo 
riaušės tarp piketų ir streikuoti 
nenorinčių darbininkų. Vienas .žiai papildė prieš tai kalbėjusį, 
traukinys buvo apšaudytas, vie-! primindamas, jog turime grįžti 
nas autobusas padegtas. Pietinė- prie prezidento Woodrow Wilso-
je sostinės dalyje streikininkai n o skelbųtjų laisvo apsisprendi-
buvo surentę ir barikadų, bet jos m o principų visoms tautoms. Tai 
greit dingo, kai kariuomenė pae- įr turėtų būti pirmasis žingsnis 

plotmėje įvykdė sovietai. Tuomet 
bus suprasta, jog negalimi jokie 
susitarimai su blogio atstovais. 
Blogiausia, anot to kongresma
no, jog mes plūduriuojame pa
viršiuje, neturėdami jokio aiš
kaus ir užsibrėžto tikslo. Kova 
gi vyksta be atodairos: laisvė pa
statyta didtliems bandymams 
prieš tironiją. Kalbėtojas todėl 
vylėsi, jog ne vien čia susirinkę 
latviai, bet ir visas pasaulis pa
galiau turės suprasti, jog tik tie
sa ir laisvė gali būti mūsų visų 
kelrodžiu, o ne vadinamoji koeg
zistencija. 

Gi Michigano valstybės guber
natorius G. Mennen VVilliams gra 

mė savo apsaugon visus į sostinę 
vedančius kelius. Sostinei prade
da trūkti mėsos, nes streikuoti 
išėjo dauguma darbininkų spe
cialistų.-

Bu*. Perono užsienio reikalų 
ministeris Remorino, ikšiol bu
vęs namų arešte, pasitraukė į Ko 
lumbijos ambasadą. 

Katalikų vyskupai paragino ti
kinčiuosius vieningai politiškai 
veikti, tačiau įspėjo, kad bažny
čia nesikiš į jų grynai politinius 
ginčus ir nesusiriš nė su viena 
Jpartija. 

Latvijos ir jos kaimynių laisvės 
atstatymo kelyje. Gi šiuo metu 
esame pastatyti prieš faktą, kad 
Sovietų Sąjunga nori visų kraš
tų aplink Baltijos jūrą užvaldy
mo, kad tik geriau galėtų vykdy
ti savuosius planus siekiant lais
vojo pasaulio užvaldymo. 

jų tikslas yra sugriauti Nato. 
Pearson pasisakė už Nato stipri
nimą ir kontaktų su Rusija ne-
vengimą. Nestebėtina, kad Žene
vos konferencijoje nieko nepa
siekta. 

Tik karas sutrukdytų 
bazes apleidimą 

LONDONAS, lapkr. 18. — An
glijos parlamentui pranešta, kad 
britų Suezo bazės evakuavimas 
bus baigtas 1956 m. birželio mėn. 
Kariai ir dauguma karinio turto 
vežama į Kipro salą, kur yra vy
riausia anglų būstinė toms kari
nėms pajėgoms, kurios yra iš
mėtytos plačioje Vid. Rytų erd
vėje. Anglija vengia susipykimo 
su Egiptu, todėl Suezo bazės eva
kuacija nebus sustabdyta. Ne
bent kiltų Izraelio — Egipto ka
ras, kas neįtikima. % 

Minos plaukioja 
Japonijos jūroje 

TOKIO, lapkr. 18. — Japoni
jos jūra, liečianti Japonijos, Ko
rėjos ir Rusijos krantus, esanti 
pilna sovietiško darbo minų — 
skelbia Japonijos užsienio reika-

Dr. Arnolds Spekke, Latvijos j lų ministerija. Per 10 mėnesių 
įgaliotas ministeris Washingto- surasta 36 plūduriuojančios mi
ne, augštuosius amerikiečius ir 
susirinkusius užtikrino, jog jo
kiam pavergėjui nepavyks sunai
kinti Latvijos, nes latvių tauta 

j yra kov©įu*i su įvairiais prispau-

nos Japoniją plaunančiuose van
denyse. Plaukiojimas pasidaręs 
tiek pavojingas, kad tenka reika
lu susirūpinti, tik nežinia kur 
kaltininko jjieftkoti. 

vakijai. Kokie kiti techniški ir 
ūkiški ryšiai bus sumegzti, pa
aiškės misijai beviešint. Ne be 
to, kad nebūtų įsipareigojimų vie 
nodai veikti ir kaikuriais tarp
tautiniais politiniais klausimais. 
Yra bendrų taškų Indokinijoje, 
Kinijoje, Korėjoje. Svarbiausias 
sutarimo taškas yra Rusijos ir 
Indijos opozicija vakariečių or
ganizuojamiems kariniams blo
kams. Indija čia veidmainiauja, 
nes ji gerai žino, kad tik tie blo
kai ir jos kailį tegali išgelbėti. 

Raienūonus 
Lapkričio 18 d.: iv. Petro ir 

Povilo bazilikos pašventinimas. 
Lietuviškas: Žymantas ir Ledrū-
na. 

Lapkričio 19 d.: šv. Elzbieta, 
Vengrijos karalienė. lietuviš
kas: Dainotas ir Dangerutė. 

Oras Ctaicaeote Japonijos premjeras Hatoyama dar 
^ ^ ^ bus premjeru 6 mėn., o paskui per-

Giedra, temperatūra apie 30 M« vaii* liberalų partijos vadui 
lainsniu Ogata. liberalų ir demokratų parti-

f .J". . a lA . . J . . , 0 0 jos vakar susijungė. Japonija apo 
Saulė teka 6:44, leidžiasi 4:28.' aviejų partijų kraštu. (IN>) 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Vakar fanatikas muzulmonas kėsinosi nužudyti Per

sijos ministerį pirmininką Hussein Ala. Premjeras lengvai 
sužeistas, bet pavojaus gyvybei nesą. žudikas pagautas. 
Premjeras rengiasi vykti J Bagdadą karinės sąjungos tary
bos sudaryti. 

— JAV pietinėje dalyje vyksta karo pratimai patikrinti pa
sirengimo priemones nuo atominiais ginklais puolančio priešo. 
Vakar nakties įvykiai parodę, kad puldamas atominėmis bombomis 
„priešas" užgavo apie 80 proc. ajįsigynimo jėgų naudojamų bazių, 
sunaikinti" lėktuvai buvo užklupti žemėje. 

— JAV ir Anglija sutiko aprūpinti Lybi ją kaikuriais ginklais 
— skelbė vakar Lybijos premjeras, girdamas gerus Lybi jos san
tykius su didžiaisiais anglo - saksų kraštais. 

— Kai tik Izraelio ambasadorius įteikė valstybės departa
mentui savo valstybės ginklų prašymą, tuojau atėjo protestuoti 
Egipto ambasadorius. Jis pagrasino, kad Egiptas pirks daugiau 
ginklų iŠ rusų, jei Izraelis gaus ginklus i i Amerikos. 

— Peipingo radijas paskelbė, kad paleisti iš kalėjimo ir iš* 
tremiami dar trys amerikiečiai „kriminalistai" — du katalikų ku
nigai misionieriai ir vieno protestanto misioneriaus žmona, dirbusi 
labdaringą darbą vyra mmįoje. 

svečiai mano išbūti dvi savaites, ierio puolėja esanti graži brune-
o Burmoje lr Afganistane po via-1 te. 

* i 
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Penktadienis, lapkričio 18, 1955 

ai lietuviai, buvo ir du S. piniamg žai&mams. Klphut vi- Po susirinkimo bus uikandžiai 
K. Neries tenisininkai — P. Žum sal suprantfjnai P * * 1 ^ ^ * *įį**1 ^ ^ _ j 

Redaguoja JONAS SOUCNAS, 5254* S. Trumbull A ve., 

Chicago 32, IU. Telefonas PBospect 6-2796 

bakis ir L Andrijauskas. I siūlymui sumažinti kiekvieno Visus sportininkus,-** kviečia-
Tenka pastebėti, kad dabarti- krašto siunčiamų plaukikų akai- me atvykti. Nerie* Valdyba 

nėję Illinois un-to Chicagoje fut čių atskiroms disciplinoms nuo 
! bolo komandoje žaidžia kitas ne- 3 iki 2. 
rietis Vyt. Miliauskas. Pasikalbėjo... 

Mark Twain veoe vieną po-Pasiūlymai įdomūs; tačiau jų 
Gi žinomasis krepšininkas Jur1 svarstymas ir .prendimas tuo n i ą p r i e s t a l o N o r § d a m a 8 į a 

gis Aušra šią vasarą atliko klausimu jau visiškai kitas daly- d a r y t i k o m p l i m e n t a , j i s ^ g . 

Dieny sūkuryje 
J. ŠOL1CNAS 

Kai žvilgteri kartais į mūsų krepšinio penketuką, jis dirba 
sportinį gyvenimą, vienur kitur klubo valdyboje, 
užtinki ir paskirus mūsų spor-j Džįugu p a 8 t ebėt i , kad Lau-
Uninkus dirbančius ur * k t y y i a l

] kaitis yra pripažintas Australi
jos žurnalistų sąjungos kaip ofi-
eialus dienraščio "Draugo" ko-

besireiškiančius aktyvioje spor 
to veikloje. 

Kartais tokių įvykių * * ^ [ r i 3 B ^ I M i e n t a s ir ateinančios olim 
jieškoti toli, kartais, nori e- p i a d o s m e t u t i k i m 5 s skaityto

jams patiekti žinias tiesiog iš 
olimpinių žaidimų aikštės. 

čiau, būna jų ir čia pat — Chica 
goję. 

"...Taigi armija manęs 
neapvylė.^" 

Va, neseniai vienas kareiviu 
kas iš tolimosios Japonijos pa 

Malonus prisiminimas 
Grįžtant prie vietinių Chica-

gos įvykių, tenka prisiminti, 
rašė, kad jis visai esąs paten- nors ir pavėluotai, mūsų jau 
kintas Dėdės Šamo tarnybiniu nesniųjų tenisininkų pasiektą lai 

praktikos darbą kaip instrukto
rius Lindbloomo gimnazijoje. 

Be to "Veikia prisiminti, kad 
Neries klubo narys ir Faako sek 
retorius V. Adamkavičius šiuo 
metu dirba, studijuoja ir dar 
paruošia sporto žinias per radi
ją. Taip pat aktyviai dalyvauja 
organizaciniame klubo veikime 

ka&, šiuo metu dar neišryškėjęs. 

CHICAGOS SPORTININKŲ 
TRENIRUOTOS 

— Jūs šiandien nepaprastai 
graži! 

Nemandagi ponia atsakė: 

ir bato OLympic 1-41M 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

498* W. 15& St, Cicero 
Kasdien 1—I T. ir 6—8 v. vakare. 

Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet 
B u U l 1526 So. 4 1 h Ave. 

Ofiso telet. LAfayette I-S S10, Jei 
neatsiliepia, saukite KEdzie 9-286fc 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA LR CHLRURG1 

4 1 4 6 & A r c h e r A ve. 
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:10 v 
Va*, pirm., antr., ketvirt. 6-9:99 V. 

Trečiadieniais tik susitarus 

DR. J. j . SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Naujas adresas: 4255 W. 63rd 84. 

Ofiso teL REuaaoe 5-4410 
Beaki, teisi . GRovehil 6-OS17 

Valandos: 1—t p. m. 7—• p. m. 
Penktadieni tik popiet. 

Treciad. ir sestad. pasai sutarti 
i 1 

Ofiso teL CLiffide 4-3896 
Rezidencijos: LAfayette S-11TB 
DR. P. STRIMAITIS 

5YDYTOJAS LR CHIRURGAS 
1724 Weet 47th Street 

— Deja, aš negaliu pasaky-
Prašoma įsidėmėti Chicagos'ti Jums tokio pat komplimEn-lp^ g j n a KRIAUČELIŪNAITE 

sportininkų treniruočių tvark- to. 
faštį. 

Tinklinio treniruotės vyrams 
Mark Tw*in nusišypsojo: 
— Darykit, gerbiamoji, kaip 

vyksta kiekvieną penktadieni aš: meluokite!.. 
Neries sporto klubas šiuo me- n u o 7 ^ 

tuojau pradėjo paruošiamuosius \ Moterims treniruotės vyksta 
VI š . Amerikos lietuvių sporti- kiekvieną pirmadieni 7 vmL 
nių žaidynių darbus. Jau numa
tyti įvairūs komitetai ir pasi
skirstyta darbais. 

Artimiausieji klubo uždaviniai 
yra pirmasis vakaras visuome
nei per Kalėdas. 

Treniruočių vieta vyrama ir 
moterims yra ta pati: Davis 
Sąuare salė (44 gt. ir Paulina 
Ave.) . 

Norintieji treniruotis stalo te
nisą gali kiekiveną dieną ir bet 

OR. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ, A-USŲ, NOSIES I R GERKLĖS 

LIGOS. 
— Pritaiko aanuos — 

6322 South Western Avenue 
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečla-

ieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus. 
Ofiso telefonas: PR. 6-313* 

•eief. WAlbrook 6-6076 

Krepšinio entuziastams pra- kuriuo laiku šiuo adresu: 5254 
Kintas ueaes šamo uunyuuuu ^^^HJH —— -* r * — * . - « TnimKnll AVP rdn ir Duse 
gyvenimu. Girdi, g y v e n a kaip mejimą Chicagos parku jaunių nešama kad Neneš krepfamo ^ TrumbuU Ave (du T p u * 
ponas, nes Vokietijoje būdamas teniso pirmenybėse. Chicagie- penketukas jau pradžjo p irm* " « " » ' vakaru, nuo Kedstt 
žaidęs stalo tenisą. čiai, atstovaudami Gage parką, nybes Foster parko lygoje (83 

Buvęs Detroito S K. Kovas laimėjo pirmąją vietą. Tarp ko- ir Loomis gatvės). Žaidžiama 
stalo tenisininkas Algirdas Ba-,mandos dalyvių, kurią sudarė iš kiekvieną sekmadienį 1 vai, p. p. 
nys šiuo metu atlieka karinę i 
prievolę T. Rytuose. Neseniai 
vienose kariuomenes žaidynėse 
jis gražiai pasirodė ir kariuome
nės vadovybės buvo pakviestas 

Kur bus plaukiama? 
P. GANVYTAS 

Sporto pasaulyje kartais išky 
būti instruktoriumi. Dabar jis \a įdomių oragnizacinių proble-
važinėja p 0 Japoniją, P. Korėją, m U i Debatų formoje prieš kurį 
Okinawą bei kitas kariuomenes iaiką. išryškėjo klausimas dėl 
stovyklas ir amerikiečiams de- planingiausio plaukimo varžybų 
monstruoja, kaip reikia žaisti pra vedimo olimpinių žaidimų 
stalo tenisą. Jis net nedėvįg u-: metu. Gerai žinome, kad olim-
niformos, bet "perėjęs j civilinį p į n j ų žaidimų metu varžomasi 
gyvenimą" ir visur "pagarbiai j daugelyje šakų; programa tikra 
sutinkamas" kaip specialus ins-1 ta žodžio prasme perkrauta. Šis 
truktorius. Su Baniu kartu žai- faktas plaukimo srities autori-
dynėee buvo ir kiti lietuviai. Tai tetus verte susirūpinti, nes jie 
chieagietia Biliūnas ir Kijauskas (jaučia, kad dėl ypatingo leng-
(Clevelando S. K. Žaibas krep- v o s i o s atletikos dominavimo žai-
šininkas). Malonu, kad lietuvis dimų metu plaukimas nukenčia, 
atkreipė į save kitataučių dėme- ig^Uo tad du pasiūlymai, 
si (Kas sakė, kad stalo tenisas; _ «,. , . 
nesportas?!). Linkime jam iri , * * * ? Michigan universiteto 
toliau atstovauti gražiai lietuvi P ^ k i m o komandos vadovas 
sportininką. M a t t M a n n s m l ° P r a v e s t l a t s k l " 

"...Dainavo niaiškai..." ! r u s olimpinius žaidimus plauki-
Pries keliolika dienų spaudoje I m

r
ui: • " [ * " « < * * P r i ^ r i a

T
 i r 

^ . j . fl i;„„4^ i^, A««ri;^4« oficialus NCAA sluogsniai. Jei-mateme žinutę, jog Anglijoje, .*».. 
gu galima pravesti jojimą kito
je vietoje (1956 metais jojimo 
varžybos bus pravestos Stock-

žaidimų idealą, išreikštą garsaus 
barono Pierre de Coubertin. Gi 
jei jau sutinkama pasilikti prie 
senos tvarkos, tai reikia susirū
pinti dalyvių skaičiaus sumaži
nimu. Ir čia Kiphut siūlo orgi-
nalų ir labai įdomų būdą šios 
problemos sprendimui. Kiekvie
no dalyvaujančio krašto sporti
nė vadovybe užregistruoja ge
riausią kiekvienos šakos dalyvį, 
kuriam automatiškai suteikiama 
dalyvavimo teisė. Tokiu būdu 
nebūtų pažeista olimpinių žaidi
mų dvasia. Gi tolimesnius daly
vius nustatytų kvalifikacinio po
būdžio varžybos. Tai būtų tikrai 
geriausio talento atranka olim-

OR. VL BLAŽYS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South Damen Avenue 
bloko į vakarus nuo Kedzie Į (Kampas 47-tos ir Damen Ave.) 
A v e ) V*L kasdien nuo t — I vsj, vak. 

• • s t s i l e n l a l s 1—4 vai. rak. 
Trsctad. Ir kitu laiku pasai sutarti 

ofiso LAfayette S 6 0 4 8 • 
Re*.: WAlbrook 5-3048 

(Gydytoja Ir Chirurgė) 
MOTERŲ LIGŲ IR AKl'&KRUOS 

8PKC1ALISTĖ 
2750 YVest 71st Street 

"(kampas 71st Ir Callfornla) 
TeL of lao Ir re*. R E p u b U c 7-4146 
Vai. 11-2 Ir 6-t v. • . ftett. 1-4 p. p. 

Kitu laiku pagal susiturimą 

0R. IRENA KURAS 
(Gydytoja tr Cnlrurgt) 

KCDE&ri IR VAIRŲ U O Ų 
8PEC1AL1STS 

7106 South VVeatern A venos 
(MEDICAJL BU1LDINO) 

Plrmad., antrad^ katr. Ir pepktad 
nuo 11 vai. ryte — 1 v. p. p. Ir nuo 

4?tto Ir Uermltage 
Vai.: nuo 2 iki 4 ir 6 Iki • T. rak 
Sestad. nuo 2 lkl < •ai . , tsskyr. 

0R. FL. TALLAT-RtLPS* 
GYDYTOJAfl I B CHIRlTBGAr 

5008 Weat l o t h 8treet 
Vai.: kasdien »•«, sestad. l - i 

Teief. TOwnhall M M 
8634 Wast o8ta Street 

Vai.: tik M anksto susttarua 
T*4ef. Hiūmlock 4-7080, n- ataakiu* 

akambinU CEntral C-22»4 

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS 

GYDYTOJAS IB CHIRUBOAfl 
B E N D R A PRAKTIKA I B 

SPEC. MOTERŲ EIGOS 
Ofisas tr reskL: 2410 W. slat 81 

TeL P R 8-1222 arba W £ 6-5517 
Ofiso ral.: Pirm. S—10 v. T. Antr„ 

? / ' rJL'nL T ^ * ^ ' l a ^ L Tl Tre«ad . ir Pentad. € - 9 vai. vak. lT 11 vaL ryto — 1 v. p. p. sestad. n 

NERIES SPORTININKŲ 
SUSIRINKIMAS 

šį penktadienį, lapkričio 18 d., 
7 vai. vak. Tėvų Jėzuitų namuo
se, 5541 So. Paulina Ave,, įvyks
ta Neries klubo narių susirinki
mas. Bus svarstomi svarbūs 
veiklos klausimai. 

