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JAU SUSITARTA SAARO KLAUSIMU ? 
Anglų generolas teigia, kad 

Stalinas buvęs nužudytas 
Jau išgirdus apie Stalino mir

tį buvo spėliojama, kad laikui 
bėgant lauktina įvairių tikėtinų 
ir neįtikinančių istorijų apie jo 
mirties aplinkybes. Atrodo, kad 
prielaida visapusiškai pasitvir
tino, nes iš Jvairių šaltinių, k. 
a. pabėgėlių, tariamųjų rusiško
jo klausimo „ekspertų" ir šiaip 
jau sensacijas mėgstančių laik
raščių, nuolat galima girdėti 
įvairiaspalvių teigimų apie pa
slaptingas Stalino gyvenimo pa 
baigos dienas. 

Ir šiomis dienomis angliškąją 
knygų lentyną pasiekė naujas 
kūrinys „Close Contact", kurio 
autorius, britų brig. gen. Clau-
de H. Dewhurst, paberia eilę 
nuomonių 

Žinia, jei jis nebūtų buvęs įta
kingas britų visuomenės narys, 
artimai stovis prie karinių ir 
politinių paslapčių, gal ir jo tei
gimus galima būtų lengva ranka 

Iš to bei kitų sąjungininkų 
žvalgybos surinktų davinių jis 
daro išvadą, kad Stalinas buvo 
nužudytas. Oia galima pridėti, 
kad ir Stalino asmeninės sargy
bos vadas gen. Kosiginas taipo
gi greit nusekė savo mokytoją į 
mirties ^pogrindžius. Pagaliau 
yra jau patikrintos žinios, kad 
vasario 23 d. Kremlius sušaukė 
daug kariuomenės daliaių į Mas
kvą ir aplink Maskvą. Paruoš-
ties stovis buvo įvestas ir vi
soms rusų įguloms satelitų kraš 
tuose. 

Gi ir pačios laidotuvės, sako
ma, buvo galimai kukliau pra
vestos ir tuoj po jų planingai ir 
atsargiai pradėtas Stalino vardo 
naikinimas iš visų sovietinių lei
dinių, ypač iš laikraščių pusla
pių. Šį tą gi turi reikšti ir kaiku-
rie Kremliaus mostai, kurie lyg 
ir rodytų, kad sovietai norėtų 

šis braižinys vaizduoja kiek ir kokiose JAV srityse padidėjo ne žemės ūkyje dirbančių darbininkų 
skaičius po II Pasaulinio karo. Visame krašte per tą laiką tos rūšies darbininkų skaičius pakilo vidu-

Peipingo komunistai 
imsią Tachen salas 

TAIPEH, spalio 20. — Iš Ta
chen salų grįžę Chiang karinin
kai ir spaudos atstovai sako, 
kad tik koks nepaprastas įvykis 
galėtų sulaikyti komunistus nuo 
mėginimo tas salas užimti. 

Chekiang provincijoje jau 
yra bent 200 lėktuvų, kuriems 
tik 8 minutės iki salų ir kurie 
jas lanko per dieną kelis kartus. 
Turima ir karo laivyno, kuris 
gali varžytis su nacionalistų lai
vynu aplink Tachen salų grupę. 

Ši Chiang valdoma salų grupė 
yra 200 mylių atstume .nuo For-
mozos šiaurės vakarų kryptimi. 

, bent truputį atleisti pasaulį gau-
apeiti.Gen. Dewhurst ilgą laika | b i a n t J į t e m i m 
buvo britų karo attache Jugo- į 
slavijoje ,o vėliau britų karinės j Žinia, apie visa tai galima tik 
misijos viršininku Vokietijos so į spėlioti ir laukti, kada kokios 
vietų zonoje. Stalino mirties pa- nors netikėtos aplinkybės ati-
skelbimo dienomis gen. Dew- deags šydą, dengiantį Stalino -
hurst buvo britų ryšio karinin-1 Džugašvili tikrąsias mirties ap-
ku sovietų vyriausioje būstinė- j linkybes. 
je Potsdame ,tad reikėtų many
ti, kad jo nuomonė gali būti pa
kankamai svari, nors ir ją var
gu ar derėtų priimti be jokių re
zervų. 

Šiame veikale autorius jau iš
kart nori įtikinti, kad Stalinas 
buvęs nebegyvas jau 1953 m. va 
sario 23 d. ar bent apie tą laiką, 
t. y. beint dviem savaitėm anks
čiau prieš oficialią mirties da
tą. Jis galvoja, kad Stalinas bu
vo Malenkovo, Molotovo, Bul-
ganino ir kitų jų artimųjų kli
kos jėga pašalintas. Kodėl ? Bri
tų karys sako, kad sąmokslinin
kai pabūgo Stalino pradėto vesti 
labai kovingo užsienio politikos 
kurso, kuris galėjo pasibaigti ne 
kuo kitu, kaip pasauliniu atomi
niu karu, kurį juk jokiu būdu ne 
galėtų laimėti Sovietų Sąjunga. 
Kaip tik dėlto, dalinai drebėda
mi ir dėl savų gyvybių, jie ry
žosi pašalinti Staliną. 

Knygoj dar pabrėžiama, kad, 
žinant nuolatines tarpusaves 
Kremliaus vyrų kovas, ir Ma
lenkovo šalininkai susimetė veik 
ti efektyviau ir laiku sutrukdyti 
naujus valymus. Juk iki 1937 m. 
Malenkovas dar buvo antras po 
Ježovo, slaptosios policijos šefo, 
kuris sekančiais metais buvo lik 
viduotas. Gi iki 1947 m. Malen
kovas buvo tuoj po Ždanovo, ne
ginčijamo Stalino įpėdinio, bet 
ir šis 1948 m. neišvengė savo li
kimo. Tad jau 1952 m. Malenko
vas skaitėsi pirmuoju po Stali
no. 1953 m. Stalinas buvo paša
lintas ir vienintelis logiškas jo 
įpėdinis tegalėjęs būti Berija, 
bet ir tas dar tais pačiais me
tais buvo nuimtas. 

Čia pat autorius teigia, kad 
nereikia ir abejoti, jog niekad 
nėra buvę jokio Berijos teismo 
proceso. Jis arba buvo iškart nu 
šautas vietoje ar pats nusižudė. 

Visa labai sumaišo ir įtarti
nas "netikrumas bei elgesys so-

- vietinių karininkų, su kuriais jis 
bendravo Potsdame Stalino mir
ties dienomis. Vieną vakarą gen. 

tiniškai 20 proc. 

Prancūzy kolonijos 
atiduodamos Indijai 

MADRAS, spalio 20. — Pran 
cūzija geruoju traukiasi iš savo 
Indijos rytiniame ir vakariniame 
kramtė turimų dar 4 mažų kolo
nijų, nes rinktiniai tų kolonijų 
savivaldybių atstovai, sukviesti 
į bendrą susirinkimą, 170 balsų 
prieš 8 pasisakė už susijungimą 
su Indija. 

Kolonijų perdavimas Indijai 
įvyksiąs dviejų savaičių laiko
tarpyje. Atiduodamos šios kolo
nijos: Mahe (vakariniame šo
ne), Pondichery, Karikai (į pie
tus nuo Madraso) ir Yaoiam 
(prie Goda vari upės žiočių). 
Gango žiotyse netoli Calcutta 
buvusi Chanderangore kolonija 
seniau atiduota. Ten buvo visų 
gyventojų balsavimas. 

Indijos vakariniame pakrašty
je tik Portugalija beturi nedide
lę Goa koloniją ir nenori tar t is 
su Indija dėl jos grąžinimo. Šį 
rudenį būta judėjimo ją jėga pri 
sijungti, bet susilaikyta. 

• Persijoje vakar sušaudyta 
10 komunistų šnipų — visi ka
riuomenės ar policijos karinin
kai, komunistų įstatyti žinioms 
rinkti. 

(INS) 

Liudijant Kersteno komitete, 
kritikuota ir Amerikos politika 

Ho Chi Minh žadeies Nehru 
neliesti Laos ir Kambodijos 

HANOI, spalio 20. — Indijos premjeras Nehru gavęs Viet-
minh vado pažadą, kad gerbs Laos ir Kambodijos nepriklausomy
bę. 

Po konferencijos su Ho Chi 
Minh išleistame pareiškime sa
koma, kad Ho pasakęs Nehru, 
jog gerbs Indijos ir kom. Kini
jos sutartus principus tarpusa
vio santykiams tvarkyti ir tuos 
principus taikys savo santykiuo
se su Laos ir Kambodija. 

Tie penki princicipai yra: ger 
bimas vienas kito teritorijos ir 
suverenumo; susilaikymas inuo 
agresijos; nesikišimas į vienas 
kito vidaus reikalus; lygybė ir 
abipusė nauda tvarkant bendra
darbiavimą; taikus gyvenimas 
šalia vienas kito. 

Šitais principais pasiremda
mas Ho Chi Minh pažadėjęs tvar 
kyti savo santykius su Laos ir 
Kambodija, iš kur, einant paliau
bų sutartimi, visi Ho Chi Minh 
kariniai daliniai yra išėję. Kam
bodija paskutinę minutę Gene-

Dewhurst suruošė didelį priėmi- voje net išplėšė leidimą gauti už-
mą ir tikėjosi, kad reiks viską sienio paramą savo apsaugos 
a tšaukt i , bet visi 200 kviestų sve 
čių atėjo, linksmai leido laiką, 
nebodami, kad tai buvo naktis, 
kada tariamai Stalinas Kremliu-

pajėgoms organizuoti paliaubų 
metu. 

Atsisakęs tuo tarpu Laos ir 
Kambodijos, Ho Chi Minh neda-

dėl Vietnamo, kuris dabar pada
lintas tarp Saigone sėdinčios 
Bao Dai neveiksmingos vyriau
sybės ir Ho Chi Minh vadovau
jamo Vietminh sąjūdžio, remia
mo Kinijos ir Rusijos. 

Vietnamo likimą turi išspręsti 
1956 m. vasarą numatyti rinki
mai, kurių organizavime daly
vaus ir Indijos atstovas (šalia 
Lenkijos ir Kanados). Turint 
šitai galvoje, Ho Chi Minh ne
galėjo dabar duoti jokių pažadų 
dėl Vietnamo, bet Nehru nuvy
kimas į Hanoi pas Ho Chi Minh 
yra moralinis Vietminh pripaži
nimas. Nehru, žinoma, čia nieko 
naujo nepadarė, nes tą pripaži
nimą kiti jau seniau padarė ir 
savo parašais patvirtino Gene-
vos konferencijoje. Jei Nehru 
pasiseks padėti suorganizuoti 
Vietname tikrai laisvus ir de
mokratinius rinkimus bei įkvėp
ti Ho Chi Minh tiek ambicijos, 
kad jis nebūtų aklas komunistų 
įrankis, tai šitai gali prisidėti 
daugiau prie komunistų sulaiky
mo, negu visos kitos bandytos 

je vartėsi mirties agonijoje. | vė, žinoma, jokio pažado Nehru priemonės (išskyrus karą) . 

at
žvilgiu Trumano ir Eisenhower 
laikais kritikavo ukrainietis 
Lev E. Dobriansky, politinės 
ekonomijos profesorius George-
town universitete. Jis pasisakė 
buvęs respublikonų partijos cen
tro komiteto patarėju 1952 m. 
prezidentinių rinkimų proga ir 
padėjęs suredaguoti propagandi 
nės programos užsienio politikos 
dalį, kur buvo pasakyta, jog ne
bebus tenkinamasi komunizmo 
sulaikymu, bet bus einama prie 
jo aukų išlaisvinimo. Tačiau Do
briansky skaudžiai vėliau nusi
vylęs, nes tos politikos buvę at
sisakyta 4 savaitėm praslinkus 
po Eisenhower pareigų perėmi
mo. Dobriansky paaiškino „iš
laisvinimo" politikos turinį. 

Vakar dienos apklausinėjimuo 
se lietuvius atstovavo Antanas 
Klevas (slapyvardis) ir Juozas 
Danielius (irgi slapyvardis). Pir 
masis suteikė daug žinių apie 
Lietuvos žemės ūkio, o antrasis 
— apie prekybos ir pramonės nu 
savinimą ir sugriovimą. 

Vakar d a r vienas ukrainietis 
papasakojo apie Solovkų salų 
koncentracijos stovyklas, kur 
bolševikai kalina kiečiausius sa
vo priešus ir kur jam pačiam 
teko 8 metus praleisti. Tas bai
sias vietas jis yra aprašęs kny
goje, kurią komisija prijungė 
prie jo liudijimo. 

Sen. Douglas dar kovos 
už pavergtyjy laisvę 
Kongresmanas Fred E. Bus-

bey, pirmininkaująs kongresi
niam komitetui komunistų agre
sijai t ir t i Chicagoje šios savai
tės pirmomis dienomis, gavo iš 
sen. Paul Douglas tokį sveikini
mo laišką: 

„Jūsų komiteto surinkti paro
dymai apie Sovietų nelegalią ir 
žiaurią agresiją Rytų Europoje, 
viso pasaulio sąžinę turi sukrės
ti. Mano nuoširdus aioras yra, 
kad šį tyrinėjimą užbaigus, kon
gresas vieningai paremtų ener
gingus diplomatinius žygius pa
smerkti brutaliausią tautinių te
ritorijų pagrobimą, nežmonišką 
elgseną ir masinį laisvėj gyve
nusių žmonių žudymą. Aš remiu 
jūsų komiteto žiaurumų Lietu
voj, Latvijoj, Estijoj, Lenkijoj, 
Rytų Vokietijoj, Čekoslovakijoj, 
Albanijoj, Rumunijoj, Bulgari
joj ir Vengrijoj tyrinėjimą. Man 

CHICAGO, spalio 20. — Išklausęs eilę liudininkų ir įjungęs į 
savo rekordus daug lietuvių raštu įteiktų liudijimų, Kersteno ko
mitetas vakar baigė Chicagoje šiam kartui numatytą darbą. 

JAV politiką komunizmo at- ", 7! 7 7̂  T" 
pavyko šiemet pravesti senate 
rezoliuciją 241, kuria buvo pa
smerkta žiaurumai ir brutali 
okupacija. 

Bet man bus malonu gauti to
limesnių sugestijų veiksmams 
sustiprinti laisvojo pasaulio po
ziciją Jungtinėse Tautose ir ki
tur. Aš labai pasitikiu, kad at
stovų rūmai imsis panašios ak
cijos ir panaši rezoliucija bus 
pasiūlyta rūmams Ilinois kon-
gresmaino Thomas Gordon. 

Mes turime darbuotis tų šau
nių tautų išlaisvinimui iš komu
nistų tironijos. Jūsų komitetas 
tuo požvilgiu teikia pasauliui ne 
paprastai vertingą patarnavi
mą". 