DR. JUZE Ir KĘSTUTIS 
A G L I N S K A I 

GYDYTOJAI I R CHIRURGAI 
2800 We*t f 1 Stneft 

Vai. — pirm. tr antr. 10 iki 12 ryto: 
2 iki 4 Ir 6 lkl 9 popiet; ketv. ur 
penkt. i iki 4 Ir € iki > popiet- l e s t 
1C Iki S popiet. 

Ofiso teL PRospect S-1TM 
Res , teL GRovefaUl a-&60t 

Tel. ofiso H E . < - M N . res. P R . «-7S32 

DR. ANTANAS ALEKNA 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

1957 VV. Garf le ld B l v d . 
V A U : 1—4 ir • — • 

Šeštadieniais nuo 1 lkl 4 vai. P P • 
išskyras ketvirtad. tr sekmad. 

roi. ofiso H E . 4-5849, res HE. 4-2S24 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai Pirm., ketvir., p e n k t 1-4 ir T-9, 
antr. 1-6, trec. Ir lest . parai sutarti. 

vai. ryto Iki 9 vai. popiet. 
Ofise teL R E . 7-119* 

B A tel. WAlbrook 5-27«S 

rusų boksininkų rinktinės sąra
še, buvo ir du lietuviai: Romual 
das Murauskas ir Algirdas Šo
cikas. 

Buvo pastebėta, kad jie po 
rungtynių dainavo rusiškai ir su 
jai pasimatyti neteko. 

Nei pirmasis, nei antrasis j -

holme, nes Australijos įstatymai 
sudaro psrdaug sunkumų arklių 
įvežimui), tai ir plaukimą gali
ma atskirti nuo pagrindinių žai
dimų. Tuo norima sudaryti ide-

vykis mūsų nenustebina. pį r . ! alias sąlygas variyboms bei is-
miausia tie abu boksnininkai yra^ v e n ^ ! a n t r m

i f r? l ė s« k u n *?»? 
visiškoje sportinės idėjos i g n i e - ' P l a u k l m u l atitenka, nes pirmi-
kintojų rusų malonėje. Rusams, ^ d ^ ^ v m ^ i tenka l e n ^ a 

tiems "garbingiems sporto mė-

OLympic 2-6232, INO S. 49th Ave. 
CICERO, ILL. 

C L U B J O A N A 
MCGIAMIAUSIA VIETA CICEROJ 

Kiekvieną sekmadienj tiesioginė radio trans
liacija ii Club Joana per radio stotį W0PA 

7:30—8 vai. vakaro, 1496 KC—102.S M0. iokiama froja Bol©vard9 
Cavaliers orkestras. 

ZIGMAS IR JOANA SEFLERIAI. SAVININKAI 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6317 South Western Avenue 

Chicago 29, HL 
Pasimatymai pas ai sutartiee 
Telefonas REpublic 7-4900 

Residencija: GRovehill 6-8161 

UR. T. DUNDULIS 
oYDYTOJAS IR CHIRURGAfi 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 9-8:20 vai. 
rak Šeštadieniais nuo l iki 4 poplst 

Irsčladisnials pagal sutarti 
Ofiso teL Vlrginia 7-OOM 

acKklencijoe teL B E r e r l j 8-8344 
s»a» • a « H n * M i n M M P a ^ « n p ^ M M ^ M t l ^ i i « f ! r * M I M M > a M ^ 

Tei. ofiso Vlrglnia 7-©SOS, 
rco. REpublic 7-SSei 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
( s p e c moterų Ilgos ir aku£ert|a) 

4066 Archer Avenue 
ffnmpes Archer tr Callfornla Avs 

VAL.: 2 — i Ir 6—8 • . p. p. 
Šeštadieniais 2—7 vai. p. p^ 

Išskyrus sekmadienius 

TW. o f s » YA. 7-S567, rea. R E . 7-4tS9 

DR. FRANK C. KWINN 
(KVIEftIX&RAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 T. iki 8:80 

TeL Ofiso G R 9-5499, P R S-47SS 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGINE8 LIGOS 
242S YVest 63rd Street 

(Kampas 62rd ir Arteslan) 
VAL. 2—4 p.p. ir nuo 4—8 • . vak. 

geštad. 2—4 popiet. 
Treciad. ir sekmad. uždaryta 

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet. 

TeL ofiso H E 4-2121, rea. P R 4-84S4 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8 P E C CHIRURGIN&8 LIGOS 
6 2 5 5 S o u t h W e » t e r n A v e n u e 

Vai. t — 4 p. p. ir nuo 7—9 v. v, 
Sestad. 2—4 poptetų. Treciad. Ir 
sekmad. uždaryta. 

TeL ofiso: DAnube 9-11SS 

DR. A. VALIS-LABOKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Al OI LR V LIGŲ GYDYTOJAS 
3267 South Halsted Street 

VaL 1 Iki 4 v. p. p. 
Šeštadieniais 1-

lr 9—9 v. vak 
-4 v . p. p. 

jai atletikai. 
gėjams" priklauso Uetuvių eg- T a l numnonei priešinasi vie-
zistencija. Jie abu yra Ūk p a - , n a « S*1"8""*81* plaukimo snties 
prastučiai pėstininkai didžiojo je = a u t o r i t e t ų A™^0* B o b K i P -
komunistų propagandos lentoje I h u t ' P a ž y m ė j ę s Yale univerai-
Žinotne, kad komunistams nc- teto treneris ir komandos vado-
svarbu kas sportas, nespor- v a s ' J o nuomone, augščiau ii-
tas, bet jei tai tarnauja komu- d ^ y ^ pasiūlymas reprasmin-
nistinės idėjos popularinimui ir • « " • n e s & P a z e i s t u olimpimų 
Bk leidimui, tai yTa gera. 

Šia proga prisimena man ne
senas Sov. Rusijos leajv. atle
tikos vadovo G. Korobkovo aiš
kinimas viename žurnale apie 
ją sportininkų "mėgėjiškumą".; 
Ten ruselis išsitiesęs nori pašau- VTRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, JIS 
, . . J _*• i -, o T> negali ramiai sftdftU Ir naktimis 
l ld l j r o a y t l , k a d bOV. RUSIJOS j miegoti, nes Jų užaisenejualos žaizdos 
sportininkai yra tikrieji mėgė- Į ^ Į į « * ! * £ , * £ £ *£?*£ 
jau Korobkovo aiškinimas yra j rų ir skaudžių žaizdų, u*.d«cite 
paprastas komuniatinis m e l u . * H j £ S S Z m i " i w £ 

TeL oTlao Ir ras. WAlbrook 9-SSSr 

M . S. GEŠTAUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

VaL: Nuo T lkl I vak. Sekmadieniais 
Uk susitarua 

NUO TŽSI^ENJMUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IB ATVIRŲ ODOS LIGŲ 

Pasaulis žino. kiek mėgėjiški 
yra Rusijos sportininkai. 

Metant žvilgsnį dar toliau, 
prisimenama tolimoji Australija. 

MŪSŲ bendradarbis A. I .aukaiti» 

Dažnai iš Australijos skaity
tojams patiekiame žinių apie čio 
nykštį lietuvių sportininkų vei
kimą. Malonu, kad žinias gau
name iš vieno veikliojo Sydnė-
jaus Kovo sportininko, klubo 
pirmininko ir krepšinio koman
dos nario A. Laukaičio, 

Reikia pastebėti, kad per eilę 
metų Laukaitis Australijoje pa
sižymėjo kaip vienas aktyviau

sia, ir gal Saite ramiai miegoti nak-l iai 
taip Kį. Vartokite Jas taipgi nuo akau-

1žlų nudegimų. Jos taipgi pasalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSOKIA 
SIS. Taipgi pasalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyslra% 
tarpi ričių. T ra t inkamas vartoti nuo 
dliustančlos, suskilusios odos d» dir
vinių, odos išbėrimų Ir t. t , taipgi 
t inkamas vartoti vaikučiams kada pa-
tlrodo skaudus išbėrimas nuo vystr-
%lų. Jis yra gera gyduolf ?*»*»_ *• 
rtrsmių odos llgų.Ls-
<ulo Olntment yra 
parduodamas po T 9 
r t . $1.96, ir $9.59. 
Pirkite rslstinase Chl 
cagod Ir apylinkėse— 
l lUvankee , Wlsc. Ga 
ry, Ind.ir Detrott, Ml-
ohigan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo-
aey ordsr i: 

Westwood Liquors 
2441 WEST 69TH STREET — Tel. PR 9-8991 
WESTWOOD SPECI AL RE8EBVE, 5-kių metu, 

Kentueky straight Bourbon, 51h $ 3 - S 9 
S bonkoa $ -I Q . O 0 

DEGTINE "SKAIDRIOJI", importuota i i 
Vokietijos — Hannoverio. 100 proof, 5th $ £ 5 . 5 5 

_ ^ _ _ — — — ^ — ~ — _ _ _ _ _ _ ^ — — — — 
STEINHAEGER — degtin* molinėje bonkoje, 80 proof, 

importuota iš Vokietijot* — VVestfalijotš j p I j f e j j 

Hl'DEPOHL. alus g o b i o * U buteliu dėžė $ 2 - 9 1 

FOX HEAD 400 aku, 6 kenai 9 7 0 , 24 kenai $ 3 . 5 9 

FLORA DKLLt ALPHi. kribtalizuotas lik. 5th. $ g . 9 5 

Ofiso Mlef. INterooessi 8-7094 . . 
Bato telef. INterooean 8-879J 

DR. K. GUDAITIS 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

O f i s a s 1 0 7 5 0 S o . M i c h i g a n A v e . 
Vai.: Kasdien 9—1 i vai. ryto. 1—I 
Ir 6—8 v. vak., išskyrus trečiadieni. 

DR. JULIJA MONSTAVIilUS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

10748 South Michigan Avenue 
Vai.: kasdien nuo 8 v. v. lkl 9 v. v., 
išsyrus treciad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popie t 

T s t : Ofiso — PtJUman 5-0709 
Buto — ENstewood 4-4979 

j-' 
Ofiso ir bato teL UKmlock 4-5815 

DR. A. NARBUTAS 
PLAUČIŲ I B VIDAUS LIGOS 

- 6757 South Western Avenue 
Valandos: pirmad.. treciad., ke tv ir t , 
penkt. 6:30—8:30 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto Į i i t e l 2—4 &. p. 
Kitu laiku pa^al susitarimą. 

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS 

GYDYTOJAI I B CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

Kasdien S—8 vai. vak. Sestad. nuo 
1—6 vaL vak. 

Kitu laiku parai susitarimą 
Telef. Vlctory 2-1484. Ke*id. 2257 W. 
23rd PLACE, teL FRontier 6-5941 

Sestad. 
t a n i a 

10 — S v. Kitu laiku »uai 

ZUBROVVKA, importuota iš Čekoslovaki
jos, 5th 

IIKNNESSY, Three Star Cognai*. $5-39 

Ofiso telef. Y Arda 7-1168 
Rezidencijos — STevrast S-4511 

DR. j . GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

766 VVest S5th Street 
(kampas Halsted ir SS-ta gatv9) 

V Ala. 1—4 Ir 6:80—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 

Ofioe vVAlbrook 5-2670. 
R e a HUttop 6-1560 

Dr. Alexander J, lavoia 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
M A R g i ETTE MEDICAL CLNTER 

6132 South Kedzie Avenue 
Vai. S—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak 

Treciad. Ir ieštad. pa«*al sutarti 

Ofiso telefonas — B l s h o p 7-2525 

DR. AL RA6KUS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie Ir Archer) 

VAL, kasdien nuo 2 lkl 8 vaL 
Treciad. Ir sekmad. tik susitarus 

V. RASLAVIČIUS, M. D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFFICE — 1166 M V E R S E Y AVE. 
TeL W E 5-8-42S 

Vai.: 2-6 ir 6-8, išskiriant trečiadie
nius ir šventadienius. 

OFFICF. — 5025 NO. PAUELNA 
Bcttian.v Methodlst ligoninėje 

Tik pagal susitarimą teL AR 1-1493 

DR. ZIGMAS RUDAITIS~ 
GYDYTOJAS LR CHIRUR(}AS 

Telef. REpubl ic 7-2290 
SPECIALYBE C H I R U R O I N £ 8 I R 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
2435 West 69th Street 

Vai. kasdien 1 0 — I I tr 6—8 vaL vak. 
išskyrus pirmad. tik nuo 6 lkl t v.v. 
Sestad. 10-12 v. Kitu laiku susitarus 

Dr. Antanas Rudokas, 0. D. 

TeL ofiso PRospect 6-9400 
ReafcL PRospect 6-9469 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(Vaake-TftcHKe) 

GYDYTOJA IR CH1RCRG91 
6348 South Kedala 9 i ! • • • 

Vai. kasdien 1—3 p p, ir nuo 8 9 
v. vak. destad. 1—4 p p. Trvelad. » 
kitu laiku tik susi tarus 

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

1407 S. 4 9 t h Court , Cksera 

Kasdien 10-12 ryto tr 8-8 vaL vak. 
aertiidieniaas 19-8. 

Ofiwi tr buto teL OLjmpic 9-1961 

TeL ofiso Vlctory 9-1661, 
rea. TTotory 9 - 6 7 0 

DR. V. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

802 We»t SUt Street 
Kampas Halted Ir S l -mos satr ln 

Priėmimo valandos: 1—4 p.p. tr 
6—8 v. v. Šeštad. 2—4 vai. poplst 

TeL oftoo P R 6-6446, r e a H E 4-Siss 

DR. F. C. YVINSKUNAS 
GYDYTOJAS LR CHLRURGAB 

2420 Wost Marąnette Bd. 
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 8 lkl 9 va* 

Treč. Ir sestad. pagal sutarti 

Tol. ofiso CA 6-0267, res. P R 

DR. P. L ZALATORIUS 
GYDYTOJAS LB CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Bezid. 6600 a Arteslan Ava 

VAL. 11 v. r. lkl I p p ; 8—9 v. v. 

P. ŠILEIKIS, 0. P. 
Orthopeda* » ProcasBrtas 

Aparatai-Protezai Med.Baa 
dažai. S p e c pagalba KnĮnss* 

(Arcto SapporU) tr t.t. 
VAL.: 9-4 ir 8-8. Butadienui* 9-, 
O R T H O P C D U O S T£CHNEK06 LAB 
1911 W. 69th SU, Chicago M . OnaoS) 

TeL: PRospect 

¥ 

MARTEUU Three Star Cognac ,29 
V A N D E R F U P — OLANDUOS VYNAS: 

ClfeRRY IR RA8BERRY, 5th $ 1 - 5 9 
— — I • Į II I • I Į Į I • I • Į H " 

N APOLEON. importuotas i> Prancūzijos 
(konjakas — senoje dulkėtoje bonkoje) 

siu sportininkų ne tik sporto 
aikštėje, bet ir spaudos pusla- i LEGVLO, Department D. 
piktose. ! 5618 W. Eddy S t Chicago 34, 01. 

Jis visuomet atstovauja Kovo j s j a f B j s s s j s _ u • 

HAPPY B1RTHDAY — \7snh1 daniškas iikeris, 
specialiai nupigintas, buvo $8.06, dabar $ 5 , 8 9 

. 1 111 1 1 1 • 1 I 1 1 1 i . I I I 1 1,11 " • 

Prie čia pažymėtų kainų, taksai priskattomi atskirai. 
Importuota iš Europos zubruvka: Vokietijos, Prancūzijos, 
Italijos, Ispanijos ir kitų kraštų vynai ir *iti gėrimai 
Turime gėrimų 50 metų senumo — pridedant nuo 1004 
metų. Užsakant didesnį kiekį pristatome į namus. 

ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis) 

TeL ofiso PR, 6-3638, r ea R E . 7-9199 

DR. A. JENKINS 
OYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 West 6Srd Street 

VAXi. kasdien nuo 2—4 p. p Ir 7:10 
lai 9 vai. Trsčlad. ir seiL usdaryta 

GROrelilU 6-1596 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
A K I Ų L I G Ų S P E C I A L I S T E 

PRITAIKO AKINIU8 
Valandos: 9—18 tr 7—9 v. v. 
•usitarlma, Išskyrus trečiadienius. 

2 4 2 2 W 6 « t M a r ą a e t t e BsL 

Telefonas RKllanoe 5-1811 

DR. VYALTER j . KiRSTUK 
GYDYTOJAS LU CHIRURGAS 

(UETITVIS GYDYTOJAS) 
8825 West 59th Street 

VAL. 1—I poplst. 9:90—9:10 
1 UMara-t* tredlsA. tr l «6U4 . 

Tlkrlna akis : pritaiko akinius, 
keičia st iklas Ir rėmas . 

DR. G. SERNER 
U E 7 U T I 6 AKIŲ GYDYTOJAS 

^Sr TeL Y Anas 7-19J9 
rritalko akintus 

Ofisas tr akinio 
756 W69t S6ts Strsst 

4465 8o. CaUfornia Ave* CUMgsĮvai. nuo 10 iki 2, nuo I lkl t. trs-
saukite YArds 7-7381 ? ^ d . n m * 1 0 — ! , : nsnktaoienl 1 9 — 1 | 

Priima: vakarais 6 iki 9; sestad. 
10 vaL ryto lkl 4: treciad. tr sekmad. 

tik susitarus 

t • 

" . .. . • • . -

TeL' ofiso Cli. 4-0353, rea. GR. 6-8876 

DR. 1 . Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR CHLRURGs 

4645 8. Ashland Ave. (kamb. U I ) 
Pirmad., antr., ketv. Ir penk. 

6:90—8:50 vaL vakare 
Sėst. nuo 2 lkl 4 pop ie t 

Res . 8053 S. CantpbeS Ave. 

DR.*STRIK0L ' 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
4645 So. Ashland Ave., Chicago 

VAL. nuo 9—4 Ir 6—8: treciad., sei-
tad. ir sekmad. tik pasai sutairtL 
J s i s u neatsil ieps viramin«ti telefonai. 
TeL ofiso YA 7-4787, r e c P R 6-1630 

laukit* af ldwar 3-0001 

Skclbkites "Draaie"! 
. 

sestad. 10—9 p. p. 

0\>R lNo^ 

*& «4VING^ 

Perskaitę "Draugą*', duokite 
Jį kitiems. 

-. 

* 

file:///7snh1


• 
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Penktadienis, lapkričio 1$: 19wS DtfiNftASTIS DRAUGAS, CHlCAGO, TLLINOIS JB ^ 

D R A U G A S 
tam LcraroARiAii DAILT IBOEND 

Oafetaj Ava, Gtttoaco t, OL T*. Virgtafta 7-M40, I 4 M 1 ; T-+*tl 

tnUr*d M feoond-ClAM M»tt*r March 
rnder tb« Act of 

11, l t l f , at 
t, l t t t . 

Chieato. Illtnol* 

*%mbm of U»e Catholic Pr*m A M'D 
•nbliahad dmily, exept Sundays, 

by the 
JUuanlao Cathollo 
•RfiNUMBRATA.: 
*htca*oJ Ir Cic«roJ 

Kitur JAV Ir Kanadojo 
Ttalenyje 

Boolety 
Metama 

It.io 
11.10 

|11.M 

•HB8CR1FTION RATE8 
!*••• per y«ar ouUlde of Cblcafo 
M • • p«r year In Chlcaico A Cicero 
| t .00 per year tn CauaUa 
Foretjrn $11.00 per year. 
% metų t ni«n. 1 mln 

I.M $1.71 $1.2f 
$4.10 $1.60 $1.00 
t&.6# $t.0t $1.16 

LATVIŲ LAISVCS SIEKIMAI 
MACJ. IIIST K STALŠAN8, NYvvart.. N. V. 