L. Amerikai kišama 
turtingesne ranka 

WASHINGTON, spalio 20. — 
Lapkričio 27 d. Brazilijos sosti
nėje prasideda Panamerikos or
ganizacijos ūkinė konferencija, 
kurią išprovokavo pereitą vasa
rą įvykusi politinė konferencija. 

Teigiama, kad valstybės de
partamentas yra paruošęs pla
nus ūkinei gerovei Lotynų Ame
rikoje pakelti ir tuo būdu (nebe
duoti pagrindo priekaištauti, 
kad rūpinamasi Europa, Azija 
ir Afrika, bet užmirštami savo
jo pusrutulio kaimynai, kuriuos 
tyko apžioti komunistai (Guate-
malos pavyzdys). 

Naujasis Washingtono kursas 
Lotynų Amerikoje pasireikšiąs 
tuo, kad būsianti palengvinta 
prekyba, leidžiant pigiau patek
ti Lotynų Amerikos gaminiams 
į JAV rinkas ,ir duota daugiau 
valdiškų ir privačių kapitalų ten 
ūkio šaltiniam plėsti ir pramo
nei kurti, kad galėtų sunaudoti 
savo žaliavas ir duoti žmonėms 
didesnes pajamas. Bet visa tai 
reikia taip padaryti, kad nebūtų 
išnaudojimo, o tik normalus pel
nas investuotam kapitalui. Ta
čiau kad tie planai naudos at
neštų, reikia Lotynų Amerikos 
vyriausybių pritarimo, ko ir bus 
siekiama Rio de Janeiro konfe
rencijoje. 

Kalendorius 
Spalio 20 d.: šv. Jonas Kan-

tietis. Lietuviškas: Gedainis ir 
Saulė. 

Oras Chicagoje 
Stipriau giedra, kiek šilčiau. 

Temperatūra apie 60 laipsnių. 
Saulė teka 6:09, leidžiasi 5:03. 

Mendes ir Adenauer tarėsi 
uz Paryžiaus pilyje užsidarę 

PARIS, spalio 20. — Vakar visai slaptai turėjo ilgą pasikal
bėjimą Prancūzijos premjeras Mendes - France ir Vokietijos kanc
leris dr. Adenauer Saaro ateities klausimu. 

Vakare patikimai kursavo gan 
dai, kad juodu principe susitarė 
ir nuvertė paskutinį akmenį, sto 
vėjusį ant Vokietijos — Pran
cūzijos geresnio sugyvenimo ke
lio. Konferencija įvyko vienoje 
pilyje už Paryžiaus visai priva
čiose aplinkybėse, kad kuo il
giausiai būtų galima išlaikyti 
paslaptį, jei besikalbant būtų su 
sidurta su sunkenybėmis. 

Kiek jau apie susitarimą pa
sakyta, išeina, kad sugrįžta prie 
tų pačių principų, kurie faktiš
kai jau buvo sutarti pasirašant 
Europos Apsaugos Bendruome
nės paktą. Pagal tai, Saaras pa
siliktų autonominis politinis vie
netas, kur būtų ir kultūrinė au
tonomija. Saaro apsauga rūpin
tis tada buvo manyta pavesti 
tai Europos Apsaugos Bendruo
menei, kuri dabar paverčiama 
Briuselio pakto valstybių sąjun
ga. Spėjama, kad dabar sutarta 
Saarą laikyti demilitarizuotą 
(kariuomenės turėjimo atžvil
giu) ir jo apsauga rūpintis pa
vesta Briuselio ir Atlanto pakto 
valstybių sukurtoms ir sukursi-
moms organizacijoms. 

Dabar Saaras yra įjungtas į 

atveju. Planus nurašė kapitono 
sekretorė jo įsakymu. 

Vakar teismas davė 4 metus 
kalėjimo poniai Rosse, buv. už
sienio reikalų ministerijos tar
nautojai, kad išdavė Jugoslavi
jai naujausio prancūzų spraus-
minio lėktuvo paslaptį ir sutei
kė žinių apie tai, kur išvesti per 
Prancūziją požeminiai vamzdžiai 
gazolinui prie Rheino atplukdy
ti. 

Sęmokslas permesti 
streikej geležinkelius 

LONDON, spalio 20. — Ka
dangi Anglijos vandens keliai 
uždaryti, maisto importo firmos 
ėmė gabenti maisto produktus iš 
kontinento prekiniais lėktuvais. 
Taip pradėta daryti dar ir todėl, 
jog pajusta, kad dokerių streiką 
gali paremti ir geležinkeliečiai 
bei kiti transporto tarnautojai, 
jei kariuomenei bus pavesta iš
krauti laivuose esantį atvežtą 
maistą ir kitas gendančias pre
kes. 

Šiandie tariasi apie 
Prancūzijos ūkinę sistemą, bet _ _ f 

kitus vidaus reikalus tvarko sa- VOKietlJOS S u v e r e n u m e 
vystoviai su Prancūzija sudary- j P A R I S s p a l i o 2 0 . _ - Jei žinia 
tų sutarčių ribose. Spėtina, kad j b ū t ų t i k r a ? k a d M e n d e g i r A d e . 
tas sutartis reikės pakeisti, nes , n a u e r v a k a r s u s i t a r ė k a i p a t e i -
jos dalinai yra nukreiptos prieš t y j e b u g t v a r k o m a s i s u SaL3iro 
Vokietiją. sritimi, tai šiandien nebebus jau 

taip sunku susitarti dėl suvere-
I numo grąžinimo V. Vokietijai. 

n u ė j o p a s k o m u n i s t u s Tą reikalą svarstyti šiandien 
susitinka Paryžiuje JAV valsty
bės sekretorius Foster Dulles, 

Prancūzijos paslaptys 

PARIS, spalio 20. — Dabar 

i teris Eden, Prancūzijos premje
ras Mendes - France ir V. Vokie
tijos kancleris dr. Adenauer. 

jau aišku, kad komunistams iš-", A , ;1 „,„ W;„1C. 
J, , ' , . _ _ .. Anginos užsienio reikalų minis-
duotos svarbios Prancūzijos pa
slaptys iš krašto apsaugos ar
chyvų. 

Užvakar areštuotas kapitonas 
Cazalet yra atidavęs komunistų ' Techniški ekspertai tekstus, 
špionažo tinklo ryšininkams vi- \ sakoma, jau yra parengę, todėl 
sas žinias apie tai, kas numaty- Į tikimasi juos pasirašyti, jei pran 
ta daryti Paryžiuje staigios in-įcūzas nepanorės bandyti dides-
vazijos a r komunistų sukilimo nės kainos išsiderėti. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Kelios draudimo firmos apkaltintos savo įtartinais skel

bimais žadančios daugiau apsidraudziantiems, negu iš tikrųjų jos 
duoda ligos atveju ligoninės ir gydymo išlaidoms apmokėti. 

— Anglija ir Egiptas vakar pasirašė sutartis dėt Anglijos ka
riuomenės išvedimo iš Suezo kanalo zonos. Principinis susitari
mas jau seniau yra padarytas, tačiau sutartys tik dabar tebuvo su
rašytos. 

— / klausimus atsakinėdamas Churchill valcar parlamente 
pasakė, kad nėra atsisakęs sumanymo kada nors pasikalbėti su 
Sov. Rusijos vadais, tačiau dabar tam sumanymui vykdyti laikas 
nėra patogus. 

Vietminh komunistę kariuomene žengia per Doumer tiltą užimti 
Hanoi miestą Indokinijoje. Ten vakar jau lankėsi Indijos prem
jeras Nehru. (INS) 

t 
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Kelias j pasisekimą 
LORDAS R. BADEN . POWELLIS 

(Tęsinys iš rugsėjo 29 d.) 

vadinę žmogum, turėjusiu pa
sisekimą gyvenime, jis pats pri 
sipažino galutinoje išvadoje tu
rėjęs nesėkmę. Jis pasiekė di
delių turtų, galybės ir visuome
ninės padėties, jis pasižymėjo 

As manau, kad taip yra to- n e e i l iniai s laimėjimais pramo-

Laimė 

Laimę gali pasiekti kiekvie
nas turtuolis ar vargšas. Ta
čiau tik nedaugelis, palyginti, 
žmonių yra laimingi. 

dėl, kad žmonių dauguma nepa neš, finansų ir sporto srityse. 
žįsta laimės, net jei ji yra ne- B e t j g y v e n i m o pabaigą jis pri-
t o j ų - j sipažino neturėjęs vieno didelio 

Ar esi kada skaitęs Maeter- d a l k o _ l a i m ė s J o p a t i e s ž o 
lincko "Mėlynąjį Paukštį?" 

Šioje knygoje pasakojama 
apie mergaitę Miltylę ir apie jos 

NORI SAVO 
STOVYKLAVIETES 

Praeito šeštadienio vakarą į 
Lions salę rinkosi skautų tėvai 
ir bičiuliai, kad savo atsilanky
mu paremtų tėvų užsibrėžtą 
tikslą. Norima nupirkti netoli 
Chicagos žemės plotą, kuriame 
būtų galima įrengti stovykla
vietes ir pasijusti to kampelio 
pilnais šeimininkais. Organiza
cinis šio vakaro komitetas, at
likęs visą eilę darbų, burengė 
šį vakarą lietuviškai Chicagos 
visuomenei. Neilga, bet smagi 
meninė programa. Ją atliko 
"Baltijos" draugovės vyr. skau
tės, padainuodamos tris dainas: 
"Išėjo mergelė", "Ar aš ne vyš
nelė" ir "Ko liūdi sesele". Skai 
tės, apsirengusios tautiniais rū
bais, pašoko improvizuotą taut. 
šokį "Audėjos". Dainas ir šokį 
parengė sktn. J. Grigaliūnienė. 
Po to sveikino žodžiu svečias iš 
Prancūzijos prof. George Mato-
re ir išreiškė lietuviškais žo
džiais savo troškimą pasima-

brolį Tiltylį, kurie buvo iškelia
vę pasaulin,- norėdami surasti 
"Mėlynąjį Laimės Paukštį". 
Jiedu išvaikščiojo visą šalį ir 
vis jieškojo, tačiau nieko ne
rado. Pagaliau jie suprato, kad 
jiems nebuvo reikalo toli keliau
ti, nes Laimė, Mėlynasis Paukš
tis, buvo čia, t. y. ten, kur jie 
nupsrendė daryti gera kitiems, 
— jų pačių namuose. 

Jei tu pergalvosi pagrindinę 
šios legendos mintį, ji tau pa
dės surasti laimę savo kaimy
nystėje, kai tuo tarpu galvoji, 
kad ji yra kažkur mėnulyje. 

Daugelis žmonių į darbą žiū
ri kaip į varginimą, ir net kas
dieninę kelionę darbovietėn ir 
atgal vadina kankinimu. Ir jie 
laukia — nesulaukia švenčių, 
kada jie galės turėti tikrą 
džiaugsmą bei malonumą. 

•Bet labai dažnai atsitinka, 
kad šventėms atėjus lyja ir šal
ta, arba susergama gripu, arba 
šaltis sutrukdo ilgai lauktą iš
kylą. 

Visiškai teisingai sakoma, 
kad nėra jokios naudos, kada 
laimė atidedama ateičiai. Vie
nintelis tikra būdas yra — 
džiaugtis savo gyvenimu nuolat. 
Išmintingas vyras negalvoja 
apie netikrą dangų, kurį jam at
neš nežinomas rytojus. Jis su
pranta, kad savo tikrą dangų 
jis gali susikurti jau dabar, dar 
šitame pasaulyje, ir juo geriau 
jis daro dabar, juo geresnę atei
tį jis kuria. Taip elgdamasis 
jis, pagaliau, įžengs į jam pa
ruoštą dangų, į ramybės, taikos 
ir padėkos dangų. 

Malonumai dar nėra laimė 

džiais~ visą gyvenimą1 jis buvo! W* laisvoje Lietuvoje, 
vienišas žmogus. Jis pasakė:) D a r b š č i o s i o s šeimininkės at-
"Žmonių dauguma perdaug tiki s i l a n k i u s i u s v a i š i n o s k a n i a i s 

teorija, kad turtai teikia laimę. v a l g i a i s < v i s a i v a k a r o progra-

KORESPONDENCINfi 
BROLIJOS VADŲ SUEIGA 
Neužilgo prasidėsianti Kores-

pondencinė Brolijos Vadų Suei
ga, kurios metu bus svarstomi 
svarbūs Lietuvos Skautų Bro
lijos reikalai ir renkami parei
gūnai naujai kadencijai. J i bus 
pravesta pagal pirmosios KBVS 
taisykles. Šioje sueigoje daly
vauti galės: a) rinkti atstovai 
(po 1 nuo 2 kiekvienos vietinin
kuos a r tunto vienetų), b) at
stovai iš pareigos (ex officio) 
ir c) užsiregistravę skautinin
kai. Visi dar neužsiregistravę 
ar pakeitę adresus skautininkai 
kviečiami tai tuoj atlikti adresu: 
sktn. Vytautas Skrinskas, 250 
Hallam Str., Toronto, Ont , Ca-
nada. 

ROCHESTER VIETININKIJA 
PIRMAUJA 

Rochesterio, N. Y. skautų vie 

Tel. ofiso HE. 4-684*. <•«• HE • - 2 1 ? ' 

0R. PETER T. BRAZIS 
Ū D Y T O J A S IR C H I R U R G Ą ? 

•484 W * s t 7 l s t S t r e e t 

'*trm Ketvli. penkt 1-4 Ir 7-H 
,»ntr 1-6. treč ir **št pajjra! sutart 

•>fia. 4 - I 

0R. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS I R CIII R l HCiAs-

10748 So. Afichigan A ve. 
VAL.: ( išskyrus šeštad. ir sekmad. 
nuo 2 iki 4 v, p. p . ; 7—9 v. vak 
i igonius priima tik pasral susitarim? 

Hmlll 10838 So. Uabaal . 4 ve 

i >fiso valandoms akamb. VA. 7-352' 

DR. ALINA D0MANSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

SPEC. REUMATINES IR 
SĄNARIU LIGOS 

Ligonius priima ketvirtadieniais 
6:30—8:30; kitu laiku pagal susita
rimą. Tel. GArden 4-5869. 

4038 Archer Avenue 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CfflRURGAP 

4157 Archer Avenue 
tininkija pirmoji LS Brolijoj su-1 ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:so vai 

vak. Šeštadieniais nuo 2 lkl 4 popie 
Trečiadieniais pagal sutarti mokėjo nario mokesčius už 1954 

m. pirmąjj pusmetį. Jai vado
vauja psktn. P. Armonas. 

• 
Daugelis žmonių mano, kad 

malonumas" yra tas pats, kas 
ir "laimė". Kaip tik čia jie ir 
klysta. 

Malonumai labai dažnai yra 
ne kas kita kaip išsiblaškymas. 
Jums gali būti malonu žiūrėti 

Aš, vienas iš tų, kuriems pasise
kė gyvenime, gal galėčiau pa
sakyti, kad taip nėra. Vertin
giausių dalykų kaip tik negalima 
nupirkti už pinigus". 

Šitie žodžiai neturtingam žmo 
gui kiekvienu atveju skamba 
kaip paguoda ir padrąsinimas. 
Panašiai skamba vienas singalė-
zų priežodis, kuris sako: "Tas, 
kuris yra laimingas, yra ir tur
tingas, bet tatai dar nereiškia, 
kad turtingas yra ir laimingas". 
4 

Vargšas turtuolis 

Kartą aš su žmona turėjau 
savotišką kelionę. Keliauti iš
vykome pėsčiomis, ton vieton, 
kur Saharos dykuma siekia ak
menuotą, nevaisingą kalnų ka
raliją. Su savimi turėjome du 
mulus stovyklavimo reikmenims 
nešti, o mūsų palydovais buvo 
du arabai, kurie kartu buvo ir 
vadovais ir sudarė apsaugą. 

Taip bekeliaudami mes pasie
kėme prancūzų pastatytą kelią, 
kuris veda j dykumos miestą 
Biskrą. Šitoje kelio vietoje, ku
rioje plentą kerta vinguriuoją 
kupranugarių karavanai, mes 
pamatėme lyguma skriejančius 
automobilius. 

Juose sėdėjo turistai, apsišar
vavę vualiais bei tamsiais aki
niais, ir skubėjo j savo tikslą, į 
didelį viešbutį Biskroje. Jie nie
ko nežinojo apie malonumą ke
liauti pėsčiomis, apie savaran
kišką maisto suradimą, kada 
mažyčiai žemės iškilimai byloja 
apie po žeme slypinčius bobau
sius, jie nieko nežinojo apie 
maisto paruošimą po atviru 
dangum ir miegą žvaigždžių švie 
soje. 

Juos pamatę, mes vienu ypu 
sušukome: "Vargšai turtuo
liai!" 

Taip, jei esi turtingas, tu ne
pažįsti daugelio malonumų. 

LAIMĖJO SPALVOJIMO 
VARŽYBAS 

"Skautų Aido" velykinio spal 
vojimo varžybų laimėtojais ta
po: D. Valiukėnaitė iš Roches
terio, N. Y., S. Viskantas iš 
Detroito, Mich., G. Breichmanas 
iš Hamiltono, Ont., R. Gatavec-
kaitė.iš Toronto, On t , ir J. D. 
Šimonytė iš Santa Barbara, Ca-

(Nukelta į 5 psl.) 

mai vadovavo vyr. sktn. K. Pal-
čiauskas. Kada visi šoko "Suk
tinį" ir "Noriu miego", turbūt, 
pasijuto norį dar ilgiau pabuvoti 
ir pasilinksminti neeilinės nuo
taikos vakare, bet laikrodžio ro
dyklė sukosi nesustabdomai pir 
myn ir priartino prie laiko, kai 
reikėjo nenoromis » skirstytis. I 
Skirstėsi visi, bet su viltimi ir g ^ s r š i g s ^ ^ r N i g s ^ ^ 
pageidavimu, kad netolimoje at
eityje vėl susitiksime skautų,-
čių tėvų surengtoje lietuviškoje 
puotoje. 

SVEIKINIMAI 
SUKAKTUVININKAMS 

Sidabrinių vestuvių sukakčiai 
sktn. V. ir A. Šenbergai sulau
kė daug mielų sveikinimų iš ar
timųjų ir skautų vadų. Jų tarpe 
sveikino LSB Vyriausiasis Skau 
tininkas v. s. Stp. Kairys iš To
ronto ir Clevelando Skautų Vie-

RADIO PROGRAMA 
Liet. Radio Programa iŠ stoties 

WBMS, 1090 kil. sekmadieniais 12— 
12:30 vai. per pietus: liet. muzika, 
dainos, ir Magdutės Pasaka. Biznio 
reikalai* kreiptis į Stepone Mink u. 
Baltic Florists, Gelių ir Dovanų Krau
tuvę, P02 E. Broadway, So. Boston 
27, Mass. Tel. So. 8-0489. Ten pat 
gaunama laik. „Draugas". 

Ofiso tel.: VIrginia 7-0036 
Rezidencijos: BEverly 8-S 244 

Tel. of iso VI. 7-OGOG, rez. VI. 7-7303 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
( S p e c moterų ligos Ir akti^erijs 

4 0 5 5 A r c h e r A v e n n e 
Kampas Archer ir California Avt 

VAL.: 2—4 ir 6—8 v. p. p. 
Šeštadieniais 2—7 vai. p. p 

Išskyrus sekmadienius 

Ofiso LAfayette 3-1707, rezidencijos 
F l l lmore 3-8614 (Maywood, IU.) 

DR S. GEŠTAUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Širdies, vidaus ir vaikų ligos 
4055 So. Archer Ave. 

( K a m p a s Archer ir California Ave.) 
Antradieniais ir ketvirtad. 6—8 v. v. 

Šeštadieniais 2—4 vai. popiet 

DR. ANNA BALIONAS 
Akių. ausų, nosies ir gerkles l igos 

Pritaiko akinius 
6322 South Western Avenue 

Valandos: Antradieniais Ir ketvirta
dieniais nuo 7 ligi 9 vai. vak. Šeštad. 

, . . , . . v. _ -i ~. Į nuo 10 ligi 12 ir nuo 1 ligi 3 v. p. p. 
tinmKija su gyvų rožių puoKsie.j K i t u 

laiku tik susitarus. 
Ofiso telefonas: PK. S-."22!> 

Rez. telef. VVAlbrook 5-5076 
Tel. boto GRaeelana 2-9203 
23S6 West Chicago Avenne 
DR. JUOZAS BARTKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
N O R T H W E S T MEDICAL C E N T E R 

Tel. ABmitage 6-0161 
Vai. 1—S. 7—9 p. p. pirmad., 

antrad., ketvirtad., penktad. 
10 v. ryto — 1 v. p. p., trečiad. 

12—4 v. p. p. šeštad. 

Skaityti sveikinimai ir Clevelan- j 
do lietuvių programoje. SKS, 

0R. JUZE AGLINSKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGU 

Vaiki, ir moterų l igos 
5159 South Damen Avenne 

Pirmad., treSiad. 10—4; antrad. ir 
oenktad. 10—1 p.p. ir nuo S—9 v.v. 

Šeštadieniais 10—12 vai. pietų 
Ofiso tel. — PR 6-7800 
Namą tel. — TR 4-1765 

DR. KĘSTUTIS AGLINSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2800 West 51 Street 
Vai.: pirm., ant. 10—12 v., ketv. ir 
penkt. 6—8 v v. treč., SeSt. susitarus 

Ofiso teL P R o s p e c t 6-1795 
Namu tel. Tliianjjle 4-1765 

Ofiso telef. YArds 7-1166 
Rezidencijos — STewart 8-4511 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 VVest 35th Street 
( k a m p e s Halsted ir 35-ta gatvg) 

VAL. 1—4 ir 6:S0—8:30 p. p. kas
dien, išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 

Ofiso GRovehil l 6-4020 
Rez. Hl l l top 6-1560 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marąuette Bd. 

Vai. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutart} 

futbolo rungtynes arba kitokius imillllllllllimilllimiimiimiimiimimii 
žaidimus, tą pat turėsite skaity
dami gerą apysaką, kritikuoda
mi savo kaimynus, apsirydami 
arba pasigerdami. Bet toks 
efektas yra laikinas ir neilgai 
trunka. Ir iš tiesų, reakcija 
kartais yra labai nemaloni, an
tai kitą rytą mums skauda gal
vą! 

Laimė yra visai kas kita. J i 
lydi jus ir pripildo jūsų gyve
nimą. Jūs randate, kad dausos 
nėra kažkas kažkur augštai dan 
guje, bet yra dar čia, šitame 
pasaulyje, jūsų širdyje ir ap
linkoje. 

Arnold Bennet laimę apibūdi
na kaip "pasitenkinimą po gar
bingų pastangų". Tačiau laimė 
yra dar daugiau. Šitą "dau-
•giau" jis pats nurodo, sakyda
mas : "betkokia santuoka yra 
geriau, nei jokia santuoka, nes 
laimė yra pilna tik turint myli
mą pagelbininkę ir ištikimą sa
vo vaikų draugystę". 

Velionis Sir Ernest Cassel, 
kur! daugelis žmonių būtų pa-

D Ė M E S I O 
9-to Wardo Lietuvių Demo

kratų Klubo valdybos ruošia
mas Mass Meeting (didelis su
sirinkimas) įvyks October 24 d. 
3 v. p. p. Visų Šventų parapi
jos svetainėje, 10806 S. "VVabash 
Ave. 

Bus įvairių politinių kalbėto
jų ir paįvairinimui — progra
ma. Po mitingo visiems alučio ir 
kitokių gaivinančių gėrimų ne
mokamai, neišskiriant ir Tams
tų atsivestų svečių. Taip pat 
bus daug vertingų laimėjimų. 

Atsiveskit gimines ir pažįsta
mus! — Klubo valdyba 
mniiiiiiniiiiniiiiininmiiiinniniiinim 

Rūpestingai ii 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 
J. M I G L I N A S 
Tel. HUmbold 6-1038 

Tel. ofiso H E . 4-6609, rez. PR. 6-7333 

DR. ANTANAS ALEKNA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd. 
VAL: 1—4 ir 6—9 

šeštadieniais nuo 1 lkl 4 vai. p. p. 
1ft*kvrii« t fAtvIrtarT I r M k m o d 

TeL ofiso P R 8-1717. ra. B E 7-7841* 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8148 VVest 63 Street 
Kasdien 1—8. Vakarais 7—8, tiktai 
antradieniais ir penktadieniais . Tre-
čladien. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

Rezid. 3241 \V. 66th PLACF, 

DR. ¥L. BLAŽYS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South Damen Avenue 
( K a m p a s 47-tos Ir D a m e n Ave . ) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

Šeštadieniais 2—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Telef. of iso LAfayette 3-6048 

Rez. FRont ier S-OR14 

Tel ofiso Pft. 6-3838. rez. R E . 7-919'-

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJASi 
2500 VVest 63rd Street 

VAI., kasdion nuo 2—4 p. p. Ir 7:3o 
iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryU 

GRovehil l 6-1696 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. paga 

susitarimą išskyrus trečiadienius 

2422 VVest Marquette Bd 

Ofiso Ir buto tol. OL. 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 49th Ct . Cicero 
Kasdien 10—12 ryte ir 6—8 v. vak. 
Šeštadieniais 10—2 v. r. ir 4—6 V. v. 

B u t a s 1832 So. 49th Ct. 

D R A U G O R A D I J A S 

O 
p 
A 

5 KARTUS SAVAITĖJE NUO 8:30 V. V. 

Per radijo STOTĮ WOPA (1490 AM — 102.3 FM) 

• Politines Žinios • Filmų Apžvalga 
• Chicagos Žinios • Sporto Kronika 
• R e l i g i n e V a l a n d a • P o l i t i n e A p ž v a l g a 

• Lietuviška'Muzika • Kultūrine Kronika 

KLAUSYKITE DRAUGO RADIJĄ 
Atsukite radiją į stotį WOPA (1490 AM ir 102.3 FM 

Kas vakarą 8:30 iki 9 vai. vakaro 

Telefonas REl iance 6-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 West 59th Street 

VAL. 1—4 popiet, 6:30—8:30 vak. 
Uždaryta trečiad ir Seštad. vakarais 

TeL Ofiso ir buto OLvnipic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1435 So. 49th Ct., Cicero 
Kasdien 1—3 v. Ir 6—8 v. vakare 

Šeštadieniais 12—2 v. ir 3—5 v. v. 
Butas 1520 So. 49th Ave. 

tf 

^ 

Taupymas yra turtingumo šaltinis . 
Mūsų ber*fc*>vės laikomi pinigai yra apdrausti iki $10,000 

Pradėk taupyti tuojau. Mes mokame augštus dividendus 

MIDLAND SAMGS k LOAN ASS'N. 
4038 Archer Avenue Telef. LAfayette 3-6719 

Sekretorius AUGUST SALDUKAS 
Už Taupomus Pinigus Mokame 3'/z Nuošimčio 

f 

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2S68 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

4146 S. Archer Ave. 
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:30 v 
Vak. pirm., antr., ke tv i r t 6-8:30 • 

Trečiadieni tik susitarus 

DR. IRENA KURAS 
SUEC. KŪDIKIŲ IR VAIKŲ 

LIGŲ 
7156 So. Western Av. 
(MEDICAL BUILDINO) 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 8—6 p. p. Ir 6—8 T. • . ; trečiad 
n*o 6—8 v. v.; Seštad. 10—12 v. p 
ir nuo 1—8 v. p. p. 

Ofice telef. REpubUc 7-1168 
INamu ttlef. \VAlbrook 5-S7ftft 

Tel. ofiso TA. 7-55BT, rez. R E . 7-496f 

DR. FRANK C. KWINN 
(KVIEČTNSKA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 Wcst 47th Street 

MGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
\ a l . iki 4 v. popiet. Nuo 7 • . iki 8:80 
v. y. Išskyrus trečiad. ir ieštad. vak. 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 
-PEC CHIRT 'RG-TNE9 TJOOP 

?1?3 W o s t Ą3rd Str«*»t 

VAL. i—< P-
Sešt. : 

Trečiad. ir 

». ir nuo <>—S v. vak 
—4 popiet 
seKn»a<l uždaryta 

H\ 

Telefonas P l l l m a n &-82T7 

DR. I. E MAKARAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 Soutb Parnell Ava 
kasdien 2—4 popiet ir 6—8 T I 

Išskyrus trečiadienius 

Oi. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 West 71st Street 
Ligonius priima pagal susitarimą 

susitarimui skambinti GRo. 6-1321 
jei neatsiliepia Vinc^nnes 6-S90< 

DR. VYT. TAURAS 
TUPČIAUSK/IS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(B'titJra praktika ir spec. Motery l»R 
Ofisas it rezid. 2410 U*. S l s l S* 

fnrtras namas nuo "Veistom Ave 
Ofiso ir rezid. telef I»Ite>si>«-<t 8-I223 
Ofiso vai.; Pirm H—-u» \ v Antr 
•JV^Ą (r Pcnkt ft— * <• v «»• K"etv J» 
Šešt. 2-4 v. p.p. Kitu laiku tik su.sit 

Tel. ofiso H E . 4-2123. rez. PR. 6-848* 

DR. V. P. TUMASONiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

CHIRURGINES LIGOS 
6255 South Western Avenut 

Vai. 2—4 ir 7—9 v. p. p. š< štadienia» 
2—4 vai. p. p. Trečiadieniais ir s< l 

madieniais uždaryta. 