Iki praeito šimtmečio vida- greit prisidėjo tokie studentai 
rio, galutinio baudžiavos panai* kaip Juris Alluhans, vlliau kal
kinimo 1861 metai3, vokiečių bininkas Krisjan!* Birena — 
dvarininkai - baronai ir vokie- tautos d Anų rinkėjas, Atis 
čių tautybes miestelėnai latvius Kroli vai ds — tautos prislkell-
laikydavo ne tautu, bet tiktai mo apaš ta l e ii keli k t i iš j.ra 
kaip paprastus žemdirbius -
artojus, kurie pajėgia valdy i' savo laikrašti 1862. m. Petrapi 

Redakcija straipsnius taieo a*vo nuožiūra. Nesunaudotu straipsnių ne
saugo, juos gražina ttk IS anksto susitarus. Redakcija ui skelbimų turinj 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

tik žagrę, nėra pajėgus 

NEĮVERTINTAS AMERIKOS GERUMAS 
AMERIKOS EKONOMINft PAEAMA UŽSlENIt l 

Paskutiniojo dešimtmečio bėgyje — nuo 1945 metų vidurio 
iki 1955 metų vidurio — Amerika yra suteikusi užsienio vals
tybėms 51 biliono dolerių dydžio ekonominę paramą. Amerikos 
ekonominė parama užsieniui yra naujas ir neįprastas veiksnys 
tarptautiniuose ekonominiuose santykiuose. Iki šiol valstybės 
kariaudavo viena prieš kitą ir laimėjimo atveju reikalaudavo 
stambių duoklių ir kontribucijų. Retai tačiau istorijoje yra 
buvę, kad kuri valstybė pastoviai teiktų pagalbą kitoms vals
tybėms bilionais dolerių. Tas taip nelabai suderinama ir su ka- i latvių liaudis neturėtų 
pitalistinės santvarkos idėja, nes toje santvarkoje kiekvienas šviesuomenės ir 

dvasi- lyje "Peterburgas Avižes", nes 
niam, intelektualiniam darbui, cenzūra tenai buvo kiek leng-
yra savo prigimtimi pasmerkti jįvesnė, negu vokiečių valdomo-
būt ponų tarnais. Jeigu k'..m joje Rygoje. Kur tik laikraš-
nor s iš oaudžiauninkų pavyko, tu pasirodė, ėjo iš rankų į 
bet kaip prasiveržti ir pasiekti' ranka3. Nors laikraščio am-
mokslo (visose augštesniojo ti-;ž.us buvo trumpas: jis greitu 
po mokyklose tuomet dėstomo- į laiku buvo uždraustas ir Kirš-

i mena tuo metu buvusi Lietuvių 
Didįjį SeiflKj Vilniuje 

Deja. Vis: idealai nuėjo nie
kais. Revoliucionierei pralai 
mejo. Sek m ų "aidžias iš 
siųsto:, ta p vadini m s bau 
dlianiudioR el;.;r.fMicij.ig, v »kL-
čiv; dvar uinliu b a r n ų vado 
vaujamo:: ii .-..auriųjų,' sukvii 

džių apie 12 studentų išleido Į Untųjų, I kato kazoke vykdo 
mos. Riaušininkai buvo gaudo 
mi, jų namai d( ginami. K is ne 
suspėjo pasprukti Į užsienį ir 
toliau j Ameriką arba pas ekt 
Rusijos gubernijų gilumą, buvo 
tuo;-u sugautas, pakartas arba 
su šaudytas,, pačiam prieč tai iš 
kasant sau duotę. Dalis slėpls' 
-niškuose. Nu..ausli buvo u i 
menkniekius, kartais už por:s ii kalba buvo vokiečių), tas tu-1 janis Valdemarą persekioja 

rėio virsti vokiečiu, nes išlavin-j mas. Bet jo mestos ugnies tau- teisingai pasakytų žodelių susi-
tas (izglitots, gebildete) žmo- toje niekas negalėjo daugiau 
<*us pagal tų metų pažiūras jo-! užgesinti. Prasidėjo naujas lai-
kiu būdu negalėjo būti latviu. į kotarpis — latvių tautos prisi-
Tai buvo padaryta ir skelbia- kėlimas. • 
ma sąmoningai su tikslu, kad 

savo 
vadų 

1905 metai 

Atėjo 1905 metai su riaušė-
viską turi užsidirbti savo darbu, bet ne dovanomis. Dėl to 
neįprasto tos paramos pobūdžio verta į tą reiškinį daugiau dė
mesio atkreipti. 

KAS GAVO PAGALBA 

kurie jai galėtų parodyti kelią mįSt revoliucija, nukreipta prieš 
\ šviesesnę ateitį. 

Galą tokioms pažiūroms pa
darė studentų ratelis Tartu 
(Dorpato) universitete praei
tam šimtmety su Krišjaniu 
Valdemaru priešakyje. Jis prie 

Iš 51 biliono dolerių vertybių, suteiktų užsieniui, 40 bilionų 
buvo duota dovanų forma, už kurias nereikės niekada atsilyginti, 
gi 11 bilionų dolerių buvo duota paskolų forma. Paskolų ter
minai yra labai palankūs ir ilgalaikiai. 

Šias 51 biliono dolerių siuntas galima paskirstyti į ekono
minę ir militarinę pagalbą. Ekonominei paramai tenka 36.5 bi
liono dolerių, gi militarinei paramai — 14.5 biliono dolerių. Mi-
litarinė parama daugiausia teikiama Vakarų Europos valsty
bėms — 9 bilionai dolerių. Toliau seka Azija — 3.5 biliono dol. 
ir Artimieji Rytai— 2 bilionai dolerių. 

T* o*i uv J I - i • x J . J - - • i- tintų — ligtol negirdėtas, : 
Iš 36.5 biliono dolerių ekonominės paramos didžiausia dalis . H , , . . f Vv\&\* 

tenka Vakarų Europai. Iš tų valstybių didžiausius kiekius ga- į ^ . T ^ l . ™ ^ ' J w « S t 
vo šios: 

rusų caro despotizmą ir dvari
ninkų galią. Kraštas subruzdo. 
Tauta prabunda, pradžiunga, 
kad atėjo laisvės valanda. Vals
čiuose susidarė taip vadinamos 
"Ricibas Komitejas" (Handeln-
de Komiteen). Rudenį komite-

rinkime buvo rykštėmi3 mirti 
nai plakami. Taip žuvo su virš 
4000 žmonių. Tuojau po revo
liucijos, 1906 metais vokiečių 
buvo parašyta slora knyga 
"Die lettische Revoliution", kur 
latvių tauta nupiešta juodomis 
spalvomis. 

(Bus daugiau) 

HIS NEPHEVf REVEALS-

savo buto durų prikalė lentelę, 
su užrašu prie savo pavardės tai siuntė atstovus > Rygą, kur 
ir fakulteto pažymėjimo, pride 
dant žodelį "latvis". Tai buvo 
kaip žaibas ant giedro' dangaus 
tarp Pabaltijo vokiečių ir mies
tuose ir miesteliuose suvokie-

ne-

Didž. Britanija 7.0 bilionus dolerių 
Prancūzija 5.4 " " 
Vokietija 3.9 
Italija 2.7 
Austrija 1.0 
Olandija 1.0 
Belgija 0.7 

Iš viso Vakarų Europos valstybės gavo 24.5 biliono dolerių, 
Azijos valstybės - 7.0 bilionus dol. ir Artimieji Rytai — 2.5 bil. 
dolerių. Tas rodo, kad ligšiol didžiausias dėmesys buvo kreipia
mas į Europą. Tačiau šiuo metu paramos svoris krypsta į Aziją. 

KLAIDINGOS NUOMONES APIE UŽSIENIO PARAMĄ 

Daugelis žmonių yra susidarę labai popularią opiniją, kad 
užsienio paramos tikslas yra "išstumti" Amerikos prekes į už
sienį. Ypatingai šis argumentas yra mėgstamas socialistinių ir 
komunistinių ekonomistų. Esą, Amerikos pramon§ negalinti par
duoti visų prekių krašto viduje, todėl naudojama užsienio para
ma tam prekių pertekliui "išleisti" užsienyje. Esą, jeigu nebūtų 
užsienio paramos, tai Amerikoje būtų depresija, ir todėl tos 
paramos svarbiausias tiksiąs esąs išvengti depresijos Amerikoje. 
Be to Amerika ta savo parama, esą, tikisi išugdyti sau didegnes 
rinkas užsieniuose ir ateityje tas dovanas atsiimsianti su kaupu. 

Si teorija remiasi labai netvirtais pagrindais. Svarbiausias 
argumentas tai nuomonei paremti yra tai, kad Amerikos ūkis 
yra perdėm vidaus suvartojimo ūkis. Amerikos pramonės ga
myboje užsienio rinkos vaidina labai mažą vaidmenį, žymiai ma
žesnį, negu daugelis žmonių įsivaizduoja. Tai galima matyti iš 
to fakto, kad visų Amerikos eksportų vertė (vertė visų išvežamų 
prekių ir žaliavų) sudaro vos 4 nuošimčius viso Amerikos pro
dukto vertės. (Amerikos produktas yra vertė visų prekių ir pa
tarnavimų pagamintų krašto viduje vienerių metų bėgyje). Eks
portų vertė yra apytikriai 15 bilionų dolerių per metus, gi vals
tybės produktas 1955 metais yra apytikriai 385 bilionai dolerių. 

Taip pat yra sunku apginti argumentą, kad užsienio paramos 
tikslas yra išvengti depresijos Amerikoje. Užsienio paramos 
metinis vidurkis buvo 5 bilionai per metus, gi valstybės produkto 
vertė paskutiniojo dešimtmečio bėgyje didėjo vidutiniai apie 15 
bilionų dolerių per metus. Tai reiškia, kad kiekvienais metais 
Amerikos ūkis sugebėjo suimti papildomai 15 bilionų dolerių ver
tės ir patarnavimų. Tai rodo, kad Amerikos vidaus rinkos pa
jėgumas suvartoti naują gamybą yra nepaprastai didelis, ir 5 
bilionų vertės gamyba yra permažas kiekis, kad galėtų nuspręsti 
Amerikos depresijos ar gerbūvio likimą. 

KOKS YRA AMERIKOS PARAMOS TIKSLAS? 

nis Valdemare tam žodžiui "lat
vis" pridėjo tautos prasmę. 

Žaibo greitumu oraplito žinia 
tarp žemdirbių—ūkininkų. Jie 
dabar turi savo studentų, savo 
šviesuomenės, kas juos užstos 
prieš dvarininkus — baronus ir 
šiaip skriaudėjus. Prie ratelio 

susirinko kongresas, kuris nu 
spendė nutraukti visus ryšius 
su rusų valdžia, atsisakė mokė
ti mokesčius, paskirti valdinin
kus latvius ir f. t. Kartu su 
tuo įvyko mokytojų kongres:s, 
nutaręs mokyklose įvesti latvių i jieškojo ir daug surado, 
kalbą kaip dėstomąją kalbą, į spėjama, kad jų dar yra 
padaryta nauja švietimo tvar-1 ̂ ^ Paskutiniuoju 
ka ir programa. Bežemiai tikė- ^ k s a l o J e . j \ 3 V , n . F 5 . , , . . , . • elektroninių instrumentų pa josi gauti žemes, darbininkai S „ 
darbo valandas, geresnį atlygi-. 

Žodžiu, buvo reikalauta. p a m o į o s b ū s i m i e s i e m s 

įieško paslėptu turtų 
Garsus septynioliktojo šimt

mečio jūrų plėšikas William 
Kidd (jis nužudytas Bostone 
1701 metais) savo suplėštus 
turtus slėpė salose pradedant 
Haiti ir baigiant Block sala 
Rhode Island valstybės pakraš
ty. 

Vėliau daug kas tų turtų 
bet 
pa

metu 
naujų 

nimą. 
autonomijos ši s kongresas pri- tevams 

Šv. Vincento ligoninėje Wor-
cestery, Mass., nuo lapkričio 22 
dienos pradėtas specialios pa
mokos būsimiesiems tėvams; 

dinti su kūdikių auginimu. 

Jr 

Dr. J . Budzeika 

D 15 M E S I O ! 

kraštai yra turtingi ž.emės turtais, turi daug žmonių, bet ne
turi priemonių ir tinkamai paruoštų žmonių tiems turtams iš
naudoti. Iš kitos pusės, Amerika yra turtingas kraštas, turi 
daug pertekliaus ir techniškų žinių. Amerikos turtingumas visą p a m o k ų m e t u t u s jįc supažin-
laiką didėja, ir netolimoje ateityje, pavartojus atominę energiją 
ir automatinius fabrikus, turtingumas dar labiau didės. Todėl 
Amerikos ūkis gali lengvai atiduoti mažą dalelę savo tautos 
produkto kitiems kraštams padėti. I r tame darbe Amerika ne
sivadovauja egoistiniais sumetimais išnaudoti kitus kraštus, kaip 
įvairių kraštų nacionalizmai mėgsta skelbti, bet tikru noru tiems 
kraštams padėti ir jų ekonominį gyvenimo standartą pakelti. Nes 
jeigu kiti pasaulio kraštai geriau gyvens ir kitos tautos bus 
patenkintos, Amerikai taip pat bus geriau. Tai skatins tarptau
tinius mainus ir kels pasaulio gerbūvį, 

EKONOMINIS GINKLAS KOVOJE SU SOCIALIZMU 

Amerikos ekonominė parama pasauliui yra labai įdomi ir 
nauja fazė Amerikos kapitalizmo išsivystyme. Ta savo pagalba 
Amerikos ūkis parodo, kad jo tikslas yra ne tik užtikrinti augs-
tą pragyvenimo lygį krašto viduje, bet taip pat siekti to paties 
tikslo visame pasaulyje. Šia veikla Amerikos ūkio sistema vys
tosi į naują pozityvų kapitalizmą, kuris ateinančių dešimtmečių 
bėgyje taikos keliu galės nugalėti socializmą ir p a s t a n g a s j > £ 
vergti tautas ir paskirus ž.mones. 

THE TRAGEDY 
OF CARDINAL 
MINDSZENTY 
H«'s still a prisoner despite the Red announcement ©f 
hls freedom! 

Now—lor the firsf fimt—tfie full story of Cardinal 
Mindsienty's captivity is revealed. Told by his nephew, 
who escaped through the Iron Curtain to teH the world 
about the CorHmunisH* inhuman treatment of his uncle. 

Learn what happened, and is happening to the heroic 
churchman who for almost seven years has been an in-
spiring symbol of resistance to Communist persecution. 
Learn how he was starved, tortured, druggea and brain-
washed. How he became a livtng spiritual force among 
his fellow prisoners and counfrymen. 

Begin "The Shocking Truth About Cardinal Mindsienty.** 
It's a story you'H never forgef. 

SEE THE AMERICAN YVEEKLY 
the magazine distributed with / 

SUNDAH 
CHICAGO AMERICAN 

v w D Ė M E S I O 
*h 

JURGIS JftNUŠJUTIS ir JURGIS MAŽEIKA, naujieji MidVest maisto krau
tuvės savininkai, maloniai kviečia visus iš arti ir toli į savo krautuves, esančios 

2515 WEST 69TH STREET, CHIC&G0 29, ILLINOIS 

DIDĮJJ ATIDARYMĄ 
Lapkriao mėnesio 19, 20, 21 ir 22 dienomis 

Dovanos suaugusiems ir vaikams. Specialiai žemos kainos. Daug prekių 
žemiau savikainos. Vietiniai ir importuoti gaminiaL 
Krautuvė adara nuo 7 vai. ryto Iki 10 vai. vak. kasdien. Telet. REpublic 7-9259 

^ 

VLADAS RAMOJUS 

LENKTYNĖS SU ŠĖTONU 

sūnumi pavojaus valandomis atėjo į partizanų vietą rytuose užtruko kone savaitę. Kad vokiečiai ne-
dalinį, kovėsi I-je dalyje aprašytose kautynėse, po Mū- turėjo tikro plano, kur tas kuopas padėti ir kad nema
žos kautynių pasitraukė į Latviją ir ten dirbo ltn. Ra- z a į ke\\0 betiksliai sukorėm, matyti ir iš šio atsitikimo: 
mučio grupėje. Vėliau, prasidėjus ofenzyvai nuo Ne- p r o Allensteino miestą, esantį Mozūrų ežerų prieangyje, 
munėlio j šiaurę, traukėsi mano keliais. Pakeliui pasi- p r a vežė du kartus. Pirmąjį kartą iš Allensteino nuvežė 
metė su tėvu ir kitais, ir dabar vienas Sonnebornon at- n e t į Lyck'ą, prie pat Augustavo miškų, netoli Suvalkų. 

Amerikos užsienio paramos tikslas aiškiai nėra noras pa
tenkinti vidaus ūkio reikalavimus, ir tų tikslų tenka jieškoti ki
tose srityse. Pirmasi tikslas tuoj po karo buvo atstatyti sunai
kintą Europos ūkį ir pašalinti badą ir karo atneštą skurdą. Cia 
motyvai buvo daugiausia idealistiniai. 

Antras tikslas buvo padaryti Europą ir kitus pasaulio kraš
tus ekonimiškai stipriais vienetais, kad jie būtų žymiai pajėgesni 
atsispirti prieš komunizmo pavojų. Jeigu tautos gyvena skurde 
ir neturte, jeigu nėra vilčių tam skurdui pašalinti, tos tautos 
yra labai neatsparios komunizmui. Tas tikslas — ekonominė kova 
prieš komunizmą — šiuo metu yra bene svarbiausias užsienio pa
ramos tikslas, ir todėl tą paramą reikia vertinti kaip galingą 
ir pajėgų šaltojo karo ginklą. Visų šių pastangų tikslai yra jau 
aiškiai matomi. Europos ūkis tapo atstatytas, jo gamybinis pa
jėgumas šiuo metu yra daug augštesnis negu prieš karą, Euro
pos tautos džiaugiasi gerbūviu ir gali dauig šviesiau ir viltin-
giau žiūrėti į ateitį. 

Trečias tikslas yra remti taip vad. atsilikusius kraštus? šiuo 
metu mes turime pasaulyje daug kraštų, kurie yra ekonomiškai 
atsilikę, kaip pvz. Azijos kraštai, Afrika ir Lotynų Amerika. Tie 

KARO NUOTYKIAI 

Tęsinys 52 

Vienon iš tų kuopų, suformuotų Sonnenborne, pa
tekau ir aš. Kaip ir visos kitos, taip ir mūsiškė buvo 
paženklinta ketvirtąja kuopa. Vokiečiai, vengdami di
desnio tautinio junginio vienoje vietoje, kiekvieną kuo
pą priskyrė prie kito bataliono, kad jos visos viena nųo 
kiįos būtų kuo didesniam atstume išmėtytos po rytų 
erdvę. Pre mūsiškės kuopos priskyrė du lietuvius kari
ninkus: vyr. ltn. Jakubauską ir ltn. Samatauską. Kiek
vieną dieną laukėm įsakymo išvykti. Kur toji pasky
rimo vieta bus, mes eiliniai nežinojom. Vieni kalbėjo, 
kad važiuosim Mozūrų ežerų link, kiti — kad net j pa
čią Varšuvą. 

Kuopos sudėtyje, kurion likau paskirtas, nebuvo nė 
vieno pažįstamo, nekalbant apie draugus. Bent pusę 
kuopos sudarė žemaičiai, kurių paskutiniu metu, pulką 
nuo Ventos atitraukus, daug savanoriais atėjo Žemaičių 
žemės ginti. Kitą dalį kuopos sudarė rytų augštaičiai: 
zarasiškiai, uteniškiai ir keliolika šiaurės augštaičių 
nuo Joniškio, Žeimelio ir Pašvitinio. Pasvalietis ir du 
kupiSkiečiai buvo artimiausi teritoriniai kaimynai iš 
Lietuvos. 

Tik prieš išvykstant iš Sonnenborno susitikau va-
balninkėno partizano Juozo S; šešiolikametį sūnų. Tė-

i 

klydęs. Kai paklausiau šešiolikamečio, kur tėvas, jis 
jaudindamasis išreiškė viltį, kad bus Žemaitijoje pasili
kęs. Tolimesnis Juozo S. likimas man nežinomas. Sū
nus sausio ar vasario mėn. pateko bolševikams į nelais
vę Karaliaučiuje. Ltn. Ramutis pasiekė laisvus vaka
rus ir yra gyvas. 

Tame pat Sonnenborne susitikau ir vabalnirtkietę 
gimnazistę Vitą. Iš namų pasitraukė drauge su tėvu, 
pakeliui pasimetė ir su kareiviais atvažiavo į Sonnen-
borną tėvo jieškoti. Beje, tėvo ir čia nerado. Iš Vitos 
sužinau, kad ji paskutinėmis dienomis Žemaitijoje buvo 
susitikusi su mano namiškiais, kalbėjo ir sužinojo, kad 
mano motina visai negalvojusi Vokietijon bėgti ir kad 
ji buvo labai susirūpinusi dėl nežinomo mano likimo. 

— Va, aš bėgau, vijausi ją, o jos planų visai kito
kių būta... 

— Aš negaHu užtikrinti, kad jie tikrai liko, — ra-" 
mino mane Vita, — bet taip kalbėjo. Dieve, padėk, kad 
susirastum savuosius ir laimingi būtumėt! 

Po šių žinių dideliam dvasiniam susigraužime sken
do mano tolimesnės dienos. 

Pagaliau vieną dieną mūsiškę ir kapt. Kazano kuo
pas išsiuntė iš Sonnenborno į paskyrimo vietas. Nors 
Vokietija laikoma kultūringu kraštu, kur pasiektas di
delis žmonių gerbūvis, bet mus išvežė paprastuose pre
kiniuose vagonuose, kur ne tik sėdynių, bet ir šiaudų po 
šonu pasidėti nebuvo. Varginga kelionė į paslaptingą 

Paskui vėl sugrąžino tan pačian Ailensteinan, nuo mūsų 
atskyrė kapt. Kazano kuopą, juos nuvežė kitais keliais, 
o mus į pietus pasuko. 

Kelios savaitės Lenkijoje 
• 

Spalio mėnesio pabaigoje mūsų kuopą išlaipino 
mažoje ir purvinoje Lenkijos geležinkelio stotelėje. Su
žinojom, kad esam nebetoli savo paskyrimo vietos ir 
kad varginga kelionė greitai baigsis. 

— Tik kodėl į tokią peklą atgrūdo? Kažkur į Len
kiją. Ar negalėjo Rytprūsiuose prie Suvalkų, Gumbinės 
ar Eitkūnų palikti? Vis ramiau būtų arčiau savojo 
krašto... 

Niūrus ruduo siaučia Lenkijos laukų platybėje. 
Aplinkui tamsu ir purvina. Kiek tik akys mato laukai 
ir laukai. Kaikur toliuose juoduoja tamsūs medžių ku
polai. Ten Lenkijos dvarų centrai t kuriems priklauso 
tie n^pmatomi žemių plotai. Kaikur pamatai prava
žiuojančius vežimus su runkeliais, pralekia viena kita 
kariška mašina. Tai ir viskas niūrioje ir tamsioje Len
kijoje. 

Vos išlipę iš vagonų, tolumoje užgirstam nuolatinį 
šaudymą. Iš pietų pučiąs vėjas tą šaudymą taip priar
tina. Atrodo, kad šaudo už dešimties ar kiek kilometrų. 

( B o i d a u g i a u ) 

• 



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, lapkričio 18, 1955 

DIDELIS OPERŲ IŠTRAUKŲ KONCERTAS 
ĮVYKS SEKMADIENĮ , LAPKR. 2 0 D , " " 

SOKOLŲ SALĖJE, 2337 SO. KEDZIE AVE. 
Dalyvauja Vald. Šalna, tenoras ir kiti geriausi Chi- ^ 

cagos lietuviai ir latviai opery solistai. 

Arijos ii operų „T Pagliacci", „II Travatore" ir „Rigoletto.'l 
Solo, duetai, kvartetai, su kostiumais ir dekoracijomis. 

Pradžia — 3:30 valandą po pietų 
Po koncerto lokiai, gros BALIO PAKŠTO orkestras. Bilietų 

kaina $2.00, įskaitant taksus. 
Rengia Lietuvlu-Latviu Organizacinis Komitetas 

=f 

Marijos Pečkauskaites minėjimas 
Minint M.. Pečkauskaites 25 į morkos; buvo jaunimui sunkiau 

metų mirtie* sukaktį, Clevelan- suvokiamos ir jų metu jaunieji 
do jaunučiai ateitininkai praėju
sį penktadienį per radiją davė 
charakteringesnes "Seno dvaro" 
ištraukas. Programoje dalyva
vo: Mamatė — E. Golšanskie-
nė - Alšėnienė; Irusė — Jūratė 
Orantaitė; Niką - Viktoras La-
niauskas; Jonelis — Dalia Liau-
konyte ir skaitytoja — Živilė 
Končiutė. Montažą parengė E. 
Alšsenienė. 

Sekmadienį lietuvių salėje mi
nėjimą surengė moksleivių at
eitininkų kuopa, pastatydama 
Šatrijos Raganos "Viktutės" 
dviejų paveikslų įscenizavimą. 

Prieš vaidinimą kalbėjo P. Bal 
čiūnas apie Pečkauskaitę, kaip 
rašytoją, pedagogę ir .visuome-

šventeg dalyviai smarkokai nuo
bodžiavo bei nekantravo. Visai 
kitaip jaunimas reagavo į vaidi
nimą, kurio dalyviai buvo jų 
draugai. 

STUDENTŲ VAKARAS 

Lapkričio 26 d., Padėkos die
nos savaitgaly, visuotinio studen 
tų suvažiavimo užbaigimo pro
ga, rengiamas įdomus meno va
karas, į kurį kviečiama visa Cle 
velando lietuviškoji visuomenė. 

T R U M P A I . 
— Dr. Jurgis Balčiūnas, pas

kutiniu metu dirbęs Cambridge 
ligoninėje, persikėlė f Strass-
burg, Ohio, apie 70 mylių nuo 
Clevclando, kur atidarė savo pui 
kų gydytojo kabinetą. 

— Jadvyga Damušienė Cleve-
lande atstovauja "Moters" žur
nalą ir norintieji jį prenumeruo
ti prašomi į ją kreiptis tel. CE-
1-4971 arba sekmadieniais Spau
dos kioske. 

— Jaunimo studijų būrelio su 
sirinkimas įvyks lapkričio 20. d. 
5 vai. N. Ambrazaitės bute, 1322 

susirinkę nariai vienbalsiai pa- Žuvusiųjų ir mirusiųjų karių, 
kvietė pirm. K. Budrį susirinki- partizanų, saulių ir dabar tebe-
mui pirmininkauti ir vald. sekrt. 
K. Morkūną sekretoriauti. 

Pirmininkas pranešė, kad L. 
S. Ramovės Clevelando skyrius 
buvo sumanęs atidaryti rūbų 
siuvimo ir taisymo dirbtuvę, ku
rią buvo sutikęs vesti karo inv. 
A. Mackevičius, bet dėl tam tik
rų priežasčių atsisakius, kalba
mos dirbtuves įkūrimas atidė
tas. 

Vasario 16 gimnazijai surink
ta aukų $33 ir pinigai pasiųsti. 

Tenka pasidžiaugti, kad L. S 
Giddings Rd. Susirinkimo metu ^ ^ Clevelando veikla gerai 
kalbės Aldona Augustinavjčienė d ė k a e n e r g i n g a i v a i d y b a i ir na 
jaunimo aktualiais klausimais. 
Clevelando jaunimas maloniai 

Programą atliks studentai iš 
visų JAV augštųjų mokyklų, 
pradedant New Yorku ir bai
giant Los Angeles. Muzika, dai
nos, poezija, humoristika yra 

nininkę, dr. A. Bridžius patiekė į dominuoją programos punktai, 
prisiminimų iš rašytojos gyve-j P o p r o g r amos — šokiai, vei-
namojo laikotarpio ir E. Aisė-1 k i a n t turtingam bufetui. Biletus 
nienė papasakojo apie jaunystės i j a u d a b a r g a i į m a įsigyti Spau-
laisvalailyus, praleistus kartu su d o s k į o ske, "Dirvoje" ir pas stu-
mūsų rašytoja. 'dentus. 

kviečiamas dalyvauti. 
— Gražiausia Kalėdų dovana 

yra V. Augustino Lietuvos vaiz
dų albumas, kurio naujoji laida, 
papildyta 50 nuotraukų, gauna
ma Spaudos kioske. 

— Radijo klubo transliacijų 
laikas pakeistas į 7 vai. vak. 
penktadieniais. Valdyba išsiun
tinėjo cleveiandiečiams prašy
mus, prašydama paremti radiją, 
nes be visuomenės paramos va
landa turėtų užsidaryti. S. G. 

rių pritarimu 
veikime. 

bei dalyvavimu 

Lietuvos kariuomenei šventės 
paminėjimas 

L. S. Ramovės Clevelando sky 
rius š. m. lapkričio mėn. 23 d. 
Lietuvių svetainėje rengia l i e tu 
vos kariuomenės šventės pami
nėjimą. 

kariaujančių intencija š. m. lap
kričio men. 20 d. fiv. Jurgio baž
nyčioje 10 vai. bus laikomos iš
kilmingos šv. Mišios ir pasaky
tas pamokslas. Todėl kviečiami 
kariai, šauliai, skautai ir kitos 
organizacijos bei plačioji visuo
menė Clevelando kaip kaip gali
ma gausiau dalyvauti. 

Š. m. lapkričio 23 d. 7 vaL 
vak. Lietuvių svetainėje įvyks 
iškilmingas Liet. kariuomenės 
šventės paminėjimas. Programo 
je numatyta paskaita ir sveikini
mai. 

P-nas Auginąs yra paruošęs 
įdomų vaizdelį, kuris ir bus tą 
proga suvaidintas. 

Yra pakviesti solistai Augai-
tytė ir p. Bakflnas išpildyti kon
certinę dalį. 

Pabaigai meninėje dalyje pa
sirodys Clevelando jauniai, ku
rie yra pasiruošę daug ką ir la-

(Nukelta J 5 pusi.) 

IŠ L. S. RAMOVES VEIKLOS 
L. ' S. Ramoves Clevelando 

skyriaus susirinkimas įvyko š. 
m. lapkričio men.-13 d. 11:30 
vai. Lietuvių svetainėje. Susi
rinkimą atidarė valdybos pirm. 
kap. K. Budrys, pasidžiaugda-

E. Alšėnienės parengtame į-j studentai sako:< "Iki pasi- mas gausiu narių atsilankymu 
Viktu- m atymo kroatų salėje Padėkos i ir pasiūlė išrinkti jareiadiujną, 

Jūratė Gailiušytė; daktarą.,dienos savaitgalio šeštadienį!" Į kuris vadovaus susirinkimui. Bet 
Antaną — Valdas Graužinis; 
studentą Joną — Rimantas La-
niauskas; Onutę — Aldona Bal 
čiūnaitė; Alenutę — Živilė Kon
čiutė ; muzikantą ir piršlį — Ri
mas Valaitis; Emilką — Audro
nė Gelažytė: Justę Audronė 
Alkaitytė ir jaunikius — Vyte
nis Darnusis. Rimas Sadauskas 
ir Kęstutis Valaitis. 

Minėjimas, kurin buvo susi
rinkę nemažai žmonių ir gražus 
būrelis besimokančio jaunimo, 
buvo ištęstas per ilgomis kal
bomis, užtrukusiomis daugiau 
valandą. Kalbos, ypač dvi pir-

Kad jūsy pinigai atneštų jums daugiau pelno 
. . . ir butų saugiai apdrausti visokiu metu . . . paprasčiausias 

dalykas — patalpinkite pas mus ! 
"Aptarnauja JŪS nuo 19Z2T 

ST. ANTH0NY SAVINCS & L0AN ASS0CIATI0N 
1447 80. 49th COUKT. CICERO. ILLINOIS 

Telefonai'. TOwnhall 3-8131—S1S2 

V E L T U I 
"THE KEY TO GOOD FORTUNE" 

O V I N G 
A. BENIULIS atlieka įvairius r 
perkraustymus ir pervežimus i 
iš tolimų ir artimų atstumų. 

TeL BI. 7-7075 arba Į 
RE 7-9842 

GRAND 

TELEVIZ IJOS 
ir Radio Aparaty Taisymas 

Sąžininga* ir garantuotai darbai 
M. RIMKUS, 4517 S. Sawyer Sfc. 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037 

mm 

V. AUGUSTINO 
Lietmo* Vaizdų ai barnia* 

L I E T U V A 
yra geriausia dovana visokiomis 
progomis ir visiems, nežiūrint kas 
kokia kalba bekalbėtų, nes albumo 
vaizdai kalba apie Lietuvą visiems | 
suprantama kalba. Antroji albumo 
laida yra naujai pert\arkyta ir 
pridėta apie 50 naujų vaizdu. 

Visi kviečiami jį užsisakyti ir 
savo draugui p, a s į ū 1 y.ti. 

Lietuvos vaizdu albumą* LIE
TUVA yra geriausia kalėdine do
vana. Kaina $6.00. J\ galima ui 
sisakyti 

• • D R A U G A S ' ' 
2334 South Oaidey Ayenue 

Chieago 8, Illinois 
ir pas platintojus 
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KVIEČIAME VISUS bo išimties atsilankyti ir apžiūrėti naujai 
atremontuotas patalpas . . . Pradedant Lapkričio Imą ir bai
giant Lapkričio 30tą dieną. 

KIEKVIENAS ATSILANKĘS bus pavaišintas kava ir pyragaičiais 
ir veltui gaus 1956 metų kalendorių. 

VELTUI DOVANELES TAUPYTOJAMS 

. . . Kurie padės į savo sąskaitą $50 ir daugiau arba atidarys 
naują sąskaitą minėta suma veltui gaus gražų menišką termo
metrą. x 

. . .Atidarą naują 1956 Ch risimas Club Kalėdų sąskaitą gaus 
dėže kalėdinių kortelių. . 

Kviečiame ir laukiame visų. Durys svetingai atidarytos. 

* 

AND LOAN ASSOCIATION 
1447 So. 49th Court, Cicero, Illinois 

• m 

Telefonai: TOwnhaii 3-8131 ir 8132 
JUOZAS 

— ,i ^ . . . „ — 

RASTINES VALANDOS; 

(ACTUALSUE) i. 
k4»d»eu nuo 9 ryto iki 5 \4Lir0. Pirmadieniais iki 8 vakaro; Tretiatfituiai* uždai* visą dieu*. 

_ ^ .;• 1 • • v • 1- - • 

Sdltidieaiai, iki 1 po pe* . 

' 

SEGHETTI TRAVEL BUREAU 
2451 So. Oakley A venų e Tel. YArds 7-3278 

MES PARCPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GEL2KEUAIS. 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS. 

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

MIDLAND PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAU SU IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

BENDROVĖ 

4038 ArdMT A f t M t U I . LA3-6719 
AUGUST SALDUKAS Pmzidtm 

Norėdami pirkti, keisti ar parduoti automobili visuomet 
kreipkitės į Lietuvišką automobiliu prekybą 

B A L T I C A 
5805 S. WESTEEN AVE. WAlbrook 5-8200 I 

MOVIHC MOVINC 

n* 15 TOU IR ARTI # ' * 1 
NAUJI DIOELl TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO (RANK/AI 

ILSU M^ų MTftlMAS-RISUS IR SA±ININ6AS PA7ARNAV/MAS 

JUOZAS N VJJ JMITIS 
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, I I I . Tel. WAIt>«>olr 5-9209 

K U P O N A S 
3237394143 49 51 

Įspėkite, ką reiškia šitie skaičiai, — gausite dykai 
I Fleitą, su kuria pagrosite malonias melodijas. 

I Vardas ir pavarde . • . 
I Adresas 

L šis kuponas galios ir kitos dovanos laimėjimui. Pri-
. siųskite, ar asmeniškai atneškite jį į Budriko krautuve, 
I 3241 So. Halsted Str. 

I Skaičių reikšmė: 

L _ _ _ _ 
>:• f » 

M1S1M 

Budriko krautuvėje gaunami laikrodėliai, auksiniai ir 
deimantiniai žiedai, rašomos plunksnos, gryno sidabro iš
dirbiniai, radio, phonografai, rašomos mašinėlės, valizos, 
čemodanai, vilnoniai manketai, kaldros, lietuviški rekor
dai, kostume jewelry, gintaro išdirbiniai, elektriniai daik
tai ir kiti įvairiausi daktai tinkami dovanoms. Įstoję į 
Budriko Radio kontestą turėsie progos laimėti $200.00 
pinigais. 

(USCORPORATED) 

3241 So. Halsted St. TeL CAlumet 5-7237 
CHICAGO S, ILINOIS 

L 
-

. 
. 
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Penktadienis, lapkričio 18, 1955 
• - • " • • • • " " • ' • " " • " ' 

.DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 5 
<? 

Š. m. lapkričio men. 19-tą dieną, 7:00 valandą, 
S O K O L Ų S A L Ė J E 
2339 South Ktdiie Avcnue, Chicago 
"Laisvoji Lietuva" rengia didžiulį 

KONCERTĄ--BALIŲ 
PROGRAMOJE: Sol. Monika KripkauskienS 
išpildys specialiai šiam koncertui parinktas dai
nas ir arijas; akompanuos muz. Al. Kučiūnas. 

Čia gimę lietuvišky liaudies reprezentai — 
"Ateities" Šokėjai šoks naujai stilizuotus lie
tuviškus liaudies šokius. 

Programos vadovas akt. Kazys Oželis. 
Šokiams gros Adolfo Ramonio orkestras 

pilname sąstate. 
Vaišėms turtingi valgių ir gėrimų bufetai. 
Maloniai kviečiame visus dalyvauti. 

= ^ 

^ : s= ^ 

BALTIMORĖS ŽINIOS 
"Varpų Giesme Tūkstantis žmonių austrių 

puotoje 

Puota įvyko lapkr. 13 d. šv. 

postuose pirmaujančias parei- tėvynę Lietuvą. Kas kitas gali 
gas, su atsišaukimu rūbų reika
lu kreipėsi į Posto nariu3, ku-

išugdyti kovingumo dvasią ir 
aukojimąsi už tėvynę^ jei ne mes 

1956 METŲ 
• 1ELEVIZMOS • 

FM ir NEŠIOJAMI RADIJAI 
Aug&tos kokybes fonografai 

— DULKIASIURBLIAI — 
Elektriniai laikrodžiai 

VIDAUS IR LAUKO ANTENOS 
—• TV I R RADIJO LEMPOS — 

BATERIJOS — DALY 8 
Visų radijų, fonografų, TV Ir 

rekordavimu aparatų 
TAISYMAS 

atl iekamas patyrusių inžinierių 
— VISKAS GARANTUOJAMA — 

Kainos iemlausioa 

L-DGirm 
OlTCLEVISIOn 
Isales- servlce) 
SISO So. Halsted — DA 6-688~ 

3£ 

rudens vakaro laikas — lapkri
čio men. 19 d. Bet apie vakarą 

Liet. Bendruomenes Baltimo-
rės apylinkes rūpesčiu, lapkri-

Alfonso parapijos salėje ir jos!čio men. 12 d. mūsų koloniją 
kieme. Tai pats svarbiausias! aplanke VVaterburio lietuvių 
metinis Šv. Alfonso parapijos scenos mėgėjų teatras su ne-
parengimas, ruošiamas kas me- \ kartą kitur rodyta ''Varpų k i t 3 kartą, 
tai antrą lapkričio mėn. sekma-j Giesme". Vaidinimo pasižiūrėti i Vyskupas R. Dwyer 
dienį. Ji ir ruošia stipriausia prisirinko pilna Lietuvių sve- \ kaip pranešta, savo vyskupijai 
parapijos organizacija — Švč. tainės salė. Tai rodo, kaip bu- (Reno arba Nevados) rinko au-
Vardo Draugija. Šiuo parengi- vom pasiilgę rimtesnio dramos kas šv. Alfonso bažhyčioje lap-
mu susidomėjimas šiais metais veikalo. LTB apylinkė, pakvies- kričio 7 ir 8 d. per Stebuklin-
buvo ypač didelis. Prie to prisi- \ dama waterburiečius, atliko ge- gojo Medalikėlio novenas. Rink-
dėjo ir saulėta, pusiau vasaris- rą darbą visuomenei. Materia- liavos vaisiai tokie: išvykstan-
ka diena. Nuo pat pirmos va- j liniais jo vaisiais irgi neturės čiam svečiui prel. Mendelis įtei-
landos po pietų ligi- penktos va- skųstis, nes ir svečius išleido ne kė $2,000 čekį. Į šią sumą įeina 
landos gausiai susirinkę svečiai su tuščiomis rankomis, ir j sa- $270.00 surinktų per lietuvių 
parapijos salėje buvo vaišinami j vo pajamas galės šį tą įrašyti, pamaldas sekmadienį, lapkričio 
šiltais valgiais. Tuo pat laiku 6 d., ir $150 asmeninė prel. 
salės kieme mėgėjai be pertrau- Balfo skyriaus 
kos dezertui naudojosi austrė- mėnesinis susirinkimas įvyko 
mis, žaliomis ar šutintomis, ku-' lapkričio mėn. 6 d. Lietuvių 
riog ant tam tyčia įtaisytos svetainės mažojoj salėj. 
pryžados visų akivaizdoje buvo Pagrindinai apsvarstytas ga-
kaitinamos. Pasibaigus vai- rantijų Vokietijoje esantiems 
6ėms, jauniniui duota progos lietuviams išrašymo klausimas. 