Tel. ofise: DAnube 6-1126 

DR. A. VALIS-LAB0KA& 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

326? South HaNU-d Street 
Vai 

>fiso ir buto tel. HJEmlock 4-5815 

DR. A. NARBUTAS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

6757 South Western Avenue 
balandos: pirmad.. trečiad. .^cetvirt . 
penktad. 6:30—8:S0 v. vak.^Antrad. 
10—ir vai. ryto. Seštad. 2—4 p. p. 
Ivitu laiku pagal sositarima. 

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUHSKIS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

3259 South Halsted S t 
Kasdien 3—6 vai. vak. Šeštad. nuo 

1—5 vai. vak. 
Kitu laiku pagal susitarimą 

Telef. Yletory 2-1484. Resld. 2257 W. 
l:l PI. Telef. F R . G-5941. . 

Ofiso te lefonas — B l s h o p 7-£4>25 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
( K a m p a s Kedzie ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus 

Ofiso ir buto tel. ARdmore 1-1493 

DR. VINCAS RASLAVfčIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5015—5025 N. Paulina Street 
(Bet l iany Methodist Ligoninėje) 

Vai.: Tik telefonu susitarus 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
GYDYTOJAS IR CHERURGAf 

Telef. RJEpublic 7-S290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 VVeot 69th Street 

Vai. kasdien 10—12 ir 5—8 vai. vak. 
išskyrus pirmfd. tik nuo 5 iki 8 v.v. 
Šeštad. 10-12 vai. Kitu laiku susitarus 

Dr. Antanas Rudokas, 0. D. 
T i k i n a ak i s : pritaiko akinius, 

keičia st ikl ių ir rčmut. 
4 7 0 1 S . D a m e n A v e . , C h i c a g o , DL 

šaukite — VA. 7-7381 
Pri ima: vakarais 6 iki 9, šeštad. 
10 ryto iki 4; trečiad. ir sekmad 

tik susitaru* 

Tel. of iso CL 4-0253, rez. VA 7-638K 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4645 S. Ashland Ave. (kamb. 211) 
Pirmad. , antr., ketv. ir penkt 

6:30—8:30 vai. vakare. 
Šeštadieniais 2—4 vai popiet 
Rez. 4420 So. Tai man Avenue 

Tel ofiso VA. 7-0554, rez. MI 8-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras augš tas ) 

OFISO VAL: 10 iki 12 v. ryto; nuo 
2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:30 v. v. 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St, 
O f IMI tel. REl iance 5-4410 

Rezid. telef. GRovehil l 6-0617 
Valandos: 1—3 p. m. 7—S p. m. 

PenktadienJ tik popiet. 
Trečiad. ir šeštad. paual sutart i 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4645 So. Ashland Ave., Chicago 

VAL. nuo 2—4 ir 6—8: trečiad., šeš
tad. ir sekmad. tik pagral sutartį. 
Tel. ofiso VA. T-4787, rez. P R , 6-1930 
Jei neatsi l ieps viršmineti telefonai, 

šaukite M3dwa> 3-0001 

Ofiso tel. CLiffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 8-1172 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1734 W. 47th S t 
K a m p a s 47th ir Hermitage 

Vai.: nuo 2 iki 4 Ir 6 iki 9 v. %ak. 
Šeštad. nuo 2 iki 6 vai. išskyrus sek 

DR. FL. TALLAT KELPŠA 
DR. E. TALLAT KELPŠA 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
Marquette P a r k o of isas: Fordon 

Medical Arts Bldg. 2656 W. 63rd St. 
(kampas Washtenaw ir 63rd). Vai 
kasdien S—6 išskyrus antrad. ir ketv 
ir kasdien nuo 6—8:30 išskyrus treč 
Ir šeštad. 

Telefonas — PRoepect «-8548 
Cicero of isas: 5002 West 16th St. 

Vai.: kasdien 6—8:30, antrad. ir ketv. 
1—8 ir šeštad. 11—1 vai. p. p. 
Telef. TOwnhaU 3-0959; namu telef 
RKmlock 4-7080. Ki tu laiku susitarus 

1 iki 4 v. p. p. 
Šeštadieniais 1 -

ir 6—8 \ 
-4 v n D 

K 

Y Artis 7-3526 YArds 7-741* 
DR. G. J. BYLAITIS 

Nervų, vidaus ir vaiku Ugo* 
Vai.: antrad., penktad. 7—>>:S0 p. t> 
Šešt. 12:30—1:30 popiet. Ki tomis die 
nomis tik susitarus. 

DR. J. G. VALAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: kasdien 6:30—8 30, šest. 4— 
4038 So. Archer Ave. 

Tel. ofiso PRospect 6-9400 
Rezid. HEmlock 4-S8& 

DR. ONA YJ&ŠKEVt*11" 
(Vaškevičiūt?) 

G Y D Y T O J A I R C H I R U R G E 
6 5 6 0 S o . W e s t e r n A v e . 

Vai. kasdien 1—8 p. p. Ir nuo «—<* 
v. vak. šešt . 1—4 p. p. Trečiad it 
kitu laiku tik susitarus. 

Tel. ofiso VI 2-1581, rez. VI 2-0745 

DR. V. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 VVest Slst Street 
K a m p a s Halsted Ir I l - m o s gatvių 

Priėmimo valandos: 2—4 p. p. ii 
6—8 v. v. Šeštad. 2—4 v. PO pietų. 

Tel. ofiso PU. 6-6146, rez. H E . 4-3ISO 

DR. F. C. VViNSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Rd. 
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 ik? 8 vak 

Trečiad. ir ie t tad. paara! sutarti 

T<>I. ofiso CA. 6-0257, re*. PR. 6-665§> 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
IU /iii. 6600 S. Artesian Ave 

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v v 

OrtoiH\las-Prot«*zistas 

P. Š I L E I K I S 
Kaulų fraktūrom įtvarai. 
P o l i o-Ceret>raJ l'utsy ir 
Įvairioms vaikų bei suau
gusiųjų deformacijoms pa 
šalinti spec. aiKtiatai. Am 

put. Kojoms ir rankoms visų sistema 
Protezai. Opthop. p ė d o s Plokšteles 
(Areli Hup|H»rt>). Alott-rim.s, vyrama 
Ir \ a i k a m s įvairių tipų med Banda
žai ir t. t. 

VAL.: 9—4 ir 6—8. Šeštad. 9—1 

OKTHOPKDIJOS TECHNIKOS 
LABORATORIJA 

1911 \V. SHH St., Chicago 36, llliuol.* 
Tel. PfiUMpeet 6-3084 

DR. G. SERNER 
LHCTUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

SS metų patyrimas 
TeL YArd* 7-182t 

Pritaiko akinius 
Kreivas akia 

ištaiso 
Ofisas ir akiniu dlrbtuv? 
756 VVest 35th Street 

VAL. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tre 
Čiad. nuo 

nuo 6 
10—12- Seštad. 10—S 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avenue 
VAL. pirmad., antrad., ketvirtad, 
penktad. 9:30—12; 1:30—8 v. v 
trečiad. uždaryta, šeštad 9:30 IV 

12; 1:30 iki 6 vai. vak. 
CAnal 6-052S Ftatt Bld« 

0 \ )R INDS/> 
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Skelbtis "DRAUGE" apsimoka, 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems. 
iiiiiiiiiimuiiiiiiiHiiiiiiiimiiiiiiiiimiia 
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D R A U G A S 
THE LITHUAMAN DAILY FRIEND 

«K*4 e». o a k i e j Ave., Chicago 8, flL Tel . V l r t f n l a 7-6640; 7 -6641 ; 7-6642 

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS f* 

E n t e r e d aa Second-Class MatU-r Maroh t l , 1916, a t Chicago, I l l inois 
U n d c r t h e Act of March 3, 1879. 

Member of t h e Catho l ic Presą Ass'n 
Publ i shed daily, except Sundays , 

by t h e 
L i t h u a n l a n Catho l ic P r e s s Society. 
P R K N I M E R A T A : M e t a m s 
C h l c a s o j i r Cicoroj $9.00 
K i t u r J A V ir K a n a d o j e $8.00 
Užsienyje $11.00 

BUB8CRIPTION R A T E S 
$8.00 per y e a r outs ide of Chieag-o 
$9.00 p e r yea r in Chicago & Cicero 
$8.00 pe r yea r in C a n a d a 
Fo r f ign $11.00 p^r yea r . 
}£ niftij 3 mPn. 

$").H0 $2.75 
$4.r,o $2.no 

$.r».50 $3.00 

1 men 
$1.25 
$l.(i0 

$1.35 

R e d a k c i j a s t r a ip sn ius ta iso savo nuožiūra . Nosu naudo tų s t ra ipsn ių n e 
saugo , j uos g r a ž i n a t ik iš a n k s t o susi tai us. Redakc i j a už ske lb imų t u r i n i 
n e a t s a k o . Ske lb imų ka inos p r i s iunč iamos gavus prašymą. 

Kodėl jis tapo band.tu? 
Chicagoje neseniai buvo nu

šautas vienas banditas, norėjęs 
apgrobti taverną. Pradėjus aiš
kinti jo asmenybę, pasirodė, 
kad j s jau anksčiau buvo kal5-
j i m e . J o t ė v ų š e i m a b u v o d i v o r -
suota. Kai jis buvo mažas, j J 
nenorėjo nei tėvas pas save au
ginti, nei motina. Jis augo be 

Spalio 18 ir 19 d. Chicagoje įvyko JAV Atstovų rūmų spe- tėvų mylinčios šilmos. Ar rai-
cialaus komiteto komunistų agresijai tirti posėdžiai, kuriems pir- kia stebėtis, kad nuėjo taip krei 
mininkavo nuoširdusis lietuvių bičiulis ir energingasis kovoto-1 vais keliais? 
jas prieš komunizmą kongresmanas Fred E. Busbey. Jo dėka 
pakviesti ir lietuviai liudininkai, kurie davė labai vertingų pa
rodymų apie Lietuvos okupaciją. 

Lietuviu bičiulio svarbus pareiškimas 
TREČIAS "INTERIM" RAPORTAS 

Sužiedėlis apie ateitininkus 

Naujame (Nr. 8) "Aidų" nu 
šių posėdžių metu jiems pirmininkavęs kongr. Busbey p a - > e ™ e vedamuoju eina puikus^lglūdi elenistiname pasaulyje 

S. Sužiedėlio straipsn s apie ' kūrinys". Gal autor.us kaiku-
ateitininkus. Savo svarstymus riais atžvilgiais ir pervertina 

me numeryje išspausdintą V. 
K. Jonyno straipsnį "Lietuviš
koje architektūra", Autorius 
gražiai iškelia galimumą ir 
reikalą įvesti daugiau lietuviš
kųjų motyvų į mūsų pastatus. 

Inž. J. C. Rug's tame pat nu
meryje iškelia naujų faktų apie 
RevoLuciją mokslo paž.ūrose— 
dėsto naujas pažiūras ap'e me
džiagą, gamtos dėsnius, atomų 
pasaulį, apie mokslo pažiūrą į 
religiją. Kartoja moksl.ninko 
A. Comptono pasisakymą, "kad 
jis yra lamingas, dirbdamas 
moksl'nį darbą tokiais laikais, 
kai mokslas ne tik neat ma jam 
tikėjimo, bet dar jį jame sustip

ti 
nna . 

Vertas dėmesio ir tuose pat 
"Aiduose" tilpęs mūsų istoriko 
straipsnis 'Ta rp senovės ir vi
duramžių", kur autorius pabrė
žia, kad "Europa, kultūros ben
druomenės prasme imant, yra 
krikščionybės, kurios šaknys 

ELIZABETHO KLEBONAS TVARKO AKMENĮ 

darė spaudai labai svarbų pareiškimą. Anot jo, komitetas, ku
ris pradžioj vadinosi Pabaltijo komitetu, jau beveik beigė bol
ševikų agresijos ir genocido Lietuvoj, Latvijoj ir Estijoj tyri
nėjimus ir kad jau trečias taip vadinamas "Interim" raportas 
bus atspausdintas ir paskelbtas. 

Šiame "Interim" pranešime suglaustai būsią atpasakota pa-
baltiečių nueiti keliai, siekiant laisvo ir nepriklausomo gyveni
mo. Plačiai paliečiama Sovietų Sąjungos pasirašytos, tačiau 
sulaužytos sutartys, okupacijos ir aneksijos žiaurūs metodai su 
visomis apgavystėmis, smurtais ir nežmoniškais žiaurumais. 

autorius taip reziumuoja: 
— Rezistencine kova iš mūsų 

elenistinio elemento reikšmę 
krikščionybės raidoje, tačiau 

gas. 

Literatūros klausimais 

NELIKO JOKIŲ ABEJONIŲ 

Raporte būsią smulkiai atpasakota, atpasakota teisingai ir 
labai gerai visos okupacijos aplinkybės. Mes jų čia nekartosi- j apsispręstų, grįžti, ar nebegrįž 
me, nes mūsų skaitytojams tos smulkmenos yra labai puikiai ti, ateitininkų organizacija, Lie-
žinomos. .tuvoje gimusi ir ten viena savo 

"Po daugybės politinių ir militarinių įvykių turi būti .visa ! dalimi kovojanti, turi rodyti su-
pilnuma ir ant visados išblaškytos abejonės apie komunistų i grįžties kelią į Rūpintojėlį, pa-
žiaurią taktiką, jei jų dar būtų užsilikę", — pareiškė p. Bus- • r ; m u s į liūdnose Lietuvos pake-
bey, ir toliau sako, kad Kremlius norėjo apgauti visą pasaulį, j l ė s e T e n j i s a į tikrai budi ties 

reikalauja: tvirto ideologinio | straipsnis yra įdomus ir vertin-
nusistatymo, gryno lietuviško 
charakterio, gilaus intelektuali
nio išsilavinimo, idealistinio nu
siteikimo aukotis, gyvo tikėji
mo ir, 'pagaliau, pasitikėjimo, 
kad pergalė turi būti mūsų pu
sėje. 

Kas ir kaip vėliau asmeniškai 

bandydamas jį įtikinti, kad komunistų įsiveržimas ir Lietuvos 
okupacija padaryta patiems žmonėms prašant, kad ji buvusi 
pačių žmonių valios pareiškimas etc. Tačiau daugybės liudinin
kų parodymų visai ką kitą pasakė. Jie pasakė, kad Lietuvos ir 
kitų Pabaltijo valstybių okupacija tai buvo rusiško bolševikiš
ko imperializmo padarinys. 

Kongresm. Busbey savo pareiškime pabrėžia, kad ir šiuo 
metu bolševikai naikina, sovietizuoja Lietuvą, naudodami ko
munistinius metodus, be nusikaltimo areštuodami, kankindami, 
deportuodami gyventojus ir vykdydami masines žmonių žudynes. 
"Todėl neturi būti užmiršta, sako mūsų bičiulis Kongresmanas, 
kad tęsimas Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių okupacijos yra 
principinė priežastis pavojingai pasaulio įtampai, kuri vargina 
žmoniją ir kuri yra pasaulio taikai rimta grėsmė. 