Išsiaiškintos visos painiavos. 
Miela pažymėti, kad, 

rie šį kartą suaukojo labai žy-. patys. Ateis diena, kada vėl bū-
mią visų siunčiamų drabužių sime paiaukti į kovotojų eiles 
dalį. 

Pagaliau nustatytas Balfo 
atkovoti laisvę ir nepriklausomy 
bę mūsų pavergtai tėvynei Lie
tuvai. Tik tada būsime pajėg's, 
kai nesnūduriuosime, bet veik
sime. L. Žvirkalnis 

Mendelio auka. J. M. 

Cleveland, Ohio 
(Atkelta iš 4 psl.l 

bai įdomaus parodyti susirinku
siems. 

Meninei programai pasibaigus 
skyriaus j bus linksmoji dalis. Ponios yra 

pasišokti. Aštuonias valandas 
užtrukęs parengimas buvo la
bai judrus ir linksmas. Tūks- pirmininkei EI. Armanienei pa- j pasižadėjusios pagaminti skanių 
tantinis atsilankiusiųjų būrys dedant, jau visai baigiama | užkandžių. Veiks ir bufetas. Vi-
džiaugėsi galėdami skaniai pa- tvarkyti 20 tokių garantijų, sas gautas iš parengimo pelnas 
sivallinti, su savo pažįstamais | Dar tikimasi keliolikos garanti-1 bus pasiųstas karo invalidų su 

jų daugiau 

Dratužių rinkliava jau baig
ta. Jos vaisiai visai geri: pa
ruošta Balfo Centrui išsiųsti 17 
didelių dėžių su drabužiais. Šį 
kartą su įpakavimu valdyba 
vargo daug neturėjo, nes susi
laukė gražaus būrio talkininkų. 
Rūbų sudėjimo į dėžes darią 
atliko: Br. Budreikaitė, M. Jo-
kubaitienė, Ema Tasmanicnė 
(ši dabar atvykus iš Vokieti-; 
jos) K. Galeckas, K. Gūdaus- j 

pasimatyti, pasilinksminti ir, 
be to viso. savo atsilankymu 
prie parapijos išlaikymo prisi
dėti. 

Šis parengimas buvo pa
ruoštas labai gerai. Viskas bu
vo numatyta, gerai suplanuota 
ir taip vikriai įvykdyta, kad 
tūkstantis žmonių buvo gražiai 
priimta, ir neteko pastebėti ar 
nugirsti nė mažiausio nusiskun
dimo ar nepasitenkinimo. Tai 
nuopelnas rengėjų «*r savanorių 
darbininkų, dirbusių su visu at- kas, V 
sidėjimu. Virėjos dirbo ne tik ; kas ir 
pačią vaišių dieną, bet vaišes reikia priminti, kad Vincas 
ruošė jau kelias dienas anks- • Velžys ir jo žmona, eidama 
čiau. Tvarkytojai ir padavėjai į abiejuose Lietuvių Legionierių 
ištisas valandas be poilsio rūpi- į ============================== 
nosi patarnauti svečiams. Kbk 
savanoriško nuoširdaus dar'co 
paaukota, gali pasakyti tas 
faktas, kad tokių savanorių 
būta daugiau kaip šimtas. Per 
ilga būtų juos visus čia paminė
ti, nors to jie yra nusipelnę. 
Tačiau negalima tylomis pra
eiti pro Švč. Vardo Draugijos 
pastatyti. komiteU, karig visą i cnicago 29, tu. HEmiock « 2«n 

J 7121 Bo. ROCKV7ELL 8T. 
darbą organizavo. Komitetą _ _ _ _ _ _ , _ _ „ „ - ^ , - ^ ^ - , • 
sudarė esamieji ir buvusieji = 
ftvč. Vardo Draugijos valdybų I" 
nariai: J. Mičiulis, Pv. DiStefa-
no, J. Kašinskas, P. Grcssl, F. 
Rėkus, J. Gaikas, Ch. VVil-
czynski, A. Strazdauskas ir A. 
Miceika. Komiteto pirmininku 
ir vyriausiu parengimo vadovu 
buvo kun. Juozas Antoszewski. 

šelpimui 
Lietuvos kariuomenės šventės 

paminėjimas turėtų sutraukti 
kaip buvusius karius, partiza
nus, šaulius, skautus, taip ir 
plačiąją visuomenę, o ypač jau
nimą. Farodysime savo meilę ko 
vojusiems už mūsų brangiąją 

Konsulato jieškoįimai 
Ambraziejus Antanas, Vinco 

sūnus, gimęs 1915, iš Marijam
polės. 

Česnai Vincas ir Sargijušas, iš 
Liudvinavo valsčiaus, nuo 1898 
gyvena Chicagoje. 

Drabišius Petras, išvykęs iš 
Lietuvos 1944 m. ar vėliau. 

Klemenis Feliksas, gimęs An-
tinopolio dvare, Žydikių valsčiu
je, Mažeikių apskr. Atvyko A-
merikon apie 1907, gyveno Chi-
cagoje, dirbo kaliošų fabrike, 
vėliau išvyko į Brooklyną. 

Paulis - Stepanavičiūtė Albi
na, Jurgio duktė, gyvenusi pie-
velande ir dirbusi moterų kir
pykloje. 

Ramanauskienė Elona, Vinco 
Cesnos duktė, nuo Liudvinavo. 

Jieškomieji arba apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepti. 

LIETUVOS KONSULATAS, 
6147 So. Artesian Ave. 

Chicago 2fr, IU. 
Telef. REpubli* 7-8334 

S A U G U S 
BALDŲ 

PERKRAUSTYMAS 
18 AUTI IR IX>LI 

Naujas 1956 specialus dide
lis sunkvežimis su pilna ap-
drauda. Pigus ir sąžiningas 

patarnavimas. 
Saukite: 

R. A E R / N A 8 
4M6 8. Wood St.. fh ioago t 

111. VL 7-3972 

NARUI LIETTO TAUP. IR SKOUNIMO 
B- VTŲ LYGOS, KURIOSE 

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Ik i S10,000.00 
IR 

Paskolos Duodamos Namij Įg i j imai 

Lengvomis Sąlygomis 

CHICAGO SAVINGS A LOAN ASSN. 
6234 S. Westem Ave. Chicago 36 , U i 

GRANE SAVINOS & LOAN ASSN. 
2555 W. 47th St. Chicago 32, IU 

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN. 
3430 So. Halsted Street Chicago 8, II) 

UHIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSIL 
1800 S. Halsted St. Chicago 8, lli 

3 O C 3 0 C 

1956 © 
TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 

v "ski'biniausk̂  &Dar Tik pas mus pirkdami gausit I J£V 

S0 T H I E BARČUS 
RADI0 PROGRAMA 

16 WGE3 stoties — Banga 1390 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:4* iki 9:30 vai. ryta 
SEŠTAD. 8:30 iki 9:30 ryt© 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
SKKAI). H:30—0:30 T. r. ls stotie* 

WOPA — 1490 kll. 

Nemokamai 3-ju mėn. pilną garan
tiją — • darba« ir dalys. 

• Nemokamai vidaus anteną ir insta
liavimą*. 

• Iki $100.00 ir daugiau nuolaidos už 
jūsų seną televiziją. 
Be to. visokiausi radijai, rekordą-

vimo aparatai, lempos, baterijos, da
lys ir kitų firmų televizijos. 

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAS 
PATARNAVIMAS 

Frank's TV and Radio 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

748 Wes» 33rd Street 
Telefonas CAIumet 5-7252 

PRANAS KERŠIS IR 
PAl'UVl V. BNPSEUI 

1 0 0 0 1 = IOI 

'"ta-

PADEKIME ARTIMIESIEMS 
LIET0V0IE! 

Plačiai pagarsžįgsi Amerikos 
žemyne Patria Gilk Parcel Co., 
susitarusi su lietuviškos valyk
los Public Cleaner savininke, 
atidarė naują siuntinių užsaky
mų skyrių į Lietuvą ir kitus 
SSSR užimtus kraštus. 

Priimame žodžiu ir raštu pil
nai apmokėtus medžiagų, ava-

maisto ir vaistų užsaky-
us ir garantuojame 100%. 

Dirbame kasdien valyklos 
darbo valandomis. 
PATRIA GETO PARCEL CO. 

3741 W. 26th Street, 
CHICAGO 23, ILL. 

Tel. CRavvford 7-2126 

trr ATVBAI re N AMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIU RCftfV 
MEDŽIAGĄ 

CARRMOODY 
LUMBER CO. 

STASYS UTWINAS, Pres. 
SA39 8a HALSTED ST. 

TeL Vfcsorjr 4 - 1 * 7 * 
APKAINAV1MĄ IR PREKIŲ PR> 

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RAATINt ATIDARYTA kasdien nu* 
I vai ryto Iki I vai. rakaro lt 
šeštadieniais Iki I vai takaro 

P.aj.JOKUBKA 
t V , DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas tr Taisymas 
4102 Archer Ave,. at Mo/art 

Chicago 32, 111. — TeL LA S-8611 

Pradėki! Taupyti Siandiąn, Turėsit Rytoj! 
Taigi , dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

ištaigoje BRIGHTON SAVINGS and LOAN! 
Kiekvieno taupytojo indeliai apdrausti iki $10,000.00 

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

CHARLES ZEKAS, Sec's 

OFISO VALANDOS: 
Pirmad.. antrad., p^nktad. tr Treilad. * 
Ae*t. * v. ryto iki 4:10 p. p. Ketvirtad. 

ryto Iki 12 T.. 
I n L iki I TI 

SUTVARKYKITE LAIKU SAVO AUT0M0BIU 
Complete Auto Service 

454S-44 8. Westorn Ars. TeL OLdl. 4-007 
fiav. StAsys Dapkus, 

•jf( k a s > toris raoderniausias 
rai ir nebrangiai 
nodašo, taip pat sorccal inoja 
kad taupiau tuuadoCq benziną Ir 
Jis šioje srityje dirba nuo I M S 
taip kad Jo darbą bosite pat 
mq telef. VYAibfook &.TMO. 

'i I M 

t? 

CONRAD'AS FOTOGRAFAS 
(UETUVIS) 

liodsrnilkai įreng
ta rietą įvairioms 
nuotraukoms. Spe-
oialybe — vestuves 
Jaunavedžiams duo
dama puiki ir brač 
gi dovana. Saliam 
gai ir graliai atlie
kamai darbam. * 

4 1 4 YVest 63rd Street 
TeL ENg. 4-5883 arba ENg. 4-6840 

= 

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 CO. 

2512 W. 47TH ST. TEL. FRONTIER 6.1998 
Pas specialistą nupirksi pigiau, sutaisys geriau 

Roosevelt Furniture Miegamo Rakandy Išpardavimas! 
11 gabalų — tiktai už $109.00 

Į šį setą įeina lova, dreseris, ko
moda, springsai, matrasas su vidu
jinėm spiruokl<Bm, S vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais. 
Už 6 mėnesių išmokėjimus neima-
me jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas. 

ROOSEVELT FURNITURE CO. 
2310 WEST ROOSEVELT ROAD Tel. SEeley 3 - 4711 

Fel lx Raudonis , sav. ir menadžerls 
Krautuve atidaryta Sekmadieniais nuo 11 iki 4:10. 

B U I C K ' A S 

L I E T U V I Š K A S 

A U T O M O B I L I S 

^ : 
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AUOŠTAS DIVIDENDAS U i TAUPOMUS PINIGUS - PILNAI APDRAUSTAS IR PELNINGAS SAUGUMAS 
PATARNAVIMAI VELTUI VISIEMS M 0 S Ų NARIAMS 

Štai kodėl apsimoka taupomus pinigus padėti i CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASS'N: 1. Pas mus visi indėliai yra apdrausti 
Uci $10,000.00. 2. Pas mus taupomi pinigai buvo ir yra išmokami pagal pareikalavimą. 3. Per 31 metus CHICAGO SAVINGS visada 
100% išmokėjo taupytojams indėlius ir visada mokėjo augštesnj dividendą, negu kitų finansinių ištaigų. 4. Pas mus taupytojai 
gali iškeisti Čekius, apmokėti geso, elektros, telefono sąskaitas, Real Estate ir Income Tax mokesčius ir visas kitas bilas mūsų 
Special Money Order čekiais. Mes nieko neskaitome už šiuos patarnavimus. 5. Parduodame ir keičiame valstybės bonus. 6. Teisingo
mis sąlygomis duodame paskolas perkant namus. ' 

Pas mus yra šie taupymo skyriai: optional, investmentų, va kad jų, Ch rišt mas Club ir Bonus Savings. 
Kviečiams visus taupyti šioje pačioje progresyviškiausioje lietuvių taupymo bendrovėje, 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIAHON 

N u o 

1 9 2 4 

62M South Wf»tern Aveaue 

K«tvirtadiea4*4# auo 9 iki S *•*! r4T-*yrjna.: c»~~.<»,*i<y«,<>«- ožy* 

JOHN PAKEL, Preridentas GEovehiU 6-7575 

^aaaro. Trsčiasdlaj^aia i£Za>rjim vUs> disaa, Sditadlsaiaia ns»o 9 ryto iki S vai. po pietų. 
t J *&*+ t *aL Ttitaroi. jt=tradi«Jiifcto k» »e*fcta4iS2Jais auo t *M 4 ralaadar. p© 5 i I 1 9 5 5 

]ūsų ir Jūsų šeimos saugumui 
Jei turite Univertal Savings sąskaitą, tai galite būti tikri: 
Kad Jūsų taupomi pinigai atneš Jums daugiau pelno.-
Kad Jūs turite lėšų nelaimės 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 finansinė 
įstaiga, aptarnaujanti Jūsų kaimynus ir norinti patarnauti Jums. 

Esame Federal Savings and Loan Insurance Corporation na-
rvs. Santaupos apdraustos iki $10,000.00* 

ERSAL SAVINGS 
a n d L o a n A s s o c i a t i o n 

1800 SOUTH HALSTED $TREET 

— 1SS, = i = s= = acs 

1 * #1 Perskaitę dienr, "Draugą", duokite jį k i tkas . 
• — i • • • • 
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6 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, fLUNOIS 
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Čfnktadienis, lapkričio 1$, 1955 
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( \ A I r 1 ii V 7 I n I H C P***1*** 700-tams naujų kan-1 zuitų kunigą Dennis Comey, 
V ft I l 1 U 3 A I II I U Sjdidatų j policininkus, jo norima, I kurs daug prisidėjo prie santy-

V "' L. * TV t 9 9 finn k a d ^ U 0 8 e b u t ų t v i r t a 3 morali- kių pagerinimo tarp darbininke 
ROrejOS KatallKamS *ZZ,UUU n i y l r d v a s i n i u vertybių supra-'ir darodavių. 

Jungt. Tautų įstaigos Korė- timas. l u o tikslu Policijos aka-
joc katalikams davė $22,000. demijoje šios srities paskaitas P a g e r b ė d e n t i s t ą 
Ta suma paskirstyta našlaity-' teikti pakviesti šeši kapelionai, 
nui, studentų bendrabučiui ii Ii- Kapelione vyriausiuoju yra pa
g o n e klinikai. 

107 kankiniai — 
šventaisiais 

Keliama 
šventaisiais 

mintis paskelbti 
65 augustinionų 

skirtac prel. L. H. Bracken. 

Dantistų sąjungos naują pir
mininką dr. A. Claude Brous-
sard pagerbė New Orleaną jė
zuite universitetas. Dr. Broua-
sard yra baigęs tą universitetą. 

Negrai ir baltieji 
Usumburoje, Afrikoje, tėvai 

Už EI Greco paveikslą 
$40,000 

Ispanijoje, Toledo mieste, 
domininkonų vienuolyne buvoĮ jėzuitai turi Tarprasinę kolegi 

v i e ^ u o l ^ Kristaus j ą , k u r i 0 j e š i u o m e t u m o k o s i 

w . ™ nn*,Mvi« oivilinin^.ro g a n i a s , už kur> vienas amen- i 6 5 negrai ir 33 baltieji. 
kietis siūlė $65, tačiau seserys .. 
nesutiko to paveikslo išleisti iš 
saVo krašto ir tada paveikslą 
u i $40,000 atpirko Ispanijos 
vyriausybe. 

moterų, nužudytų civilinio S^aro 
me.u Ispanijoje. 

Amerikiečiai Japonijoj 
randa tikėjimą 

PAJIEŠKOJIMAS 
Ji-'V.m : avo giminiu: 1) Albino 

Kosinskio, U) Vltold Kosinaklo. abu 
.u kttf t>- .Satariakio poliv., VaitkuS-

,;io parapijos. .Ukmergės apskr.. 3) 
Biretto (.vardas pamirštas) ik Uk
mergės miefto, 4) Klimavičius (var
das pamirštas), kilęs nuo Ukmergės. 
5> Baranauskai (vardas pamirštas), 
kilęs nuo U k m e r g e , 6) Navickas 
(vardas pamirštas), kilęs nuo Uk
mergės, 7) Snieekaltla Julijonos bro
liai ir seserys (vardai pamiršti) , ki
lę is Ukuieigea apskr. 

Jie visi yra išvykę į U. R. A., prleS 
1-Jj pasaulin) karą. Taip pat yra pra
šomi atsiliepti Ju vaikai, anūkai n 
proanūkal. gyveną Amerikoje. Rašy
ti V. Brtlltng, Vnterbrunnerstr. 8f», 
Gauting, Mucnchen, Germany. 

Skelbkites "Drauge"! 

CLASSIFIED & BKLP WANTED A D V E R T I S E M E N T S 
HELP YVANTED MOTERYS 

Laikraštininkai pagerbė 
kunigą 

Didžiosios Philadelphijos 
Laikraščių sąjunga pagerbė je-

Popiežiaus intemuncijua Ja
ponijoje arkiv. Rurtenberg Ta-
chikawos aviacijos :cazeje, ne
toli Tokyo, suteikė sutvirtinimo 
sakramentą 60-čiai amerikiečių, 
daugiausiai suaugusių, kuriuos 
katalikų tikėjimui laimėjo Ma
rijos Legiono sąjūdis. 