Kongresm. Busbey įspėja, kad, neatstačius Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo valstybių teisės į laisvę ir nepriklausomybę ir, jei jos 
bus paliktos ir toliau kęsti žiaurią okupaciją, tai reikš laisvo 
pasaulio, individualinės laisvės ir iniciatyvos galą. 

Teisingai jisai konstatavo ir kitą faktą, kad drąsūs Lietu
vos žmonės niekuomet nesustos kovoję dėl savo laisvės. "Mes, 
laisvojo pasaulio žmonės, savo nesuskaičiuojamomis palaimomis, 
turime daryti viską, kas yra mūsų galioje, padėti jiems numesti 
geležinį komunizmo jungą", — pareiškė garbingasis Kongres
manas. 

REKOMENDACIJOS 

Savo pareiškimo pabaigoje p. Busbey konstatuoja, kad kon
gresinis komitetas aiškiai ir nė kiek nesvyruodamas pasisakys, 
jog 1) įrodymai yra aiškūs ir galutini, jog Estija, Latvija ir 
Lietuva buvo jėga okupuotos ir nelegaliai įjungtos į Sovietų 
Sąjungą. Betkoks sovietų tvirtinimas, kad jų pravesti rinkimai 
1940 m. liepos mėnesį buvo laisvi ir savanoriški arba kad seimų 
priimtosios rezoliucijos, prašant pripažinimo sovietinėmis res
publikomis, buvo legalios, yra klaidingas ir be pagrindo faktas ir 
2) , kad tęsimas militarinės ir politinės sovietų okupacijos Lie
tuvoje, Latvijoje ir Estijoje yra svarbiausia priežastis pavojin
gosios pasauly įtampos, dabar apėmusios pasaulį ir todėl suda
rančios rimtą grėsmę pasaulio taikai. 

Komitetas, ištyręs sovietų okupacijos, rinkimų ir aneksijos 
bjaurų smurtą, tikriausiai pasiūlysiąs: 

1) Kad Valstybės sekretorius imtųsi tokių veiksmų, kokie 
būtu reikalingi pasalinti pasaulio taikai grėsmę, atkreipiant sku
bų dabartinės Jungtinių Tautų pilnaties suvažiavimo sesijos dė
mesį 

2) Kad Jungtinių Amerikos Valstybių delegacija Jungti
nėse Tautose imtųsi iniciatyvos, siekiant šią grėsmę pasaulio 
taikai pasalinti, įteikiant Jungtinių Tautų pilnaties suvažiavimui 
rezoliuciją, reikalaujančią greitai ir visai ištraukti iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos Sovietų Sąjungos militarinį, politinį ir ad
ministracinį personalą. 

"Kas liečia mane asmeniškai", pasakė p. Busbey, "aš ir 
ateityje, kaip ir praeityje, kovosiu už laisvą ir nepriklausomą 
Lietuvą. Aš noriu, kad visi mano draugai lietuviai žinotų, jog 
aš .niekuomet, kol būsiu gyvas, nenustosiu kovojęs dėl to tikslo." 

Taigi, matot, kaip gerą, nuoširdų ir, pagaliau, kovingą drau
gą mes turime kongresmano Busbey asmenyje. Už ta t mes tu
rime būtį jam nuoširdžiausiai dėkingi ir palinkėti jam geriausių 
sėkmių tolimesniame jo kelyje šio garbingojo krašto politikos 
gyvenime. Turėdami tokių draugų JAV Kongrese, kaip Busbey, 
Kerstenas ir kt., mes galime būti tikri, kad Lietuvos nepriklau
somybės byla ir JAV vyriausybėje, ir pačiame Kongrese visuo
met susilauks didžiausio palankumo. 

mūsų tautos likimu, nors kry
žiai ir išvartal.oti. Kai juos iš
laikysime savo gyvenime ir 
darbe, jie išliks ir lietuvių tau
toje, dėl kurios kovojame ir 
aukojamės, kad ji būtų laisva, 
šviesi ir Dievui meili tauta. — 

Apie architektūrą ir revoliuciją 
moksle 

Besidomintiems kultūros klau 
simais labai rekomenduotume 
perskaityti "Aidų" naujausia-

"Aidai" turt 'ngi ir literatū
ros srityje: nuotaikingas Ma-
zalaitės beletristinis gabalėlis, 
J. Lingis plačiai apžvelga nau
jausią švedų kūrybą, L. Andrie-
kus kelia balsą dėl paramos mū 
sų kultūrininkams, rašydamas: 

— O kaip būtų gražu, jei ša
lia politin :ams reikalams deda
mų atsargų, būtų koks fondas 
ir kultūrininkams... Kuriančiam 
žmogui labai daug reikštų, jei 
gu iš šalies gavus paramos, bū 
tų galima pasirinkti lengvesnį 
darbą ir savaitėje turėti bent 
tris laisvas dienas, įskaitant sek 
madienį, kūrybai. — 

Autorius primena Amerikos 
lietuvių gražias pastangas, ku
rie per "Motinėlės" draugiją 
padėjo išskleisti talentus Šal
kauskiui, Putinui, Pečkauskai-
tei, Kuraičiui. Toliau rašo: 

— Šiandien stipendijų reika-

i provincijų gyventojams, "Pat-
iriote du Sud-Ouest", Toulouse, 
46,300 egz., pasiekiąs Pirencjų 
kalnų gyventojus, pietuose, ly
giai kai toks "Pet t Varois", 

įToulon, 24,600 skaičiumi lei
džiamas Viduržemio pajūrio 
prancūzams. 

Tie visi "patriotai", supran
tama, gieda kasdien himnus 

| SSSR garbei, bet maišo su pur-
I vais JAV prestižą. Toks nepi-
• prastas gausumas raudonųjų 
j garsiakalbių tik jau gali turėti 
įtakos net ir patiems kurčiau-

: šiems gyventojų sluogsn'ams. 
Kartojimas nuolat to pačio, vi
są padailinant patriotinėmis są
vokomis, užkabina ne vieną 
prancūzą, kad ir po truputį, vis 
ddė įa su tuo ir simpatijos so
vietiniams t kslams. 

O kur dar pačios sostinės, 
' Paryžiaus, laikraščiai. Čia pir-
i mošomis stygomis toną laiko 
"Humanit?", 170,003 tiražą tu
ris dienraštis ir "Liberation" su 
123,000 nuolat, skaitytojų, abu 
nuolat kala, kad ne Amerika, 
bet Rusija išvadavusi Prancū
ziją iš nacių priespaudos. i>et 
dar didesnis ir pavojingesnis už 
tuos du, yra "Le Monde", ku
rio išsilaikymo šaltiniai, bent 
oficialiai, yra visiškai nežinomi 
ir kuris pragieda raudonųjų te
momis, kada to partja labau-
siai reikalinga, šiaip yra manan 
čių, kad tai gal ir ne raudonųjų 
fronto laikraščio esama. Bet 
atitinkamais momentais greitai 

— visa paaiŠki, kai gerai įsiskai-
las yra susiaurėjęs, ir kas skau o palikti privačiai iniciatyvai i tai į visą redaktorių ir benira-

Ma rijos Metai Elizabethe, N. J., buvo ypatingai atžymėti su no ve
nomis, tridieniais ir įdomiausiais geriausių pamokslininkų pamoks 
lais. Kai Fatimos Marija buvo Elizabethe, buvo iškilmingai sutik
ta didelio būrio tikinčiųjų, o atlaidų užbaigimo metu statula 
buvo nešama vakaro metu po gatves su šviesomis ir choro lydint 
giesmėmis, dalyvaujant arti 600 parapiečių, vadovaujant kleb. M. 
Kemežiui ir asistuojant būriui svečių kunigų. Kai atėjo Šiluvos 
Marijos šventė, buvo dail. Subačiaus nupieštas didelis Šiluvos pa
veikslas, pašventintas ir padėtas altoriuje (žiūrėk paveikslą), o 
žemai didelė akmens gabalo dalis, ant kurio Marija pasirodė. Da
bar įvesta į Šiluvos Mariją novena pirmadieniais, palydint specialia 
Šiluvcs giesme. Kun. kleb. M. Kemežis tvarko akmenį ant alto
riaus. 

džiausią, kad, be paramos, jau 
pilnai paruoštos darbui, jėgos 
privalo skursti. 

Teikti organizuotą finansinę 
pagalbą tik politiniam veikimui, 

kultūrinį, yra pavojinga. Abu darbių toną ir mintį. 
jie turi eiti bent lygiagrečiai. 
Kitaip mūsų gyvenimas emig
racijoje taps panašus į vienon 
šalin pavirtusį vežimą. — 

Prancūzų raudonąją spaudą peržvelgiant 

Parama kongresmanui Kerstenui 
Kronikoj trumpai pranešama, kad keli Chicagoj lietuvių vei

kėjai vyksta į Milwaukee pagerbti kongresinio komiteto komu
nistų agresijai tirti pirmininką kongresmaną Charles Kersteną. 
Mat, šį vakarą milwaukiečiai yra surengę jam banketą. Labai 
gerai, kad chieagiečiai lietuviai bus prisidėję prie pagerbimo 
to asmens, kuris tiek daug yra pasidarbavęs Lietuvos nepriklau
somybės reikalui. Milvvaukiečiai turėtų visu kuo prisidėti, kad 
lietuvių ir kitų bolševikų pavergtų tautų draugas vėl būtų iš
rinktas į Kongresą. 

Pasirodo, kad be paties Pary-. ir ryt. krašto dalies '.'švietimui", 
žiaus, ten yra dar 10 vietovių, | "Liberte", Lille, 77,800 egz., 
kurios turi kasdienius komu-1 dengia Pas de Galais regioną, 
nistų leidinius, kurių t iražas ' šiaur. Prancūzijoje, "Marsellai-
vietoje yra kurkas didesnis, nei ' se" , leidž. Marselyje, net 105,-
newyorkinio "VVorkerio" visose'300 egz., siuntinėjamas Diet. , 
JAV-se. štai, ir jų var ia i bei' Prancūzijos ir Korsikos salos ! užblokuojami, j užkulis.us nng 

gyventojams, "Nouvelles de Eor 
deaux et du Sud Ouest", Bor-
deaux, 30,300 egz., pietvak. 

Užpakaly tos visos agitac"n5s 
— propagandinės mašinos, visą 
laiką stovi 90 aktyvių komuni
stų parlamento narių būrys, 
kurie, visus kartu paėmus, jau 
sudaro stiproką jėgą visame po 
kario Prancūzijos gyvenime ir 
turi užtenkamai svorio jį m?sti 
ten, kur, jų nuomone, labiau
siai reikalauja momento svarba. 
Tuo būdu daug įstatymų, šiaip 
jau labai naudingų krašto atei
čiai ir saugumui, esti lengvai 

vietos.-
"Alger JRepublicain" — ne

kalto vardo laikraštis, 15,000 ti
ražo, leidžiamas Alžyre, "Allob-
roges" - Grenoblyje, 71,850 j g ™ * "Ouest-Matin 
egz. skirtas prancūzų Alpių re
gionui, "Echo du Centre", leidž 
Limoges mieste, 35,000 egz.. 
centr. vak. Prancūzijos dalies 129>300 e S z - a r t l k n e 

gyventojų mulkinimui, "Huma-1 Prancūzijos kurortų 
nite d'Alsace et de Lorraine", U*™5 teikiamas, "Patriote de 
išeinąs Strasbourge, 13,500 egz. St.-Etienne", St. Etienne, 44,-
dviem kalbomis, Rheine-Moselle 1000 egz. skiriamas Loire-Rhone 

rūdomi. Taip ir vyksta bepalio-
vinė ir beatodairinė kova už 
prancūzo gyventojo mintis ir jo 

, Rennes, 
28,500 egz. š. centr. Prancūzi
jos reikalams, "Patriote de Ni-
ce et du Sud - Ouest", Nicoje, 

pietinės 
lėbauto-

krašto dalies prancūzų patukai įsitikinimus. Ir dar, toli gražu, 
negalima tvirtinti, kad raudo
nieji pradeda pamesti pagrin
dus po kojomis. Kas atsvers ir 
bus užtenkamai autoritetingas 
paskleisti prancūzų tarpe nau
ją, laisvą ir tiesos žodį? —A-is 

Remkite dien. Draugą! 

ALOYZAS BARONAS 

S O D A S U Z 
H O R I Z O N T O 

ROMANAS 

49. 

(Tęsinys) 

XV 
Laikas ir žemė panašūs į ugnį. Jie pajėgia viską 

"sudeginti. Ruduo eina tarpais lietingas ir kartais 
skaidrus kaip pigių karolių stiklas. Tik gelsvas kaip 
gintaras. Medžiuose, bailiai žiūrėdami į žemę, laikosi 
maži spalvoti lapeliai. Ruduo turtingas ir ekspresy
vus dailininkas. Jis dažo ir barsto lapus, ir jie kurį 
laiką kvepia vėju ir buvusios saulės ir žiedų šlamesiu. 
Išmėto žalios jaunystės kapitalą, o žemė viską pabai
gia. Sudega ugnyje popieris ir lieka senas pavidalas. 
Pajudinai — ir pelenai. Ir žemė panašiai, ir laikas. Ir 
mintys apie tai nepaprastai pradėjo Valinį slėgti, kar
tu su rudeniu, dažnu lietum ir vakarų ilgėjimu, kuriuos 
jis praleisdavo mokykloj. Nuovargis, ir mintis, kad 
viskas praeina, nuolatinis Bareikos aiškinimas, kad 
reikia tik būti, nes vistiek žemė ne tikslas, bet prie
monė, užtarnauto poilsio atsižadėjimas, Valinį alino fi
ziškai, ir jis kas kartą dažniau pagalvodavo, kad reikia 
visiką mesti. O ir kitos mintys kasdieną skverbės ligi 
neužmigimo naktimis. Valinis galvodavo apie tėviškę 
ir pasikalbėjimą su Spaičiu. Pasibjaurėjimas savimi 
Valinį sulaikydavo nuo tolimesnio su juo kalbėjimo. 
Tačiau baimė darbo, kurio prieš akis gulėjo keli metai, 
kaip dideli molio šlaitai, kuriuos reikės (nukasti. Jei-

jęs. Rudiio kas kartą piktėjo ir savo peizažus draskė. Į — Netikiu. Jeigu sustosi mokytis, tada pamatysi, 
Lapai ir paukščiai ir saulės prošvaistės retėjo, ir vėjas j kokia būtų kančia. Galvotum, kad supelysi nereikšmin-
sunkius debesis nuvydavo per miestą, ir šalti, sunkūs 
rudens lašai kalė galvas į apikakles. Prie šaligatvių 
telkšojo vandens balytės, ir kažkur buvo dingę vaikai, 
kurie jį vasaromis taškydavo. O kartais išlįsdavo san 

gai, ir dėl Galinos, kaip pats sakei, jaudintumeis. Yra 
šioks toks paties gyvenimo reikalavimas, kad vyras 
su žmona būtų bent panašaus išsilavinimo. Nors iš 
tikrųjų tai dar daug kas pasikeis. I r ta tavo Galina 

lė tolima ir apsiblaususi ir suspindėdavo medžiuose i dar daug turės visokių romansėlių. Žinai, vaikas gra-
paskutiniai lapai, niaurūs langų stiklai ir nulytos gat-1 žus ir man net aną kartą buvo parupę. Bet tu sekiok, 
vės. Valinis su Kalėda kartais, eidami iš pamokų, su- j Geriau mokysies. Turėsi daugiau noro. finai, mūsų 
sėsdavo bare ir pusvalandį kalbėdavos apie mokslą, mo- | gimnazijoj beveik visos senmergės. Sudžiūvę raštinin-
teris, valią ir ateitį. Ir Kalėda, išblėsęs rausvas vyru- į kėlės, vakarais besimoką. Žmogus pamatai gražesnių 
kas, kalbėdavo kaip senas vadovėlis, kuriame kas ant- sutvėrimų ir veji. Bet reikia valios, ir idealizmo ir 
ras žodis buvo idealizmas ar pasiaukojimas. Bet visa" atsižadėjimo. 
tai tik laikinai, kaip saulės blykstelėjimai, nuskaidrin-j — Negali sakyti, kad be Calinos negaliu gyventi 
davo Valinį, o pasikui jis vėl būdavo piktas ir užsi- ir kad tik dėl jos mokaus, bet būtų melagystė, jei sa-
mąstęs. kyčiau, kad ji nerūpi. Net labai. Ir aš pats savęs ne

vieną šeštadienio vakarą Kalėda su Valiniu išėjo kenčiu, kam labai. Noriu trenkti pats sau į snukį. Ė, 
iš mokyklos į gatvę. Krito reti ir pikti sniego lašai, 
sumaišyti su sniego skiautelėmis. Jiedu garsiai šūkte
lėjo atsisveikinimus nueinantiems draugams ir, kai su
ėjo į netoliese esančią kavinę, Kalėda ta rė : 

— Matai, baigias trimestras. Palyginti tau gana 
neblogai. Pamatysi, praeis antras ir trečias. Būsi me
tus atpylęs ir turėsi. O tie, kurie nieko neveikė — tie 
nieko. 

— Bet jie nerūdijo. Jie, kada norėjo ėjo į kiną, 
kada norėjo gėrė, kada norėjo, krepšinį žaidė ar mie
gojo. Jie darė iš fabriko išėję, kas patiko. Jie gyveno. 

— Tai kas. O pavasarį t u turėsi pažymėjimą, o 
jie nieko. Bebus tik praeitis, o ant tavo stalo gulės do
kumentai, su kuriais jau tu galėsi šį tą veikti, — Ka
lėda žiūri į draugą beveik patenkintas. 

— Bet kada ? Dar tiek laiko, o, kiekviena valanda 
įgrysta, — Valinis žiūri į padavėją, ir keletą tylinčių 
žmonių ir vėl tęsia, — aš žinau, kad be darbo nieko nė
ra, bet Bareika main sako, kam man tas darbas. Esą 

gu ne mintis, kad Galina jį pames tuo pat laiku, kai ] kiekvienas veržimasis yra arba sau arba kitam kan-
jis mes mokyklą, Valinis būtų į mokylklą ranka numo- čia. O nuo jos kas nenori bėgt? 

būti tokiu, kaip Bareika, irgi reikia mokėti. 
— Tingėjimui nereikia didvyrių, tik pasiaukoji

mui, savęs sutvarkymui ir atsižadėjimui. 
— Jis ne tinginys ir šiaip labai gabus ir protin

gas, — Valinis gina draugą, — namuose nieko neparsi-
nešiau valgyti, — kreipia mintį kitur ir užsako po py
ragaitį ir kavos. I r po tylos ir kelių kavos gurkšnių 
Kalėda atsimena nutrauktą pasikalbėjimą. 

— Tai dar blogiau. Reikia visus savo gabumus, 
kuriuos Dievas tau davė, išnaudot. 

— Pasakyk tai Bareikai, jis tau paaiškins. Kar
tais man atrodo, kad jis neteisybės ir visokių kvailų 
teorijų bei replikų maišas. Visokius velnius aiškina, 
atsiremdamas į savo kvailą filosfiją, jog svarbiausia 
tik gyventi, ko mažiausiai trokštant. 

— Tiek to. Bet tu siek. Siek mokslo, gėrio, Ga
linos. Ko nors siek. Reikia žmogui norėti. 

— Žinoma, tau mokslo nereikia siekt, bet nelaimė 
nors ir netikėtai ateina, galėtum ir kokios Marytės pa-
jieškot. 

(Bus daugiau) 

» 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

FATIMOS MARIJA PAGKRBĖ DAUG TIKINČIŲJŲ Knygnešys kun. P. Burbulis 
A. GINTNERIS, Chicago, III 

Apie šitą darbštų kunigą, drą- La ikraš ty je" Petrapilyje, kur j 
sų knyge.išį, blaivybės kovoto- red. Smilga; Vilniaus „Viltyje", 
ją ir lietuvių žadintoją, nedaug kurią red. kun. Tumas ; Seinų 
ką žinome. J isai mirė da r prieš „Šaltinyje", kurį red. kun. Ci-
Lietuvos valstybės atkūrimą, v inskas ; Kauno „Vienybėje", ku 
vokiečių okupacijos laike, ture- j rią red. ku.i. Dambrauskas-Jakš-
damas vos 50 metų amžiaus, t a s ; „Vadove", kurį red. kun. 
Apie jo mirtį parašė t ik laikraš- Staugai t is ir kituose, ka ip ko-
t i s „Dabar t i s" porą eilučių: respondentas ir rėmėjas. Mėgo 
1917 m. kovo 16 d. mirė kun. Po- beletr st ikos fermą ir pasiraši-
vilas Burbulis, Nemaniūnų kle- nėjo įvairiomis slapyvardėmis. 
bona's, kuris buvo augštos kul- Kun. Povilas Burbulis buvo 
tūros ir inteligencijos žmogus", muzikos ir dainos mėgėjas. VI-
Dabar apie jo veiklą gau ta pla- suomet savo parapijoje turėjo 
tesnlų žinių. Papasakojo knyg- mišrius chorus ir laikydavo ge-
nešys P. Dirkis Chicagcje. rus vargonininkus. Globojo ir 

Kun. Povilas Burbulis gimė mylėjo mokslus einantį jauni-
1867 m. Sodelių kaime, Stum- mą. Jo privatinė biblioteka bu-
briškių valsčiuje, Panevėžio ap- vo visiems pr ie inama ir naudo-
skri tyje . Mokslus ėjo Mintaujos jama, todėl apylinkės studen-
gim.iazijoje i r Vilniaus kun gų t ams ir moksleiviams buvo gera 
seminarijoje. Jisiu kar tu mokėsi proga šviestis ir kul tūrėt i . Or-
su kun. V. Mironu ir kun. Alf. ganizavo ir vietos t ea t ro mėgė-
Petrul iu. Nors jisai gerai mokė-[ jus ir teikė visokią paramą. Bu
si, bet į Petrapilio Dvasinę Aka- vo suvaidinta: Amer ika pirtyje, 
demiją nebuvo pr i .mtas , kaip di- J Velnias spąstuose, Neatmezga-
delis litvomanas!- Buvo paskir- j mas mazgas i r kiti vaidinimai, 
t a s v ikaru į Nočią, Gardino j Jisai buvo ir Vilniaus Didžiojo 
apskr. ir tenai išbuvo 3 metus. Seimo 1905 m. dalyvis, kaip at-
Paskui buvo a tkel tas į Bcgusla- j s tovas nuo Boguslaviškio apy-
viškį, Ukmergės apskrit į ir iš- j linkės. Trumpai pasakius, kun. 
gyveno 9 metus. J isai atvyko p . Burbulis, kuris išgyveno gra-
pavaduoti susirgusį kun. Sil- j žiausią savo jaunys tės dalį Bo- į p a s k u t i n i u laiku t am t ikra 4. Daug gimnazijos lėšų esą 
vestrą Gimžauską? žymų lietu- s '^avii ' .kyje — pilnus devyne- į s p a u c i a įr atskiri asmenys per skir iama stovykloms 

Trečiadienis, spalio 20, 1954 

kojo 100 dol., kas sudaro Ka- iki žvėries. Tapt i kraujo iš t roš-
nadiškais pinigais 96.50 dol., o kusi:* baisenybe j am t a d a te -
ne 9.50 dol., kaip buvo para- t r ū k s t a liūto dantų a r vilko na-
syta. gų. . Jėka religijos valstybė s to-

' vi tvirčiau, kaip kad būtų sienų 
Be religijos žmogus nupuola saugoma. — Plu t a rchas 

MOVING MOVING 
PERKRAUSTYMAS Iš ARTI IR TOLI 

Ilgų metŲ patyrimas. — P i g u s sąžiningas patarnavimas. 
Nauji dideli sunkvežimiai. — Patobulinti perkrausiymo įrankiai, 

Kaip patys sunkvežimiai, taip ir jūsų perkraustomi* baldai yra 
apdrausti — inšiurinti 

J. NAUJOKAITIS 2022 W. 69th St., Chirago, m. 
Telef. WAIbrook 5-9209 

|*"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwraiiiii!iiiii«iH)iiijmiiiimiii!Hiinmiitiiiiiiiiiiiij!i:i,:iiim r;i!!r • U I I I — i i i i i h n p . 

Be poetu nebūta gėiiū — bū'.ų tik šakniavaisiai. 

INaKtinis paradas su Fatimos Marijos statula, vadovaujant kleb. kun. M. Kcmežiui Elizabetho, N. 
lietuvių parapijoje. 

J., 

/ Priekaištai ir tiesa ra. Aukos neina veltui. Siekia
me i r sieksime didelio taupumo. 

Dr. VI. Li terskis , 
Gimnazijos Direktorius 

vių veikėją ir knygnešį. Greitai i rtefl melus — yra padaręs dide-
sekė jo pėdomis. Buvo geras pa-! Kus darbus ir jo veikimo pada-
mokslininkas ir labai energin- rimai matėsi visą mūsų nepri-
gas. Sutvarkė bažnyčią, kleboni-1 klausomo gyvenimo laiką 
ją ir nupirko puikius vargonus. 
Svarbiausiai , kad panaikino len 
kiškas pamaldas bažnyčioje, nes 
visa parapi ja buvo lietuviška, iš 
skyrus kelis lenkus. 

Drąsus knygnešys ir blaivybės 
sklc'.dcjas 

Kun. P . Burbulis lietuvišką 
spaudą gaudavo tiesiai per Ei t 
kūnus ir geležinkelio t a rnau to 
jus . Paskui pa ts važiuodavo ar
kliais apie 30 km. — į Vievio ar 

Mirtis Ncmaniūnuose 
Kun. Povilą Burbulį, kaip ge

rą organizatorių, vyskupas per
kėlė į Darsūniškį, ku r per dve
jus metus su tvarkė pašlijusią 
parapijos padėtį, tačiau čia jisai 
gyveno neilgai. Mat, už globą su 
spenduoto veiklaus lietuvio kun. 
Stasio Stakelės, Vilniaus vysku
po ven Roppo, buvo iškeltas į 
mažą Nemaniūnų parapiją, Aly
taus apskri tyje. Čia jisai išbuvo 

laiškus pradėjo daryt i įvairių 
priekaištų Vasario 16 gimnazi
jai. 

Visi paskleisti priekaištai, 
kiek jie mus pasiekė, y ra išlauž
ti iš piršto ir daugiausia piktos 
valios darbas . 

1. Yra paskleista gandų, kad 
sią vasarą iš gimnazijos aukų 
buvo surengta moksleivių atei
tininkų ekskursi ja į Romą. 

Šiai ekskursi jai iš gimnazijos 

I v 

Stovykloms gimnazija neski
r ia pinigų. 

5. Mokiniai esą vengia fizi
nio darbo. 

Mokiniai nevengia fizinio dar 
bo pas vokiečių ūkininkus. Da
lis mokinių užsidirba bent lai
kinam pragyvenimui. 

6. Skelbiama, kad mokytojų 
algos per didelės. 

Mokytojo alga sudaro maž
daug pusę vokiečių mokytojo al-

• a i III I „ MitUMti » ,U LiOttUI 
ika gai ifi vteo derinti 

'aikais, kurie yra toki 
» ••'••• skubiu H pilni i upt* 
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iUaua Ty\\j džiaug> 
u žouzic paklausiu iik« amži 

*. M ŪMŲ nepaprastom mintys i 
g >ilnu» fausmai dav.niaupia. vra ai 
| aeSaml gyvenime pareu?„ lui*,, 

•> a6iriy,m iu. Ifefi.'t 
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iiaaJr JONUSJ kiln^suiani mm 
| u ui. Poetas Ją v«l suvirpina pi s 
g .ena sena** i ienas «ro*i meile 
i augys t ę . . . 

HUt-v uuot> Ka» pakelti o6r*» 
j | aio griebtis nuuuoto <lžiauKau. 
11 iražiausi, kilniausi ii garbina 
l | . a u s m a i to nereikalingi. Maži, s< u 
| vos ne vos ryškūs dalykai galt bot 
j priežastis kitos mūšy nuotaikos ii 
f tyro džiaugsmo antplūdžio. Poetas 

11 pažvelgia į visus dalykus naujai. 
jį kūdikio akimis ir atveria mums }ų 
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-1 u*, otj prasmę Be poetų atbūti / 
f>ūty tik šakniavaisiai 

Lietuvių Poezijo* ( 
Antologija 

sudarė 3. Aistis ir A. Vaičiulaitis. Į 
102 poetų atvaizdai kreidinėje p" - I 
plertnje. Daii. A. Varno virSelis ir 1 
iliustracijos. 392 pusi., kietai riS- | 
te. Kai r a C dol. 