Naujas Panamos 
pasiuntinys 

Adolfo Arias Espinosa, nau
jasis Panamos pasiuntinys prie 
Vatikano, yra savo tėvynėje 
Linkęs krikščioniškųjų brolių 
mokyklą, o vėliau studijas gili
no tėvų jėzuitų vadovaujama
me Georgetovvno universitete. 

Moralinis policininkų 
paruošimas 

New Yorko policijos komi-
sionierius Stephen P. Kennedy I VISOSE VAISTINĖSE 

Beveik per 100 metų 

Schoenfeld 
-TEA-

Pasižymėję žolių vaistai 
LAXATIVE 

Skubai pagelbsti 
užkietėjusius vidurius 

f . 
A. -j- A. 

ONAI MINTAUTIENEI-ŠEŠKAITĖI 
mirus, sunkaus liūdesio prislėgtiems jos vyrui Fabijonui, 

sūneliams Linukui ir Gintarėliui, broliams Linui ir Motiejui 

ir visiems giminėms reiškiu gilią užjuojautą. 

Kartu nuliūdęs: A. BIVEINIS 

ŽIEMINIS IŠPARDAVIMAS ! 
DRABUŽIŲ, BALTINIŲ, PATALINES, 

RANKŠLUOSČIŲ 
PIGIAU KAIP KITUR 

LIETUVIŠKOJE KRAUTUVĖJE 

DIDELIS PASIRINKIMAS VYRAMS, MOTE
RIMS IR VAIKAMS: marškinių, kojinių, nosi
nių, darbo kelnių; suknelių, skarelių, baltinių; 
antklodžių, paklodžių, užvalkalų ir kitko. 

Joseph's Dry Goods Stare 
3218 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO 8, ILLINOIS 

CRANE SAVI NGS ANDLOAN 
ASS'N 

2555 WEST 47th STREET LAfayette S-108S 
B. R. Pietkievvicz, prez.; E. R. Pietkiewlcz, sekr. ir advokatas -

Mokame aukštus dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame Ir 
išperkame valstybes bonus. Taupytojams patarnauvimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ 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. 

Lietuvių Prekybos Namai 
Prekės ba sugadinimu, broku. Kainos bs uiprašymo. 

Sąskaitos neparduodamos Finansų kompanijoms. 

PUIKIAUSIA DOVANA 
MAMAI IR DUKRAI 

Now-p/ease 7WO 
favoriter/ac/fes 
n Christmas Day 

H00VER 
(THAT VVORKS! 

FREE 
Ratai! 

Runs, hums, lights up, 

. actuolly picksup! 

Witk 
the vvor/cf's fmest suction c/eaner 

HOOVER 

YOU MAY HAVE A NEW 
EXCIT1XG CARF.ER WITH THE 

A I R L I N E S 
Ask for BETTY DEVEN 

ANDOVER PERSONNEL, Rm. 1857 
122 S. Michigan WE 9-6290 

HOUSEWIVES 
Aro vovi in neori of nionev! AVON 
PRODITTS hoUU the answer. Bc-
eorae a representative and serve 
yonr neighbors dnring convenient 
hous. 

[ JCal EUclid 6-9052 
REIKALINGA SWITCHBOARD 

OPERATOR 
Pageidaujama mokanti lietuviškai. 

DISTRICT SAVINOS & 
LOAN ASSN. 

9430 So. Halsted Street 
CLiffside 4-0104 

Klauskite — Mrs. EISIK 

it Thli wonder f ui toy Hoover 
is free, wben you buy • new 
Hoover. 

+ New Constelladon has full 
horsepowcr motor that cleans 
better with less ef f ort and time, 

ic Double-ttretch bose reaches 
o u t . . . lets you clcan Hvict cha 
area of any other cleaner. 

•^Ovcr-sire throw-away duji 
bag. 

it Telesooping wand — coo> 
pleta see of toola, 

THROUGH THIS OFFICE 
PASS THE MOST WONDERFUL 

JOB OPPORTUNTTIES 
Boulevard porsonnc*l 

Established, confldential, profeaslonal 
counsellora to hclp you tind the Job 
of your dreams. See me. lx>uiso 
(.reon, T5T W. 79th, HTdson 3-8*67. 

OFFICE POSITIONS 
Will train' to enter chargea and 

handle customers reąuests, 
Pleastng phone mann^r easentlal. 

Pleasant aląsoclates. good transpor-
tation. 

KING'S LAUNDRY 
2215 W. Madi80n 

• I ^ I i i i — — — — • .ui — — • « • i •"••! ..• — i ^ ^ w m * * 

Wonderful opportunity 
for neighborhood giri 

LIGHT STENOGRAPHER 
5-day week 

Employee benefits 
Time off with pay for good 

attendance record 
Some experience 
Permanent only 

Please call Mr. GORDON 
NEvada 2-1222 

HELP WANTED — VYRAI 

SALES A STOCK CLERK 
For Book Store 

Tounf man vrith some ėxperi«noe 
who IS will lnf to learn Applirar.t 
mušt speak English. 

Qood opportunity 
Hours 8:15—% 40 hour Week 

Pleasant working condltlons and ' 
Company benefits 

II.LINOIS Į N S T I T I T E O P 
TECHNOLOGY 

CA 5-»600. Ext. 5SI 

3OC301 

REAL ESTATE 

MACOTNE OPERATORS 

Immediate 

Opentogs — Nites 

TURRET LATHE 

Will train qualified applicants 

BORINGMILL 

S\VLPER MACHINES 

and others 

NEW 
HIGHER 

PAY 
N RATES 

Other 
Liberal Beneftts 

Apply 
Employment Office 
. 8 to 4 P. M. 

CRANE CO. 
4200 S. Kftdzie 

"DRAUGAS91 AGENCY 
55 Eaat Washington Street 

l e i DF.arhom 2-24S4 
M. 

2ZV Sounth Oaide> Avenue 
Tel. Vlrglnla 7-6W0; 7-6G41 

REAL ESTATE 

P. STANKOVICITJ8 
REAL EST. Ir rNSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITOIUJA 
3133 So. Halsted 8 1 

Pa. DAnbt 6-2793 
Padeda plrkltl . parduoti oamue 
ūkius, biznius. Parūpina paskola* 
draudimus ir daro Tertlmua. Tvarko 
imigracijos dokumentua. Oflama 
r*m knai1i«n nnn iru_T 

FACTORY WORKER 
In N. W. Side plant and lacąuer 
plant. Steady work, good pay, 
5-day, 40 hr. wk. 

V. J. DOLAN & CO. 
1830 N. Laratnie A ve. 

Jogu teaaote ptrlctt mmšnų, biraių 
Eklypų, tikiu, arba norit ką par 
duoti, ataiminkit, jog mielai ir a% 
tiningal patarnauja 

P. L E 0 I A S 
REAL ESTATE 

m » W. Tlsa. 8C WAlbrook ft-4«ia 

Priea pirkdami ar parduodami 
namus, b i inuis , aklypua ar a k i a i 
at lankykite mua, 

KUTRA-NORKUS REALTY 
REAL ESTATE-IN8URAN0B 

2405 W«t 51 Bt 
W Albrook 6-5030 

PRoapect 8-W7t (vak, Ir ackaaad.) 

Kaa. perkant arba parduodant na
mu?, norit aeJinlnao lr lietuviškai 
nuoilrdaua patarnavimo kreipkite* | 

VENTA REAL ESTATE 
4 4 0 9 S. Fairf ie ld\ te l . L A f . S-S881 
Vai. Kaadi^n nuo »—12 lr 4—7 vaL 
vak. Seetad. nuo t v. r. Iki I V. • . 

Trečladinelaiii utdanrta 

Gyvenanti vk*na moterLs 4 kamb. 
bute priima gyventi ramaus bfido 
moterį slėnesnio amilaus . Marquelt© 
Parko apyllnkPje. Skambinti iŠ ryto 
iki 10 vai., o vak! nuo 7 v. v. 

\V Albrook 5-7628 

ACCOUNTLNG T R A I N E E 
E^ccellent opportunity for youiu? 

man to learn v Job cost. ceneral ac» 
J vountingr. and Insurance for a large 

* » » » i Interstate motor earrier. Perfer man 
' with accounting degree. Veteran or 

draft exempt. Modern office and 
equlpment. FM muslc. Company be
nefits, See or call George Matas. 
Midwest Transfer Co., 7000 8. Pu-
laski rd. POrtsmouth 7-2200 

ooooooooooooooorooooooooo* 
Kas Nori namu. farmu ir biznių 

pirkti bei parduoti, kas nori gauti 
paskolas — morgičiua, apdraudimus 
— insuransus. kas nori blsnlų kny
gas suvesti ir J u m s nuoširdžiai pa
tarnaus lr pagelbės. 

JUOZAS STANAITIS 
Tekf . HT-dsoo 3-782* 

Kama tel. PRospect 8-25S0 
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS 
9016 S. Cottage Grove A ve, 

Cblcago — 

< X X > 0 0 0 0 0 0 0 0 ( K K X > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 

Hnuom. fl k. butas su baldais ar 
!>e baldų. 1-me augšte. 

6223 S. Green St. 
\VEnt. 6-4843 

BUILDINO * REMODEIJNG 
NAMŲ STATYBA 

iTairns "%tat«vmai tr pardavtmaa 
r«i norite pirkti ar užsakyti narna 
?urls būtų gerai Išplanuotas, pato-
<ua. gražua lr ptgua, pirkite ar yiea-
v-vkitt paa 

Susitarti saukit REllance &-8209 
V. ŠIMKUS 

nuo 5 vai. p. p. kasdien h* 
sekmadieniais nuo 10—4 vai. 

Adresas: 4645 So. Keatlo^ A ve,, 
CHICAGO 12. ILL. 

< J W 

FURNITURE CENTER, INC. 
Įmonės Vedėjas JUSTAS LIEPONIS 

3222-24-26 South Halsted Street 
TEL. — VICTORY 2-4226 

ĮMONĖ ATIDARYTA: 
Pirm., Ketvirtad. 9—9:30 
Kitom Dienom: 9—0.00 
Sekmadieniais: 10—5 valandos 

ANTANAS LUKAS ir SŪNUS 
6450 So. Fairfield Avenue 

BUILDING CONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus Kreipkitės: 

T»>L HEmlock 4-5881 

^iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiuinmiiiimiiĮĮ 
LIETUVIU STATYBOS 

BENDROVft 
i M Ū R A S Į 

BU1LDERS, INO. 
Stato gyvenamuosius na- i 

•nus, ofisus ir krautuves pa- j 
gal standartinius planus ar j 

5 individualinius pageidavimus, j 
Įvairūs patarimai atatjy- j 

bos bei finansavimo reika- | 
s lais, skiciniai planai ir na- j 

mų Įkainavimas nemokamai, j 
Statybos reikalais kreiptis | 

g l reikalų vedėją šiuo adresu: i 
f jONAS STAHKUS I 

kasdien nuo 4 vai. popiet ] 
= Tel. PRospect 8-2013 arba j 

LUdlow 5-8580. 
6600 SO. CAMPBELL A VE., § 

Chicaco 29, Illinois 
?fiiiiiii:iiiHiimiiiiiimi"iiuiiii!!iiiiiii 

PKODVCTIOy U O R K E H NEEDE1) 
1-X)R PHOTOGRAPH1C 

Print shop of national k n o v n 
company with Loop location. W e 
have an opening for ambitious ia-
telligent young man with mechanlcal 
experlenee but wlll train if neces-
aary. 

40 hour week. For appolnrment 
call D E 23415 

"JOBS WITH SECURITY!" 

URGENTLY NEEDED 

M E N — 
Excellent good payinff iobs available> 
tor both day and seeond shifts. 
Come, work and live in the beauti-
fnl Fox RivcT Valley. 

IN FEED CESTERLESS 
GRINDERS 

INTERN'AL GRIN'DERS 
DISC GRINDERS 

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE OPERATORS 

and 
SET UP MEN 

CONOMATICS AND 
GREENLEE MACHINES 

TURRET LATHE 
OPERATORS 

GISHOLT AKD WARNER-
SWASEY L-VTHES 

AVrite: Phone: or Wire 
Personnel Dept. 

BURGESS-N0RT0N 
MFG. C0. 

GENEVA, ILLINOIS 

M1SCELLANEOU8 
įvairus Dalykai 

J Remkite dien. Draugą! 

VVBAl IB MOTERYS 

MEN & W0MEN 
F T L L OR P A R T TTME 

Hours-^.rranged to your convenlence. 
N o experlence necessary. W e train 
you.. For intervlew week-days — 

10:50 a. m. — 4:S0 p. m. 
508 SO. VVABASH AVE. SI'ITK 414 
or phone H A 7-2436 for appolntment. 

LIETUVIŠKA APDRATJDŲ 
AGENTŪRA 

Gyvj-bes, ligonines, automobilių, 
bal:*ų, namų ir visos kitos apdrau-
dos - « asmenims, profesionalams ir 
biznio ištaigoms. Valstybes patvirtin
tos kainos. 

AGENTAMS IR BROKERIAMS 
AUKAČ1ACSI KOMISAI 

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

VEIKIA NOTARIATAS. Rmulkea-
nlai lr nemokamai Informacijai gau-
l aliambinklte, rašykite, užeikite. 

JONAS KIRVAITIS 
INTERSTATE INSURANCE 

AGENCY 
5SO0 S. Ashland A ve,, Ohicago 56, 11L 

WAlbrook 5-5471 

ŠILDYMAS 
A. Staneiauskas tr A. Lapkui 

instoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaces), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi-
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus. 

1500 SOUTH. 50th OOUKT 
lr 1505 SO. 51st COUBT 

Cicero, Illinois 
Telefonai: OLvmpic 2-6752 

lr OLympic 2-8492 

PABKHOLME SERVICE 
STATION 

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

automobilių aptarnavimas 
vVilliam J. Grigelaltis, sav. 

AUTOMOBILES — TRCCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai 

V I K T O R O K O t I C O S 
l ietuviška gazolino stotis ir auto 

taisymas 
4t l iekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai ir keičiamos dalys. 

CALL-ME-M0T0RS C0. 
575» S. ^ -ESTERN AVE., R E 7 - t 5 * * 

PTRKiTE APSAUGOS BONUS. 

R Y L I K A Ž I B U R I Ų 
TEATRINIS LITERATŪROS MONTAŽAS 

Specialus kūrinys SPAUDOS METŲ uždarymui. Stato akt. Ant. Rūkas, rėži- S t a t o m a Š. m. lapkr ič io 2 0 d. . S e k m a d i e n į , 4 Vai. pop ie t s ^SZfts\^zl zsrsi£?2& d "fsjyc" .scH.°°i' *«** ̂ e; cftsja%ži 
aktoriai: Z. Kevelaityt*, M. Lemešytė, Alg. Dikinis, J. Kelečiua, Ant. Rūkas. J TEftTRO kaso j p n e į ė j imo . L. B. KULTŪROS TARYBA 

file:///VEnt
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npmkmmjkikmmkmfrMkpmm I M P O R T U O 
MOCCA — pikantiškas kavos likeris, but $6.00 
ARISTOKRAT — vok. Benedikt., but 5.00 
STEINHAGER, but 4.50 
VOK. VYNAS, baltas ir raudonas , but 1.25 
DRESLER'S vokiškas alus, dėžė 7.75 
DRESLERS vokiškas alus, 3 buteliai 1.00 

^ : 

TI VOKIŠKI GĖRIMAI «*AW*JW«W*M^W^ 
GAUNAMI B . P A K Š T O SVETAINĖJE, 

3139 South Halsted Street, Chicago, Illinois 
Telef onas — DAnube 6 - 9443 

Svetaine atidaryta nuo septintos (7) valandos ryto. 

^ 

Rochester, N. Y. 
Gražiai pavykusi Sakalo *vwite 

Rochesterio lietuvių sporto 
klubas Sakalas lapkričio 12 ir 
13 dienomis šventė pirmąsias me 
tinęs, kurios buvo atžymėtos 
krepšinio žaidynėmis ir susipa
žinimo vakaru. 

Krepšinio žaidynėse dalyvavo 
Hamiltont Ont., sporto klubas 
Kovas, Detroito sporto klubas 
Kovas, Rochesterio Sakalo krep
šininkai ir Rochesterio Maple-
wood-YMCA krepšininkai. 

Po gana sunkios kovos, pir
mą vietą is Detroito Kovo krep
šininkų išplėšė Maplewood krep 
šininkai (62 — 41), antrą vietą 
laimėjo Detroito Kovas, nugalė
jęs Rochesterio Sakalą ir trečią 
vietą Rochesterio Sakalas prieš 
Hamiltono Kovą. 

Dėl to Rochesterio L. Bendruo 
menės I-ją dovaną — taurę lai
mėjo Maplewood krepšininkai, 
Rochesterio liet. skautų vietinin 
kijos taurę — Detroito Kovas, 
III-ją Rochesterio Sakalas, ku
rią paskyrė Rochesterio karių 
Ramovė. Daugiausia sviedinių 
krepšin sumetęs, Rochesterio 
Ateitininkų taurę laimėjo Vyt. 
Grybauskas (įmetė 60). 

Šventei buvo pasiruošta gerai 
ir praėjo pakilioj ir šventiškoj 
dvasioje. Rochesterio lietuviai 
gana gausiai dalyvavo sporto 
žaidynėse ir parengime, šven
tės pasisekimu daugiausia rūpi-1 

nosi dr. A. Ramonas, Algirdas 
Olisp, Vyt. Grybauskas ir kt. 

Lietuvos kariuomenės švęsite 
Lapkričio 20 d. Rochesterio 

liet. karių Ramovė rengia Lietu
vos kariuomenės paminėjimą. 
Paskaitą skaitys rašytojas J. į 
Jankus ir meninę programos 
dalį išpildys Rochesterio liet. 
vyrų choras? vadovaujamas P. 
Armono. 

Išvyko Feliksas šlapelis 
Feliksas Šlapelis, senosios lie

tuvių kartos veiklus ir savo ne
paprastu dosnumu pasižymėjęs 
lietuvis, lapkričio pradžioje iš
sikėlė pas savo brolį ir seserį 
Kalifornijon. šių metų pradžio
je F. Šlapelis išėjo pensijon.1 Al-

i to, Balfo ir kitos lietuviškos or
ganizacijos bei visi Rochesterio 
lietuviai, mielam tautiečiui Fe
liksui šlapeliui linki daug daug 
saulėtų Kalifornijoj dienų. 

Susirgo Malija Polinauskaitė 

Malija Polinauskaitė, veikli 
j skautė ir lietuviškos knygos my 
lėtoja, jauna tremtinė, kurios 
du broliai partizanai amžinai pa 
liko Lietuvos miškuose, čia gy
vena su savo tėvais, prieš savai
tę susirgo ir gydosi 110 ligoni
nėje. Ten pat gydosi ir E. No-
meikienė. 

Organizuojasi Rochesterio 
lietuviai studentai 

Praeitą savaitę J. Musteikio 
bute įvyko Rochesterio lietuvių 
studentų steigiamasis susirinki
mas, kurio metu valdybon išrin
ko Gražiną Musteikytę ir Ro
bertą Sherelį. Narių įsirašė 20. 

Didelis bazaras 
Lapkričio 18 ir 19 d.d. Roches 

tcrio liet. legionierių Gudyno pos 
tas rengia parapijos naudai di

delį bazarą. Daug ir labai vertin
gų laimėjimų. Bazaras įvyks šv. 
Jurgio parapijos salėje. Sb. 

Philadelphia Pa 
— D r . K a r v e l i s š į s e k m a d i e n į 

n e k a l b ė s Phijaderphijoje , P a . 

Jablonskį Franz, Emma, Johann ra išplaukusi ankstyvesnių trans-
ir Withold. | portu. 