J šiuos lakštus susirinko visa 1 
dainuojanti mūsų tauta. . . Tai 1 
via v. ika 'as. kurio pasigedome ;au I 
N- priklausomybės m- tais. J is nu- į 
sipe'no, kad būtų kiekvieno kul- | 
turim.ro Ii. tuvio pačių rinktiniau § 
-i ; knygų skaičiuje. | 
r žsakymus su pinigais siųskite: 

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

Chicago 8, HL 

lėšų nebuvo sk i r tas nė vienas j S o s - Paskut iniu laiku gimnazi-
centas. Ekskurs i ją rėmė A m e - j j ^ užplūdo anoniminiai laiškai, 

Žaslių stetį knygų parsivežti, klebonu iki savo mirt ies . Savo 
Dažnai paimdavo ir mane — sa- papras tumu ir pagalba žmo-
ko P. Dirkis. Parvežtas kLiygas I n ė m s > v i s u r buvo parapijiečių 
slėpdavo Boguslaviškio bažny- i a b a į gerbiamas ir mylimas. J i -
čioje po didžiuoju altoriumi ir Į s a j m j r ė 1917 m_ kovo mėn. 16 
sede bičių aviliuose. J isai dau-! d j r b u v o palaidotas Nemaniū-
giausiai knygas platindavo per! nų bažnyčios šventoriuje, — 

baigė pasakojimą knygnešys Po kaimyninius klebonus: Musnin 
kų — kun. Šimkūną, Čiobiškio 
— kun. Šlamą, Žaslių — kun. 
Kazakevičių, Ma.š iogabs—kun. 
Petrulį ir ki tus. Paskui daug 
knygų išplatino jo vargoninin
kas Makačinas ir pats klebonas, 
per jo įsteigtos blaivybės drau
gijos skyrius, kurie buvo veik 
kiekviename kaime. Be to, lai
kydavo daug paskaitų apie tau
tiškumą, spaudos reikšmę, blai
vybę ir bendradarbiavo lietuvių 
spaudoje, ypat ingai „Tėvynės 
Sarge" . Todėl sulenkėjusių ku
nigų ir dvarininkų nebuvo mė
giamas ir turėjo keletą kar tų 
a iškint is Vilniaus vyskupui. Jo 
nemėgo ir Širvintų pris tavas, 
kur i s darė kratų, areštų ir t.t. 

vilas Dirkis Chicagoje. 
A. a. kun. Povilas Burbulis 

buvo kunigas, kokių re ta i pasi
taiko. Kaip maty t i iš t rumpos jo 
gyvenimo apžvalgos, j isai buvo 
pavyzdys savo parapijiečiams, 
kaip kunigas, drąsus knygne
šys, blaivybės skleidėjas, gabus 
žurnal is tas , visuomenės veikė
jas , Vilniaus Didžiojo Seimo da
lyvis, lietuvybės žadintojas, sa
vo tėvynės mylėtojas ir kultū-
r intojas . 

r ikos ir Europos ateitininkai be 
gimnazijos tarpininkavimo. 

2. Pikti liežuviai skalina, kad 
pusę gimnazijos patalpų esą už
ėmę ateitininkai, skauta i ir ki
tos organizacijos. 

Gimnazijos pata lpas y r a už
ėmę t 'k mokiniai. Ateitininkai 
ir skauta i neužima nė mažiau
sio kampelio gimnazijos patal
pų. 

3. Paskleis ta gandų, kad ant 
rą gimnazijos patalpų pusę esą 
užėmę mokytojai . 

Nė vienas mokytojas negy
vena gimnazijos patalpose, išsky 
rus bendrabučių vedėjus- kurie 
privalo gyventi ka r tu su moki
niais. 

pilni įvairių pamokslų ir net pa
barimų. Nežinia, kodėl tų pa
mokslų autoriai nedrįs ta pasira
šyti savo pavardės. Be abejo, 
gandų skleidimas kenkia gim
nazijai. 

. 
Gimnazijos lėšos naudojamos 

pagal išdirbtą sąmatą. Sauva-

Skautų skyrius 
(Atkelta iš 2 psi-1 

lif. Laimėtojams išsiuntinėtos 
dovanos knygomis i r skaut iš 
kais reikmenimis. Dalyviams 
reiškiama padėka ir laukiama, 
kad sekančiose varžybose jie 
gausiau dalyvaus. SKS 

P A R Ū P I N S DOVANAS 
Sktn. Tallat - Kelpša sutiko 

parūpinti dovanas, kurios bus 
skir iamos Aušros Var tų ir Li-
tuanicos tun tų l i tuanistiniam 
konkurusi , kuris įvyks gruodžio 
mėn. 

KLAIDOS ATITAISYMAS 
Prae i tame "Sk. Kelyje" įsi

vėlė klaida. Turi bū t i : Chicagos 

= * -
! * * } » 

. ' 
: ^ 

įdomiausias romanas! 

v 

J.GLIAL/DA 

OftAPRO 
NFOBIC 

PfiEMIJl/OTAS 
R O M A N ' A S 

Gyva intr iga ir šiurpūs 
įvykiai, išsamiai pavaizduo
tas bolševikinis gyvenimas 
Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno 
16 originalių iliustracijų. 

Abi dalys vienoje knygoje 
448 psl. — tik $4.00 

Užsakymus s iųs t i : 

" D R A U G A S " 
2334 So. Oakiey Avenue 

Chicago 8, Illinois 
. . ^ 

liavimui vietos nėra. Gimnazi-1 Tėvai Jėzuitai "Skautybė ber-
ja y ra gerai su tvarky ta . Jok io ; n iukams" knygai išleisti paau-
bereikalingo pinigų mėtymo nė-

uF= 

• Aloyzas Baronas renka 
medžiagą aktyvaus lietuvio pa t 
rioto veikėjo prcl. Ign. Albavi-
čiaus biografijai, kurią rengiasi 
netolimoje ateityje parašyt i . 

J. A. V-bii£ pilietis turi 
nrmenybe darbe gaut 

KNYGA, KURI VISADA ĮDOMI 

IR NLSENSrA 

Tai Juozo Švaisto 

Mokyklų organizatorius, bendro
vės „Viltis" steigėjas, žurnalis

tas ir meno mėgėjas 

Jisai įsteigė pradžios mokyk
lą Boguslaviškyje i r ją išlaikė 
savo lėšomis, — sako P. Dirkis. 
Žymėtini mokytojai : Dominin
kas Morkūnas, kuris vėliau bu
vo provizorius ir Apolinaras 
Grigalauskas, buvęs ta rnauto ju 
Telšiuose. 

Prisidėjo prie įsteigimo lietu
viškam laikraščiui leisti ben
drovės ,,Viltis", kurią organiza-
voykun. T u m a s - Vaižgantas ir 
kiti , kuomet sustojo ,.Vilniaus 
Žinios", leidžiamos inž. Vileišio. \ 

Atgavus l ietuviams spaudą, 
j isai pasižymėjo ir spaudoje, i J e i ^ ^ p a s i s k u b i n k i t e 

ka ip geras bendradarbis . Rase ti, nes jau baigiama parduoti laida. 
„Šviesoje", kurią red. kun. Am- Tekstą peržiūrėjo teisėjas Alfonse 
brozevičius Vilniuje; „Lietuvių f\ W e U s - Spaudai parengė Pr. šu-

, a i*is. Anglų ir lietuvių kalbomis 
1— patiekti klausimai ir atsakymai, 

kuriuos klausinėja teisėjai per pi
lietybės egzaminus. Toliau seka 
plati informacija kur reikia kreip
tis, ir kiek mokėti norint įsigyti 

A. BENIULIS atlieka įvairius per JAV pilietybės dokumentus, nu-
kraustymus ir pervežimus iš toli- rodyti Natūralizacijos įstaigų ad-
mų ir artimų atstumų. resai ir kitos reikalingos žinios. 

Telef. SE. 3-2146 Leidinio kaina 60 cenlų. 
arba BI. 7-7075 Pinigus su užsakymais siųsti: 

1885 CANALPOBT I "Draugas" 2334 So, Oakiey Ave., 
^ P f ^ W*m*!WB*B Chicago 8, UI 

Šioje knygoje gražios mūsų žmonių 
[pasakos, su paveikslais. Jas miela; 
skaito ir suaugę ir jaunieji. Labai 
tinka lietuviiĮ kalbos pamokoms. 1* 
viso 73 pasakos. Kaina $2.50. Pla
tintoje ms didele nuolaida. 
Užsakymus kartu BU pinigais siuskite: 

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

Chicago 8, Illinois 

M E T U V I Š K A Į S T A I G A 
SAFETY OF YOUR 
SAVINGS 

SPECIALUS NUPIGINIMAS ! 
: ^ . 

H00SEVELT FURNITURE C0MPANY, INC. 
2310 W E S T KOOSEVELT KOAD Telef. SEeiey 3-4711 

Gausite dar specialią dovaną, jei paminėsite, kad šį skelbimą 
matėte "Drauge" 

11 dalių miegamojo baldai 
t ik už $149-00 

Pasinaudokite šia re ta proga, 
nebrangiai Įsigyti miegamojo 
v i s ą aps ta tymą įskai tant 
ma t r acus ir spyruokles. 
Atdara •ekiu. nuo 11 rki 5 v. vak. 

r 

/ 

"PASKAMBINKIT PRIEsFIET 
— ATVAŽIUOSIM POPIET" 

rELEVIZUOS, RAOIO, 'PATEFONŲ 
TAISYMAS 

JONAS GRADINSKAS Ar jau turite įsigiję vadovėlį— 

K A I P P A S I R U O Š T I , J G - Television, 944 W. 35th PI. 
I. A. V. P I L I E T Y B E I 

* » « 

^ 

Užeikite į 
LIETUVIŲ KRAUTUVĘ 

SS 
SI!Kl l»^ i&J!^ l»R 

Telefonas FBont ier 6-1998 
Pas lietuv| — Ir geriau ir pigiau! 

M O V I N G 

PIGIAI IR SAUGIAI 

PERKRAUSTAU 
B A L D U S 
VIETOJE IR IŠ TOLIAU 

K. EIDUKONIS 
Turiu naują didetf tmnkvežimj 

ir apdraudaa 
6930 S. Talman, Chicago 29, UI. 

l eL GKroTeblU 0-7096 

WELC0ME, S AVER! 
Smulkūs ir stambūs taupytojai vienodai prašomi 
atsilankyti prie mūsų langelio. Jūs galite pasi-
rinkti taupymo sistemą ir visada rasite draugiš- , 
kus žmones, pasiruošiusius jums patarnauti. San
taupos apdraustos iki $10,000. Dideli dividendai 
mokami 2 kartus į metus. 

UNIVERSAL SAVINGS 
£ L0AN ASS0CIATI0N 

1800 SO. HALSTEO STREET 
CHICAGO 8, ILLINOIS 

Telef.; HAymarket 1-2028 
Valandos: Pirmad., antrad. ir penktad. nuo 9 ryto iki 4 vai. 

vak. Ketvirtad. nuo 9 ryto iki 8 vakr Trečiad. uždaryta, 
šeštadieniais nuo 9 vaL ryto iki 3 valandos po pietų. 

USS^SSSS^®! 
SEGHETTI T R A V E L BUREAU 
2451 S. Oakiey Ave. — Tel. YArds 7-3278 
MES PARŪPINAME KELIONES: Lėktuvais — 
Geležinkeliais — Autobusais — Laivais. i 

* t į. 
5« 

Tntpsrt parūpiname bilietu*. Tlešbuftus Ir cucTfxkome T1*U* SU ke 
lione surištus da!.vkus. TURIMK LIKTU VIŲ SKYRIŲ Piidome 
aficievitus. Keliones pfanuokite tš anksto kit iems metama. Anks
čiau užsisakykite biletus kaip lėktuvais ta ip ir laivais, tai būsite 
t ikri , kad tikrai Kausite vietas. Pirkdami biletus pas mus nemo
kėsite branginu ir išvengsite laiko sutrukdymo, nee nereikfes lan
kytis nei i gelžkeUo stotj a r aerodromą, nes via* tai •tllfcrtf 
vienoje vietoje — PAS MUS. 

!W^8Vffrapj®1t)84fi®(1MS7r>» gfflragafiį»waiwaft»siinj 

P£ 

Pradeki! Taupyti šiandien, Turėsit Rytoj! 
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

Įstaigoje _ BRiGKTON SAVINGS and L0AN ! 
Kiekvieao taupyto jo indeliai apdraus t i Ud $10,000.00 

OTJGBTON SAVUVGS AND LOAN ASSN. 
4071 Archer Ave., į vakarus nuo Caliloraia Ave. 

C H A R L E S ZEKAS, Sec'y 

I OFISO VALANDOS: 
Plrmad., antrad.. penktad Ir TreČUd. 9 ryto lkl 1J •. d. 

te*tad. • • . ryto iki 4:S0 p. p. Ketvirtad. 9 ryto tirt t 

« 

http://turim.ro
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SO. BOSTONO ŽINIOS 
• LDS SEIMAS mino, kuriame dirba daug lie-

įvy^sta So. Bostone spalio 23 ir tuvių, ir kuris normaliai dirba 
24 dd. Šeštadienį 9 vai. ryto trimis pamainom:s, dėl darbo 
liet. parapijos bažnyčioje šv. Mi stokos oradėjo dirbti dviem pa-
šias atnašauja kun. Pr. Juškai- mainom. 
tis, pamokslą sako prel. Pr. T o f a b r i k o administracijoj ei. 
Strakauskas. Po to vyksta po- n ą g a tgakingas pareigas Jurgis 
sėdžiai. Vakare 7 vai. So. Bos- Valatka buvo darbe susižeidęs 
ton High School salėje vyksta i r t u r ė j 0 k u r į l a i k ą b ū t i l i g o n i . 
koncertas — vaidinimas, kurį n£,-
rengia A. Kneižys savo progra
mos 20 m. sukakties prcga. Kon 
certą ir vaidinimą atlieka iš 
V/aterbury, Conn., atvykę ak
toriai. 

Sekmadienj 10 vai. pamaldos, 
o paskui posėdis salėje, kurio 
metu paskaitą skaito kun. J. 
Vaitekūnas iš Providence, R. I. 

NAUJOS ŠEIMOS 

Ona Vaišnoraitė, 178 Bolton 
St., So. Boston, rugsėjo 26 d. 
ištekėjo už Albert Bauer. Rožė 
Karčiauskaitė, mokytoja, 44 
Crescent St., Dorchester St., spa 
lia 23 d. išteka už Jokūbo De-
laria. Liucija Nijolė Nikolsky-
tė, iš tremties atvykusi studen
tė, 761 E. 7 St., So. Boston, spa
lio 23 d. išteka už Juozo F. Lau 

KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTES MINĖJIMAS 

įvyksta spalio 31 d. 10 vai. pa-
rapijos bažnyčioje pamaldos, į, k a i c i o> teiP P a t tremtinio stud 
kurias draugijos kviečiamos da-j n e s e n i a i ^^usio i š J A V k a r i u o " 
lyvauti su vėliavomis. 

PALAIDOTAS KPT. JANKUS 
3 vai. p. p. So. Boston High 

School salėje iškilmingas posė
dis ir meninė programa. Kai-Į Rugsėjo 29 d. lėktuvo nelai-
bės marijonas kun. dr. K. Ma-1 mėj miręs liet. kapitonas Jonas 
tulaitis. Meninėj daly dalyvau-1 Vytautas Jankus iš Texas vals-
ja parapijos mišrusis choras,! tybės buvo atgabentas į Bosto-
vad. muz. J. Kačinsko, ir mer- ną ir čia palaidotas spalio 9 d. 
gaičių choras, vad. ses. Elzbie- Velionio tėvai yra senį bostoniš-
tos. Visi kviečiami. kiai. 