Margi* Brigitte. š į laivą palydėjo lietuvis med. 
Kalweit Johann. Helene, Erwin! dr. Juozas Šidagis ir Amerikos lie 

ir Anita. I tuvaite gailestingoji sesuo p. 
Klausen Julius, Natalija, Arnold, Lenk. Jie abu yra pastovus to lai-
Arthur ir Renate. Į vo tarnautojai. 

l O e ^ ^ l b e r i * ' Wanda ir Ger- \ D r .Sidagis su žmona planuoja 

ATVYKSTA | JAV 
Š.m. lapkrieio mėnesio 11 die

ną išplaukė laivu "General Lang-
fitt" i š Bremerhaven'o j N e w Yor-
k'ą. i k lietuviai: 

Bernotas Juozas, Paulina, Aldo
na, Vytautas ir Reinius. 

Griauzdė Feliksas. 
Kazlauskas Jurgis. 
Lileikis Rita, Aldona, Aleksand

ras ir Stefanija. 
Korkus Stefanija, Janina ir Ire

na. 

A. A. 
ELZBIETA ULIS 

(Pagal tėvu* Sehultz) 
Tel. VIc. 2-7134 

Mlr6 lapkr. 16 d.. 1955, 
Gyveno 3007 S. Emerald Ave. 
11:30 vai. vak. 

GimS Lietuvoje. Kilo iš Šiau
lių apskr.. Lygumų parapijos, 
Betaieių kaimo. 

Amerikoje Išgyvena #2 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

VA-ras Vlctor. duktė Anna Lan-
zk. žentas Sam, 2 anūkai, sū
nus Albert, marti Vir&inia 
pusbrolis Pranciškus SehulU. 
jo žmona Mary ir jų Seimą, ki
ti giminia, draugai ir pažįsta
mi. 

Priklausė šv. Onos D-jai. 
Kūnas pašarvotas Antano M. 

Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lltuanlca Ave. Laidotuves 
įvyks šestad.. lapkr. 1» d., iš 
koplvčios 9:30 vai. ryto bus at
lydėta į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje Jvyks gedu
lingos pamaldos ui velionės 
sielą. Po pamaldi} bus nulydč-
ta į ftv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti iiose laidotuvės 

Nuliūdę: Vyras, dukiė, »ū-
nus, marti, Žentas ir anūkai. 

Laidotuvių direktorius An
tanas M. Phillips. YA 7-3401. 

EE 
Q | / | D fC SELF 
w l \ I r 9 SERVICE 

Liquor Store 
5515 S O U T H DAMEN A V E N U E 

ALL PH0HES — WALBR00K 5-8202 
Ketvirtad., penktad. ir še&tad., lapkričio 17, 18 ir 19 d.d. 

GRAIN ALCOHOL 
190 PBOOF tSP Fifth 

COURVOISIER. THREE STAR COGNAC, Fifth 

ILE DE FRANCE, Napoleon Cognar, 

DUBELL, FRKNCH BRANDY 

CINZANO VERMOUTH 
JSwrrt or !>ry 

KMAFA W1NE • 

FRENCH BOKDEUX WINE8 
Red or White 1M9 & 1953 Vintaje 

PIFER HEIDSIECK N. V., Champagne, 

KRIPMK L i ą t E t R (Honey Pnnch), 

COINTREAU CREME -DE-CACOA, 

Fifth 

Firth 

Kifth 

Fifth 

$4 
$5 
$3 

89 
33 
79 

13-29 

it 
$1 

Fifth 

Fifth 

Fifth 

Fifth 

$3 
$3 
$3 

.39 

.49 

.98 

.98 

.59 
29 

Bt'DWEISER, 8CHLITZ OR HAMMS 
CASE V¥ U CANS $3.89 

©E 

\ 

_ 2 B 

Samusis Stasys. 
Itavalčiukas Jonas ir Vaidotas. 
Fabian Charlotte ir Heinrich. 
Grigat Eugen. 
Jurgeleit Christel. 

t 

hard. 
Lemke Peter ir Auguste. 
Margif. Ferdinand ir Edwin. 
Reichard von Gertrud. 
Reuter Kari. Anni, Edith, Irm-

gard ir Margarethe. 
Skribeleit Kurt, Erna, Christa 

ir Ferdinand. 
Zvvickis Johann, Olgo ir Hein

rich. 
Brosze'it Ruth. 
Zwicki8 Erna ir Willy. 
Nautsch Tatjana ir Hildegard. 
Schmidt Kari, Adaline ir Karl-

VValdemar. 
Simoneit Marija. 
Valceris Juozas ir Ida. 
Deringan Herta. 

apie Naujus Metus emigruoti į 
JAV pas -savo hrolį. 

Kuti. V. šarka. 

A. A. 
SOFIJA PLATAKIS 

(Kazdailyte) 
Gyveno Californioje 

MlrS lapkr. 12 d., 1955. 
Gim8 Lietuvoje. Kilo iš Tel

šių apskr., Tverų parapijoa 
Amerikoje išgyveno 48 m. 
Basiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Antanas, marti Helen, 
Svogeris Antanas Balčius, jo 
imona Elabieta. sesers duktg 
Ona Kazlauskas, jos vyras Ed
uardas ir jų šeima, brolio sū
nus Stanislovas Kazdailis. jo 
žmona J ieva ir jų šeima, kiti 
gimines, draugai ir pažįstami. 

PrlklausS Tretininkų, Apaš
talystes Maldos, Gyvojo Kotan-
etaus ir Šv. Juozapo D-joms. 

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 Litua-
niea Ave. Laidotuvės J vyks šel-
tad., lapkr. 19 d., iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta J 
šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje j vyks gedulingos pa
maldos ui veliones sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta j šv. Ka
zimiero kapines. 

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

Nuliūdę Sūnų.-- ir marti. 
Laidotuvių direktorius Anta

nas M. Phillips. Tel. YA. 7-3401 

Vestuvių nuotraukeą 
Augštos rūšies fotografijos 

MŪSŲ specialybe 

PreciH Pheto Studio 
INC. 

EDVARDAS LILIS, sav. 

4068 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481 
lllillltlllllllllllilllllllllillllillllllllllllllil 

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY fflLLS G f i U N Y C I A 

Geriausios gelta 481 •««tunų. banke
tu, laidotuvių Ir kitų papuošimų. 

S44* WE8T 6SRD OTREET 
Tel. PRospcct JMMSS Ir P B 8-08*4 
llIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEIIIIIIIIIiailIUIIUIlIMIH 

Duoną Ir įvairia* skoningas 

* fi 

n i imrS KfcPYKLA 
8389 8 . LTTUANICA A V E . 

Tel. CLifnide 4-6376 . . 
Pristatome } vta&a krautuvo* 
Ir restoranus, taip pat li-

artimuc siunčia J visus 
miestua. 

loštus 

PIGIAI IR SAUGIAI 

PriRKRAUSTAl 
B A L D U S 
VIETOJE IR Is TOLIAU 

K. EIDUKONIS 
Turtu oaują dldelj mŠiftĖtĄ 

Ir filrftivla* 
8800 8. Talman, CbJoago 88, rjL 

Tel. Oftmefcill 8-1088 

ūpestingai ir pigiai taisau 
T E L E V I Z I J O S 

A P A R A T U S 
Garantuoja darbą ir dalis. 
I. M I G L I N A S 

Telef. — HUmbcld 6-1038 

Užkandine ir parama 
parapijai 

Viename mažame Wisconsin 
mieste, kur sunkoka išsilaikyti 
katalikų parapijai, geraširdžiai' 
žmones sugalvojo tokį pgaalbos 
būdą: įtaise tokią vagonėly ve
žiojamą užkandinę. Kur tik 
yra kokia pramoga ar farmoje 

išpardavimas, ar koks kitas di
desnis žmonių susibūrimas, va
žiuoja pardavinėti užkandžius. 
Tą pareigą atlieka vedusiųjų 
poros iš eiles. Paprastai, žmo
na paruošia užkandžius, o vy-
"aE pardavinėja. Iš to susi
laukta nemažos finansinės pa
ramos. 

Jablonskių ir Valcerių Šeima y- jj 

WILLIAM STIRBIS 
GYVENO 72 EAST 102nd PI Al s 

0 

Staigiai mirč lapkr, 15 d., 1965, 6 vai. ryto, sulaukęs puaes am. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės a]»kr., I^aukuvos paiapijos. 

Amerikoje išjfyvęno 43 m. 
Pasiliko dida^ainc nuliūdime žmona Martha (Kataiie, pag«l 

pirmų vyrą, Kairis), podukra Albina Sayeski, žentas Sy, ]K)sūnis 
Rudolph Kairi.s. marti Dolly Jean, 3 anūkai, 3 pusseseres: Aga-
llia Norkus, Mielialina I^asauskas ir Petronėlė Šūsnis ir jų šei
mos, krikšto dultė Aldona Susnis, giminės: \Vcrsolls, Kumskis, 
Nezelskis, K a n t a r ų ir Kaure šeimos, 3 svogerkos: l lelen Michael, 
jos vyras Joh.n,5Kinma Adomaitis, jos vyias .Iosei>b ir Mary Vi-
dugiris, ,>os vyra | | WilHanL ir visų ją &eim*&, kiti1 gifhinos, draugai 
ir pažįstami. 

Priklausė Chieagos Liet. Draugijai. 
Kūnas pašarvotas Bukausko koplyčioje, 10821 S. Michigan Ave. 

Laidotuvės j.vyks .šeštad. laj>kr. 19 d., iš koplyčios 9:45 vai. 
ryto bus atlydėtas j Visų šventų parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už veliouies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j 8v. Kazimiero kapines. 

Nuliūdę: Žmona, podukra, posūnis, marti, žentas ir anūkai, 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, podukra, posūnis, marti, žentas ir anūkas. . . 

Laidotuvių direktorius L. Bukauskas. Tel. COmmodore 4-2228. 

u«-W 

MES PRISTATOME ANGLIS BEI 

PEČIAUS ALIEJŲ 

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS !| 
Mes taipgi perk raustome jūsų baldus saugiai - keletą blo-' 

kų ar keliasdešimt* mylių. Reikale saukite mus. j 
Vieno kambario baidus arba v iso namo — kreipkitės pas' 

'mus. Turį 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. VIrginia 1-7097, 

PERKRAUSTYMAI — MOVING 
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. B artimų Ii 

tolimų distancijų. Saukit* sekančiai: 
5415 & LITU AN1CA AVE* CH1CAGO, DLL 

ANTANAS V IL IMAS 
Telefonas — FRontier 6-1882 

• 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 

- SAVININKO -

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 

8914 West Mlth Street 
Vienai blokas ino kapinių. 

Didiisiisisii paminklami planų 
p%siriakima8 mieste. 

Ttlei. CEdarcrest 3-6335 

A. f A. 

ONAI MINTAUTIENEI mirus, 
jos vyrui FABIJONUI, sūneliams LINUI ir GINTARUI 

gilios užuojautos reiškia 

J. A. MICIŪNAI 

ANTHONY B. PETRUS 
LMDOTŪVIŲ DAUEKTORIUS 

6812 SO WESTERN AVL 1410 S0. 501h AVE. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL 

Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 
remto* 3-2108 

LIODĖSIO VALANDOJ 
jsskift 

MAŽEIKA* EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTOKIAI -

6845 S. Westera — S atskiros air-cond. koplyčios 
BEpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tiema, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau }ūaų namų. 

JOHN F. MDElKIŠ 
LAIDOTUVIŲ DmEKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4605-07 South Hermifage Avenue 

TeL TA 7-1741-2 ir Lfl 3-9851 
433034 South California Aveoue 

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852 
AMBUUANCE DIENĄ «R NAKTĮ 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORITJ ASOCL\CIJOS 

Ambulansų patama- JŠŠ^k. M e* turime koplyčias i 
•imas dieną ir aak- ^ A visose Chieagos ir j 
t}, Reikale saukite B ^ H Roselando dalyse ir, 

tuojau patarnaujame 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8S07 & U T D A N I C A A V E . ICL 

PETRAS P. GURSKIS 
689 W«*t 18th STREEt TeL 

ALFREDAS VAIRE 
k l77 WOODSIDE Rdų Kiveralde, IIL M 

7-S401 

unu 

POVILAS J. RIDIKAS 
9MU 8. HALSTED STREET Telcphone TArth 7-19U 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 a MICHIGAN A V E . TeL 

r lŪRulS F. RUDMIN 
S819 S. LRTJANIGA A V E . TeL T A n h 7-1LS8-U38 

PETRAS BIELIŪNAS 
tiS48 S. CALIFORNIA AVENUE TeL LAf&yrtto 5^672 

, 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 South 60th AVEL, CICERO, ILL. Tel. OLymple B-lMt 

ZISMUND (ZUDTK) ZUDTCKI 
1646 W. 46th STREET YArd* 7-0781 

STEPONAS C. LACKAWICZ 
2424 W. 69th STREET REpobUc 7-121S 
'2314 W. 23rd PLACE MrglnU 1-6672, 

. r- - • • - . » . • 
-
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8 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, flJUNOIS Penktadienis lapkričio iS ; 1555 

i mus 

X Motinai Teofilei, Kazimie-
riečių viršininkei ir Liet. Sese
rų Instituto pirmininkei, L. K. 
Federacijos sekretorius kun. 
di. Juška pasiunti laišką, su
pažindindamas su Federacijos 
tarybos nutarimais. Laiške 
reiškiama padėka už LSI 
bendradarbiavimą su Federaci
ja. Taip pat reiškiama viltis, 
kad bus galima bendradarbiau
ti ruošiant lituanistinius vado-

P R I E S IŠVYKSTANT Į ŪKĮ Penk i kard ino la i 

X Svarbu-, kultūriniai reika
lai. JAV Lietuvių Bendruome
nės Chicagos apygardos valdy
ba lapkričio 12 d. Lietuvių au- vėlius mokyklai, 
ditorijoje sušaukė vietes apy
linkių pirmininkus, kurie buvo 
smulkiau supažindinti su nu
matytais kultūriniais darbais 
ir lietuviškų mokyklų išlaikymo 
reikalais. Dr. J. Bajerėius, L. 
Bendi. Chicagos apygardos pir
mininkas, pasiūlė Įsteigti lietu
višką šeštadieninę mokyklą 
tiems vaikams, kurie gyvena 
mišriose kolonijose ir negali pa
sinaudoti normalia lietuvių mo
kykla. Paskui kalbėta apie 
Balio sutarčių sudarymą trem
tiniams, gyvenantiems Europo- X Chicagos Balfas plečia sa 
je, kad jie galėtų atvykti į JAV, 

X "Dainavos" ansamblis šio 
sezono pirmą jį koncertą ruošia 
ą. m. gruodžio men. 4 d. I sek
madienį) 3:30 vai. p. p. Marijos 
augšt. mokyklos salėje. Kon
certas susidės iš dviejų dalių: 
pirmoj daly — '-Vestuvės be 
piršlybų", A. Merkelio vieno 
veiksmo muzikinis vaizdelis iš 
lietuvių kaimo buities; antro
joj daly — Juozo Žilevičiaus 
"Vytauto Didžiojo Kantata" 
su solistais. 

I KAS, U IR KUR 
j Sekmadienį į Chicagą šuva- j 
žiuos penki kardinolai ii daug' ~ Naujo Metų sutikima*, Cruo-

• augštoeios dvasiški jos či& bus i S 0 3 l * • • * ,&ra±ioJi lietuviška 
,ėvenč:ama£ auksinu jubdejus kių rinkau j naujai išdekoruotą 
' vidutis misijų draugijos — Ex-1 "Matine" balių sale, (Keyn^ir* 
.em-on Society. Kaudroje Sv. ^ i , ? ^ ^ " * ' ™ * " S M 

J sulikti Naujuoju.; Metua. 2emn-
misias laikys arkiv. W. D. delio spalvų šokyje sukai* poros 
O ' B J ^ I I . Br Chicagos kardinolo g r ? - ^ t , m u 5 ! k o Broniaus Jonušo dalyvaus dar Detroito kardino
las Mooney, Los Angeles kardi-

! nolac Mclntyre, tremtinys Ki-
! nijos kardinolas Tien ir Bombė
jaus (Indijos) kardinolas Gra
sias 

Prezidentas Eiaenhoweris — golfininkns mankštinasi Balhjjų Rūmų pievelėje, priei išvykstant \ savo ūk 

orkestrui. Veiks turtingas lietu
viškų valgių bufetas ir baras Lai
krodžiui išmušus 12-ką svečiai bus 
vaišinami šampanu ir išgirs humo
ristinius Naujų Metų linkėjimus 

| ŠĮ ateitininkų ruošiamą Naujų 
Metų sutikim* -balių pakvietimai 
bus gaunami ir staliukai užsako
mi iš anksto. Rengėjai. 

Gettysburgan. Degint*je yra maj. John (INS) 
— 

vaidybos studijos įsteigimą, 
vo veliamą, šiemet Balfo rink
liava gatvėse gerai pavyko, ge-

bpaudos metų užbaigimą, Eko-j guiinė ir koncertas pasisekė, 
neminės Tarybos organizavimą,' Dabar Balfo Chicagos apskri 
Kultūros Fondo posėdį ir Vasa
rio 16 minėjimą apylinkėse. 
Lietuviškos mokyklos reikalu 

tis pasiryžo sudaryti trims šim
tams tremtinių sutartis, kad jie 
iš Europos atvyktų į Ameriką. 

KULTOROS FONDO TARYBĄ 
SUDARANT 

Jei lietuvių kultūros proble- Kalbos Draugijos, 6) Lietuvių 
ma buvo aktuali nepriklauso- Dailės Instituto, 9) Amerikos 
mai Lietuvai, turėjusiai visas Lietuvių Inžinierių ir Architek 
• sąlygas jai svarstyti ir spręsti, 

plačiau pasisakė mokyt. I. Ig- į Sutartis gali pasirašyti tik 
natonis, M. Kriščiūnas, A. Mar- ' jAV piliečiai, 
kauskas, A. Gintneris, J. Šve-, . « • . _ _ * . 
das, V. Lankauskas, P. Žumba-, X l Kunigaikštienes Birutes 
kis ir kiti. Tačiau visi pripaži- Draugijos jubilėjinį bahų-kon-
r.o faktą, kad labiausiai yra certą lapkričio 19 d. atvyksta 
kalti patys tėvai: neleidžia sa- grupės žmonių iš Racine, Wis., 
vo vaikų į augšt. lietuvių mo- į ir kitų artimų Chicagos apylin-
kyklas, nesiraso į vietos para- kių. Balius-koncertas bus Wes-
pijas ir nesidomi lietuvių visuo
meniniu ir kultūriniu gyveni
mu. Lietuvių Bendruomenės 

t em Ballroom salėje, 3504 So. 
VVestern Ave. 

Bendruomenė visų pirma ir 
yra skirta kultūrinei lietuvybei 
— lietuvių tautos mokslui, me
nui, švietimui — ugdyti ir 

13 ŽUVUSiųjų buVO — M°teru Sąjungos 6"J-ta (*e-
apsidraudę $665,000 S S S ^ ^ V J E & S 

Trylika UaUed Air Lines ke- ffi^pSi ^ £ & 
leivių, kurie žuvo lapkričio 1 d. j vimas prasidės nuo 8-toa valandos 
netoli Longmont, Colo., buvo" ̂  ** *£** &1 v^kas bus ispar-
~ , . ~ .. . . . duota. Tad prašome Marąuette 
Chicagos Casualty bendrovėje P a r k o lietuvių paremti parapiją 
paėmę apdraudų už $655,000.1 nusiperkant namie keptų dalykų. 

! Apdraudos mokestis buvo po1 v . i 8 a a P a s k i r i a m i . Svč P. Ma-
r r rijos paiapijjs naudat. 

125 centus už kiekvienus $6,500 Valdyba 
apdraudos. Vienuolika keleiviui _ Lietuvių" Baltos žvaigždes 
apdraudos mokesčio buvo su- Patalpinio Klubo mėnesinis susi
mokė j? $21, .įmesdami monetas f 1 ^ 1 ^ * ^ **jfe*lYiie,H °St 

J\ ' * .. kncio 18 d.) ?:30 vai. vak. Da-
I aerodrome esančius automa- rizua ir Girėno salėje, 4416 So. 
tus. , vVestern Ave. Visi nariai atvyki-

į te i susirinkimą, nes turime ap-
ft . tvarstyti svarbių klausimų. Taip 

8,000 na rko t ikų Vartotojų pat bus renkami darbininkai, ku
rie dirbs baliuje, įvyksiančiame 

Chicagos policijos vadas lapkričio 19 d. Dariaus ir Giieno 
O'Connor spaudoje skelbia, kad salėje, 

jautrumą iki šiol pamirštai lie-Įcook apskrity yra apie 8,000 j 1>irm' 
tuvių gimnazijai Italijoje. Mū- asmenų, įpratusių vartoti nar- \ p j į ^ ^ b f ^ r avaWn*s ^'ajuf b£ 

. ' , ' i ą - T
 S1* gerieji žmonės jau atsiuntė kotikus. Neįstengdami patys tų gįasi šon. lapkr. 21 d. (pirmad.) 

cijos Kolektyvo, 14) ^ ^ i tiek aukų, kad bus galima iš- Į narkotikų pirktis augštomis Rinkimo punktai: Julius S*.vri-
Literatūros D r a u g a s , 14) L i e - Q h i a t i ^ ^ — ^ ^ ^ kainomis, jie S T p r ^ u Č ) ; I K E W E 

atlikinėja plėšimus ir kitus nu- notas, 4434 So. Talman Ave. kiek-
sikaltimus. Keliamas balsas, vieną dieną nuo 7 vai. ryto iki 9 

. iM , ,. vai. vak.: ir Jonas Kerulis, Z4*i 
kad narkotikų spekuliantams w 45 st. taip 6:30—8:30 vai. 
būtų padidintos bausmės: už vak., kur kartu yra mūsų sky 

CH1CAG0JE 
500 paketų lietuvių 
gimnazijai Italijoje 

tų Sąjungos (architektų sekei-
Didelis dėkingumas "Drau

go" dienraščio skaitytojams, 
juo aktualesnė ji tapo nepri- jos), 10) Uetuvių Mokytojų k u r i e p a r o d ė t o k į y p a t ingą 
klausomybės netekus. Iš vienos Sąjungos, 11) Amerikos LRK 
pusės tenka ir toliau sąmonin-' Vargonininkų Sąjungos, 12) 
gai rūpintis ir nusistatyti esmi- \ Lietuvių Enciklopedijos redak-
niais tautinės kultūros klausi
mais ir iš antros pusės reikia 
vykdyti konkrečiuosius kultūri
nius uždavinius. 

Literatūros Draugijos, 14) Lie- •„_*• ^na ™i ,^„ „w«—4i~J 1 u • - % mavičius, 4358 S. -,. , 4 * . T A , r -siųsti 500 paketų gimnazijos spekuliacinėmis kainomis, jie / * i f l t ' - k n > u M . tuvių Studentų Sąiungos JAV, I . . . ._ » » » _ « . .Ai 1 . . . .(maisto pr. araui.j , H H ^ J & __. . 1 mokiniams. Kun. P. UrbaitlS atlil-i^Eia nčomiia ir lritna niiJw0<> A.A1A «^ Talr 
15) Mokslinių Studijų Klubo,! 
16) Tėvynės Mylėtojų Draugi
jos, 17) Dainavos ansamblio, 
18) A. Stephens ansamblio, 
Chicagos Lietuvių vyrų choro. 
Toliau Kultūros Fondo nariais 1 skleisti Tai visų tryvųių lietu-Bendruomenės x ^ ^ ^ ^ ^ ^ b a ž . ^ d ^ ^ ^ ^ ^ ^ b u v o pakviesti dar 8 paskiri 

apylinkės šiuos reikalus tun ūy^{ p r d J g n A l b a v i č i a u s i r ^ p a r e i g a B e t r ^ ^ ^ ^ ^ g kultūros darbuotojai bei rėme-
parapiečių rūpesčiu, pristato- j ̂ ^ u i g ^ g sėkmingai atlikti, 
ma portiką (prieangis). Staty- k a i turės specialių organų, kur 

stipriai pajudinti. 

X JAV Lietuvių Bendruo
menes Chicagos apygardos val
dyba kruopščiai ruošiasi iškil 

jai. Kultūros Fondo Tarybos 

mokiniams. Kun. P. Urbaitis 
fr2421 W. 45th str., Chicago 32, 
111.), per kurį tos aukos buvo 
siunčiamos, nuoširdžiai dėkoja 
Reikšminga, kad tuos netuVtin-
gus moksleivius stengėsi pa-
šelpti net vaikučiai. Pvz. iš Vai-
čeliūnų šeimos (Chicago je) bu
vo atsiųsta trijų mažyčių auka 

posėdžiuose sprendžiamuoju & ™ »» ~ v a i k . ^ d a r ž e l i o 

bos darbus atlieka "Mūras" 
statybos bendrovė: Portikos 

a ^ K « u y u . u r ^ ^ arch. J. Kova 
minga jam LB Kultūros Fondo v . ^ , . o nrx*KM r . . , • 1 . »«„ Jis ir statvbos darbus prižiūri, narių susirinkimui, kuris sau-

bendram kultūriniam 
susiburs jau jį dirbančios drau-

H t ***** - / 

darbu i ' f c a l s u t a i P P a t d a l y v a u s l r B e n " 

X K. Juozapavičienė, naujai 
pradėjusio eiti žurnalo "Mote
ris" administratorė, džiaugiasi, 

kiamas ateinantį šeštadienį Lie-1 
tuvių auditorijoj. Pradžia 10 
vai. Kultūros Fondo pirmąjį su-
sirinkimą norima paversti visų jj .g n u m e r i s ^ 
lietuvių kultūrininkų - v e n t e . L . a m a ^ ^ J{ p r a š o m o t e . 
Svarbiausias susirinkimo punk- ^ _ _ f . M ^ ^ a •• n S f l 5 n r p 
tas bus Kultūros Fondo valdy 
bos rinkimai. Susirinkime kvie
čiami dalyvauti visi Chicagos 
lietuviai kultūrininkai ir orga
nizacijų atstovai. 

X &v. Mykolo parapijos me
tinė vakarienė įvyks šį sekma-

ris remti šį žurnalą, jį užsipre
numeruojant. Jos adresas: 46 
Delaware ave., Toronto, Ont., 
Canada. 

X Alfonsas Gečas, Chicagos 
Lietuvių Vyrų choro dirigento 
asistentas, rengia dainavimui 

" u e . v r ° . i r c x C *o^T "1 * m i naujai sudarytą oktetą, kuris dieni, lapkričio 20 dieną, 5 vai.! J ' ** ** 
pasirodys lapkričio 26 d. Soko-
lų salėje. Tą vakarą vyrų cho
ras turės savo šaunų linksma-
vakarį, į kurį kviečia visus. 

druomenės vajdybos narys kul-
į ^ , T a i r o s , l u r i ^ r d * a ^ " i t ū r M r e ika la i s (reikale jį ga-
kitų meno šakų vienetai, kultu- ** Pavaduoti ir kuris kitas 
rinės institucijos, pagaliau ir Bendruomenės valdybos ar ki-

tos kurios kultūrines Bendruo
menės institucijos atstovas). 

Pirmasis Kultūros Fondo 
Tarybos posėdis 

Pirmojo posėdžio Kultūros 
Fondo Taryba yra šaukiama 
lapkričio 19 d. ryto 10 vai. lie
tuvių auditorijoje Chicagoje. 
Bendruomenės Valdyba lapkri
čio 9 d. posėdy jam priėmė to

po pietų parapijos salėję. Kun 
Anastazas Valančius, Šv. My
kolo parapijos klebonas, kvie
čia parapiečius, išsisklaidžiusius 
po visą šiaurinę Chicagos mies
to dalį, bent kartą metuose su
sirinkti, kur bu3 galima išsikal
bėti, skaniai pavalgyti ir šiaip 
pasilinksminti. 

X Augštųjų Lituanistikos 
Kursų šios savaitės paskaitų 

X A. a. generolo gydytojo 
Vlado Nagevičiaus minėjimo 
akademijoje š. m. lapkričio 27 
d. meninę programą atliks so
listė A- DiČiūtė-TreČiokienė ir 
j rof Vladas Jakūbenas. 

X Brone Jameikienft, Meno 
tvarka: prof. P. Jonikas — lie- Instituto studentė, su savo eks-

paskiri kultūriniais reikalais 
besisieloją ir besirūpiną asme
nys. 

Todėl Bendruomenės valdy
bai rūpėjo visas mūsų kultūri
nes jėgas sutelkti į vieną orga
ną, kuriam pavedami specialūs 
kultūriniai uždaviniai ir rūpes
čiai. Suprantama, kiekviena 
draugija ir toliau dirbs savo 
srities darbą. Bet Į bendrinį or
ganą kiekviena ateis su savo 
dalimi, o šios dalys jau sudarys 
kultūrinių siekimų bei uždavi
nių visumą. 

Toks specialus organas tau
tines lietuvių kultūros reika
lams bus Kultūros Fondas. 
Bendruomenės Valdyba trijuo-
ne savo posėdžiuose apsvarstė 
lr priėmė laikinuosius Kultūros 
Fondo nuostatus (galutinį savo 
žodį čia tars Bendruomenės Ta
ryba) ir numatė Kultūros Fon
do Tarybos sudėtį. 

mokinės, o trečioji — antro 
skyriaus. Ši, Aušrelė Vaičeliū-
naitė, pridėjo ir savo eilėraštu
ką: 

"Nors mažutė dar esu, 
bet suprasti jau galiu: 
gerą širdį reik turėti, 
kad broliukam kiek padėt. 
SutaUpiau gal permažai, ? 
bet siunčiu Jums širdingai. 
Tegul džiaugias jie tenai, 
per Kalėdas nors trumpai." 

Raketiniai lėktuvai — 
3,000 mylių greičiu 

Amerikos Raketų draugijos 

pirmą nusikaltimą — 10 metų 
kalėjimo, sugavus gi antru kar
tu — 20 metų. 

Žudikams nusibodo bado 
streikas 

Nusmerktas mirti elektros 
kėdėje Richard Carpenter ir 23 
kiti kaliniai, jų tarpe keletas 
žudikų, keletą dienų laikėsi ba-% 

do streiko, bet dabar išalkę 
pradėjo valgyti. 

, . , , r " , J „v ... ., pirmininkas H. F. Guggenheim kią darbų tvarką: 1) įskilmm- r ° ° per iškilmes, kurios buvo su-gas atidarymas, 2) sveikinimai, 
3) darbo prezidiumo ir komisi
jų rinkimai, 4) referatas: Kul
tūros Fondo tikslai ir uždavi
niai, 5) Kultūros Fondo Valdy
bos ir kitų jo organų rinkimai, 
6) Kultūros Fondo atsišauki
mas į lietuvių visujmenę, 7) ei
namieji reikalai, 8) v.ždarymas. 

Techniniais posėdžio reika
lais rūpinasi Bendruomenės 
Chicagos apygardos valdyba. 

riaus vajaus centrinis sandėlis. 
Prašome visų prisidėti aukomis, 

arba kada leidžia laisvesnis laikas 
vakarais, vajaus metu (ypač šeš
tadienį) atvykti į mūsų centrinį 
sandėlį paruošti rūbus ir avalynę 
išsiuntimui. 

DARBO TEISE* ŽODYNĖLIS 
Spaudai paršuose Pr. Bulaitis 

AKGLIftKV *ODMV BEI ISSUIEI»-
K1MV PAAIŠKINIMAI 

Siame tODTNRLTJE telt»a « • 
*ng\ų kalba žodžiai bei Itolrfttklmai, 
kurie yra l*avę apecialmę reikime; 
kai kurie paimti ii veikiančių l»ta-
tvmu. Spausdinami žodžiai an^lų 
kalba lr patiekti platOa paaiiklnlmal 
Uetuvių kalba. 

Leidiny* 116 puti. Kaina $1.00. 
Pinijrufl m« "**»Vvmats siusti: 

"DRAUGAS" 
SS34 8. Oaalev 

d*tcft«o a. HL 

tuvių kalbos paskaita, B. Bab- j ponatai3 reprezentuoja lietuvių kviesti šių mūsų kultūrinių ins-
rauskas — lietuvių literatūros j skyrių įvairių tautų dekoraty-, titucijų, draugijų ir kitų kultū-
ir dr. V. Sruogienės — Lietu-Į vinių audinių parodoje Evans- rinių vienetų atstovus: 1) Lie-

I Kultūros Fondo Tarybą Be Kultūros Fondo Tarybos 
Bendruomenes Valdyba nutarė narių, į posėdį kviečiami Bsn 

vos istorijos. Paskaitos vyksta 
kiekvieną šeštadienį 2—6 vai. 
Tėvų Jėzuitų namuose, 5541 S. 
Paulina. Lituanistikos Institu
tas ragina studentus gausiau 
dalyvauti. 

X Lietuvių Fronto paskutinis 
susirinkimas praėjo dideliu pa
sisekimu. Frontininkų ir jų 
simpatikų dalyvavo apie 150. 
Didelį įspūdį padarė trarisliaci-
ja iš LF Europos bičiulių stu
dijų dienų, kuri buvo paruošta 
"Amerikos Balso" ir transliuo
ta į Lietuvą. Advento metu 
Chicagos frontininkai ruošiasi 
naujam susirinkimui, kuriame 
bus naujų staigmenų. 

X V. Augustino Lietuvos 
vaizdų albumas "Lietuva" kai
nuoja ne 3 dol. (kaip buvo pa
skelbta "Draugo" lapkričio 12 

tono meno centre. 

X B. Babrauskas, Liet. Ra
šytojų Draugijos pirm., Kultū
ros Fondo Tarybos posėdyje 
rytoj skaitys referatą "Kultū
ros Fondo tikslai ir uždavi
niai". Posėdis bus Lietuvių au
ditorijoje. 

• 
X Veronika Nagevičienė", ge

nerolo gyd. Vlado Nagevičiaus 
našlė, atvyksta šį šeštadienį 
(lapkr. 19 d.) į Chicagą (reika
le skambinti telefonu LA 3-
4216. 

X Leonui Petravičiui yra at
siųstas laiškas iš Vokietijos 
Adresatas laišką ^ali atsiimti psl. 

tuvių Rašytojų Draugijos (2 
atstovus). 2) Lituanistikos Itv 
stituto. 3) Lietuvių Profesorių 
Draugijos, 4) Lietuvių Žurna
listų Sąjungos, 5) Lietuvių 

druomenės Tarybos nariai ir 
kiti jos veikėjai, lietuvių visuo
menės atstovai, kultūros dar-
bnotojai ir apskritai visi lietu
viai, kuriems rūpi tautinės lie
tuvių kultūros reikalai ir jos 
ateitis. (Bendr. Inf.) 

ruoštos švenčiant tos draugijos 
25 m. sukaktį Chicagoje, Con-
rad Hilton viešbutyje pasakė 
kalbą, pažymėdamas, kad artė
ja laikas, kada net sprausmi-
nius lėktuvus daug kur pakeis 
raketiniai lėktuvai, galį skristi 
3,000 mylių greičiu per valan
dą. Tais raketiniais erdvių lai
vais būsiąs prekių pervežimas 
kelis kartus pigesnis. 

$45,000 už neteisingą 
areitą 

ATITAISYMAS 

"Lenktynės su šėtonu" 45 at
karpoje, sakinyje "Mintyse vi
soje baisybėje prisikelia ana 
raudona rugpjūčio 29 dienos nak 
tis, kada mus kelius pavargu
sius ir išsisėmusius partizanus, J V J A 2 U T U M A L D O S 
prie Mūšos bolševikų sumuštus, ^ ^ 
likimas išstūmė į Latviją" vie
toj rugpjūčio 29 dienos turi būti 
liepos 29 dienos. 

Už šią esminę klaidą skaityto
jų atsiprašau ir pakartoju fak
tą, kad Mūšos kautynės buvo 
1944 m. liepos 29 d. 

Vladas Ramojus 

Kiškučio Vardines Dievo 
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meili 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai it Tekstas paruoštas žinomo pėda-
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu gogo kun. prof. S. Ylom, Spalvotas 
stracijos šią knygą padarė dau- iliustracijas pritaikė dailininkas 

gos teismas priteisė iš Beit ge
ležinkelio bendrovės po $45,000 
už tai, kad jie bendrovės buvo 
neteisingai pakaltinti vogę tele
vizijos aparatus, atleisti iš dar
bo ir geležinkelio policijos areš
tuoti. Paaiškėjus, kad jie ne
kalti, vėl grąžinti j darbą. Da-

X Pajleško brolį. Adilfas T Ė V A S P I U S bartinį teismo sprendimą ben-
Kulbokas, sūnus Mat'*, <? v venas drovė apeliuos. 
Rusijoje, pajieško Vlado Kul- istorijoje yra pirmasis kunigas 
boko-Kulbačiausko, sūnų Mato. k u r i s t u r i Kristaus žaizdas. Te-

_ . ^ u . giausia mėgiama mažųjų skaity- P. Augius, Gražus kietas paauk 
Dviems tarnautojams Chica- ^ ^ ^ ^ 7 suotas įrisi 

Adresas yra "Draugo" redakci
joje. 

X "Sekminių beržai" yra aš
tuntas rankraštis, atsiųstas 
Draugo romano konkursui. Jis 
yra pasirašytas Beržo slapy
vardžiu. Rankraštis turi 431 

vas Pijus yra garsus nepapra 
stais darbais ir Dievo malonė 
mis. Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 

Rūkas buvo katastrofos 
priežastimi 

Baigėsi tyrimai — kodėl Mid-
way aerodrome liepos 17 d. su
dužo Braniff lėktuvas. Nusta
tyta, kad mažas debesėlis labai 

Užsakymus kartu su pinigais siųskite: 

" D R A U G A S " 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, Illinois 

įrišimas. Kiekvienas vai
kas noris šios maldaknygės. Kai-

i na tik $1.25. 
Siųsjote užsakymus 

D R A U G A S 
2S34 So. Oakley A vėsos 

CHICAGO 8, ILL. 

BE ^ 

'Draugo" administracijoje. 
X "Piūtės metas" yra sep

tintas rankraštis, gautas Drau
go romano konkursui. Jis pasi
rašytas D. Trilapio slapyyar- Ave., telefonas 

dfcu. Rankraštis turi 818 (pusi. į & m , 

X SoHstė Juzė AugaitytS va
kar atskrido iš Philadelphijos 
į Chicagą ir apsistojo pas U. 
Lipčienę, 4221 So. Artesian 

CLiffside 4-

ir t t . Iš Tėvo Pijaus gyvenimo tiršto ruko bus sumaišęs pilo-
yra įdėti 32 paveiks*ai. Kaina t u j veiksmus. 
$2.00 

Galima gauti "DRAUGO" 

Administracijoje 

2834 So. Oakles Avenne 
CHICAGO 8. ILLINOIS 

600 mylių naujų Šviesų 
Chicagos miestas sekančiais 

metais numato išvesti 600 my
lių naujų šviesų gatvėse. Tam 
reikalui panaudota $14,300,000 
iš fondo, susidarančio pardavus 

įbomiM 

Jau laikas užsisakyti • 

LIETUVIŠKAS ATVIRUTES 
A L C D O M S 

3S 

DRAUGAS turi paruošęs ypatingai gralių spalvotų lie
tuviškų atviručių Kalėdoms. Paveikslėliai patrauklūs, teks
tai skoningai redaguoti. Yra 16 atviručių dėžėje. Jų kaina 
$1.00. 

Siųskite užsakymus: 

2334 South Oakley Avcnuc 
H D A T T r A C 
u K A U O A S 

CHICAGO 8, ILLINOIS 