MERGAIČIŲ IR MOTERŲ 
SODALICUOS SEIMAS 

gražiai praėjo spalio 17 d. So. 
Bostone. Buvo pamaldos, posė
džiai, vakarienė ir kt. 

IŠĖJO "VYTIS" DVIGUBAS 
NUMERIS 

"Vytis" 9 — 10 nr. išėjo žy-

SVEIKSTA 

D. A. Zaletskas, laidotuvių di
rektorius, jau grįžo iš ligoninės 
ir gali vaikščioti mieste. 

J. Arlauskas taip pat grįžo 
iš ligoninės ir sveiksta namuo
se. 

Susipažinimo valandėle 

jam priklauso didžiausia pade- ** 
ka ir garbė. 

Taip pat ir Melrose Parko 
skyriaus valdyba už jo stambias 
aukas šalpai reiškia padėką. 

Skyriaus Valdyba 

303 s o 

TURITE VAIKŲ, AR TURITE 
JIEMS 

Lietuvos Istoriją? 
Šitą knygą paraše istorike ir 

pedagogė Dr. V. Sruogienė, ji ge
riausias istorijos vadovėlis mūsų 

Lietuvių. Teisininkų Draugijos lituanistinei mokyklai, o taip pat 
KONCERTAS-BALIUS m i e l a kn>rSa visiems, besidomin

tiems mūsų krašto praeitimi. 
rengiamas šį šeštadieni, spalio ^ ^ p 8 a š y t a p o p u l i a r i a i j 
mėn. 23 d., 7 vai. vak. Sokolų įdomi, gaus ai paveiksluota. 
salėje, 2345 So. Kedzie Ave. 2 0 0 p s L d i d e l i s f o r m a t a s | r i š t ? , 

Programoje dainuos da ninin- ' k i e t u s viršelius. Kaina - 3 dol 
kai Algirdas Brazis ir Pruden-
c*ja B okiene. Akomponuos pref. 
Vladas JakubSnas. 

! 
Įvairus bufetas. Šokiams 

gros K. Siliūno kapela. 

Visi maloniai kviečiami pas 
teisininkus linksmai praleisti 
šeštadienio vakarą. | 

Pelnas skiriamas te'sinin-
kams ligoniams šelpti. 

l o m o i 

Užsakymus ir pinigus siųskit — 

D R A U G A S 
2334 So. Oakley Ave*, 

Chicago 8, Illinois 

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADI0 PROGRAMA 

Ii WGES įtotie* — Banga 1390 
PIRMAD ir PENKTAD. 
8:45 iki 9:30 vai ryte 

SESTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
Sekmad. 8:30—9:30 v. r. iš stoties 

WOPA — 1490 kil. 
7121 SO. ROCKWELL ST. 

Chicago 29, 111. HEmlock 4-2413 

1 9 5 5 mėty 
T E L E V I Z I J O S 

RADIJO APARATAI SU FM 
— F O N O G R A F A I — 

TV IR RADIJO LEMPOS 
ATAKAI \> tfUTAlSYMAft 

urbtuvėse ir namuose atliekama* 
JHtyrusių inžinierių Sąžiningas to 

•t •vrns'vuna*' garantuotas 

Remkite dien. Draugą c ^ i e s - s e F 7 T ^ e ) 
2 0 0 0 E 

Skelbkites "Drauge"! 
OHO >. 4alst*d. DAnnbe 6-688: 

SKELBKITES "DRAUGE' 

su 

miai padidintas ir skirtas Pitts-1 Pabaltijo draugijos susirinki-
burgh, Pa., buvusiam seimui ma s įvyks sekmadieni, spalio 
paminėti. Daug aktualios me- 24 d., 3 vai. popiet, In ternato-

Kompoz i to r ius A l e k s a n d r a s J . Aleks i s iš W a t e r b u r y , Conn., 
grupe vaidintojų ir dainininkų atvyk3ta j Bostoną spalio 23 d. 
vakare suvaidinti "Motinos varaus" ir duoti gražų koncertą 
L. D. S. organizacijos seimo proga, kuris vyksta Bostone spalio 
23-24 dienomis ir kartu iš parengimo paremti finansiniai Lietu\rių 
radijo valandos programą, vad. Antano F. Kneižio, jai 20 melų 
sukaktį minint. Prof. Aleksandras J. Aleksis yra žymus muzikas 
ir režisorius. Priklauso prie visų katalikų organizacijų. Daugelio 
organizacijų yra garbes narys, žymus jaunimo reikalų rėmėjas. 
Reikia džiaugtis, kad jis su' savo artistų grupe sutiko atvykti j 
Bostoną ir palinksminti bostoniečius ir L. D. S. seimo atstovus. 
Vaidinimo ir koncerto pradžia 7 vai. vak., šeštadienyje, So. Boston 
High School auditorijoje. , 

džiagos. 

BAIGIA TAISYTI SALĘ 
7 GATVĖJ 

nal Institute patalpose, 190 Bea 
con St., Boston, Mas. 

,ii,i;..n,;i.i..::![;„ ciiuiiiiHih': SSHBHHHRSSaSBBSMBHBBSBaBBSJBSaSSBMBMV4r^£ 
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PEČIAI. . . PEČIAI! 
Apšildomi gazu, aliejumi, 

anglimis ir elektra 
ViRiMO PEČIAI 

Siegler, Moores, Univcrsai, 
Magic Chef, Coleman ir kiti Baltimore, Md. 

Dėmesio studentams 
0 . A š • • , .4 • , • / v • Gustainis nuo pat Balio isikū- Dviejų kambarių anglimis Studentai ir aoitur.entai (bai-s . . , * . #«»«* ž i ,H , . t m ,„ a « 

, . , rimo visuomet remia vargan pa • s n a > t u v a s u* 
tekusius lietuvius savo stam- D v j e ^ kambarių gazo 

100 dol., gimnazijos namų pir
kimo fondui 100 dol. ir Balfui' Mažas vienam kambariui gazo 
bendrai šalpaį 50 dol. Jonas šildytuvas už 

PERKRAUSTYMAl — MOVnNG 
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir I 

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai: 

* ANTANAS VIL IMAS 
S į j 1841 S. CALIFORNIA AVE. CHICAGO, ILL. 

Telefonas — ROekweU 2 - 2282 
- - IIIII imiiriiuiMiiii II ii'iiniiiiMMi "" 

P A S K O L A S 
ANT PIRMJJ MORGICIŲ DAROME 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 
DEL PLATESNIŲ INFORMACIJŲ 

KREIPKITĖS Į 
BENDROVĖ \EIKIA 

NUO 1905 METŲ 

gę sį pavasari gimnaziją ir 
įvairių priežasčių negalį pradėti biomis aukomis. Jo stambesnės šildomas pečius už 

Septintoj g-vėj esanti parapi-: Mara Eferts, piano, 
jos salė, kurioje būna pamaldos, 
šiais metais yra gražiai atremon 
tuota parapijos šv. Vardo drau-* Refugee neneš Act- pasa'cys 
gijos vyrų. Tie vyrai apmokė- ^ i c e O'Conncr, Massachusetts 
jo ir dalį išlaidų. Dabar norima' Division of Imnrgra ton . Taip-
dar išdažyti grindis. Tam tiks- gi bus trumpi pranešimai iš 
lui yra kviečiami prisidėti auko- estų, lietuvių ir latvių veiklos, 
mis tos salės pamaldų lankyto- Po šio pirmo susirinkimo bus 
jai. j susipažinimo valandėlė ir ska

nūs užkandžiai. Visi kviečiami 
TĖVŲ SUSIRINKIMAS į dalyvauti. 

Bostono šešt. lituanistikos mo 
kyklos mokinių tėvų susirinki-1 s i draug ja veikia nuo 194 
mas įvyks lapkričio 6 d. 7 vai. m - Kviečiami priklausyti 
vak. parapijos salėje po bažny- Pabaltijo krašto mylėtojai 

Bus renkamas naujas tėvų 

Menine programą atliks John j studijų šiais metais), kurie dar . ™~ T r i j ų kambariu gazu 
Couglin, contrabasas solistas, I nepriklauso Lietuviu Studentų' T T . 0 ™ , ^Z šildomas pečius už .. 

Sąjungai JAV, prašomi nedel- d o U r p m j a i s 200 dol, 1949 m. T r i j u k a m b a r i ų aliejinis 
.siant registruotis skyriaus vai- " l * ' ° d o l J . 1 9 5 0 mP™'\ šildytuvas už 

Įdomią kalbą apie The New j sekretorę Danutę Du. ^ a i S 8 0 0 d o L l r s i a i s m e t a i s P1" j 4 - 5 kambarių aliejinis 
Act" sakys j . 1 1 4 2 w Lombard St Bal- n i g a i s 5 5 0 d o 1 , ildytuvas 

timore 1, Md., ar pas pirminiu-! Ee šių stambesnių a akų Gus-
kę Nijolę Bogutaitę, 803 W. tainis kiekvienais metais aukoja 
Lombard St., Baltimore 1, Md.,1 per vietinį Balfo skyrių ir ma-
pranešant savo vardą, pavardę' žeenėmis sumomis. Tuo būdu 
ir adresą. Skyriaus Valdyba jo paaukota suma sušelp::mui 

vargan patekusių l'etuvių jau 
Melrose Park, 111. 

visi 

cia 
komitetas, duota praėjusių metų 
apyskaita ir atliekami kiti svar. 
bus dalykai. Visi tėvai turi da
lyvauti. 

L. TOLSTOJAUS 

3,000 dolerių šalpai 

Džiugu, kad mūsų prekybi
ninkai, suprasdami sunkią lie
tuvių padėtį Vokietijoje, remia 
juos savo didesnėmis aukomis. 

Jonas Gustainis, "Bonnie 

perviršijo 3,000 dolerių. 
Toks Jono Gustainio dosnu

mas parodo jo tikrą lietuvišką 
širdį ir yra gražus pavyzdys 
kitiems. 

Šelpiamųjų lietuvių vardu 

$ 19 95 

$4295 

$ j g.95 

$54.95 

$39.00 
$gg.oo 

Budriko patyrę mechanikai insta
liuoja ir garntuoja darbą. 

r a n t u o d a m a lengvais išmokėjimais 

Jos. F. Budrifc, Inc. ! 
3241 So. Halsted Street 

MUTUAL 3eJL eray 
AND L0AN ASSOCIfiTION 

: R M A K ROAD TEL. Vlrginia 7-774J, 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
Perdirbami motorai, stabdžiai, transminijos, keičiamos dalys 
\tliekami lyginimo ir dažymo darbai. Garantuotas darbą* 

M. 6ESAS — A. STANEVIČIUS 
x:*5 (AIViAJLPORT T«;L Di rb tuvės SKele j 8-vl4i. 

>amif KEnvvood 8-3092 

c ^ 

.-̂ **> 

tJfi-ų laukiamas romana i 

ANNA KARENINA 
P. BLIUMAS, 

šeštadieninės mokyklos mokyto! jau pasirodė knyprij rinkoje T. TI to-
jas, vėl susirgo ir paguldytas' n , a 3 440 ****** k a i n a M.oo 
operacijai Carney ligoninėn. 

DIRBA DVIEM PAMAINOM 

Lovas Tolstojus čia duoda rySklua, 
klasiokus karekteriu.s-tipus. I toman-
tiškos sco.ios, nuostabus kaimo, dva
ro ir miesto vaizdai. Trapi didikų 
prabanga, irstančios šeimos, prieta-

Bostono cukraus fabrikas Do nnpi papročiai. 
DUliyi ihs jHil kaltes ir šiurpi ne

suvaldomos aistros tragedija. 
Visi skaitysite su jdomumu ir pa-

eigerCjimu. Jūsų bibliotika tikrai bus 
praturtėjusi dar vienu vertingu kla
siku iš didžiosios pasaulio literatūros 
lobyno. 

Reikalaukite pas visus knygų pla
tintojus arba adresuokite: 

D R A U G A S 

Vestuvių n^oJraok^s ! Bee" Melrose Parko maisto 
krautuvės savininkas, paaukojo! | u g j t o s r j j š į e s fc}3c« r afjį0 S 
550 dolerių Savo stambią auką; „ g s p e c j a | y b g 
paskirstė sekančiai: Vasario 16; " - r , * '* ' i « , j '*^ 
gimnazijos išlaikymuį 300 dol., I 
vargo mokyklai prie gimnazijos 

CCMRAD'AS- FOTOGRAFAS 
(Lietuvis) 

Moderniškai Įrengta 
vieta įvairioms nuo
traukoms. Specialy
be—vestuvės. J au 
navedžiams duoda
ma puiki ir brangi 
dovana. Sąžiningas 
ir gražiai atH'- 'as 
darbas. 

414 WEST 63rd STREET 
TeL IL\g. 4-5883 arba EN'g. 4-5840 

Psichologinis, intriguojąs 

JURGIO JANKAUS 

r o m a n a s 

Namas Geroj Gatvėj 
268 pusi., kietais viršeliais — 

Kaina $4.00 

Užsakymus su pinigais siuskite: 
D R A U G A S 

2334 So. Oakley Ave. 
CHICAGO 8, ILL. 

2334 So. OakJey Ave. 
CHICAGO 8, ILL. 

SPARKY SAVŠ 

Keep Matehes Awa? 
from Children! 

Don't gi ve f i re a placc to start! 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIU R( slŲ 
MED2IAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBER CO, 

STASYS LTTVVTNAS. Prez. 
8039 So. HALSTED ST. 

Tfcl. Vlctory 2-1272 
APKATNAVIMĄ IR PREKIŲ PRI 

STATTM4- TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RASTINE ATIDARYTA kasdien nuc 
8 vai. ryto Iki 6 vai. vakaro lt 
Šeštadieniais Iki 3 vai. vakaro 

Precin Photo Stuclto 
EDVARDAS ULIS, sav. 
4088 Archer avenue 

Telefonas Vlrginia 7 2481 
INC. 

Atidarą sekmad. nuo 10 iki S vai. 
Pirmad. ir ketvirtad. iki 9:30 P. M. 

uiiiiiuiiiiHiuwiiiiiiHii'ii:iiiiiiiiiiuiJiii<ii>"iiiiiiiiiiiiiiuiiiniuiininii!iiiiniiiiiiiiiii!iMiiHiiiiiuti. 

Vadovai į sveikatą 

BŪKITE SVEIKI 
Geresniam sveikatos išlaikymui 

nauja knyga 
i Kurią parašg ir išleiao Dr. Steponą, 
i Biežis. Šioje knygoje aprašoma svar 

bieji sveikatos išlaikymo dėsniai 
| kaip būti sveiku ir ilgai gyventi. 

Ši svarbi knyga privalo rastis kiek 
l vienoje šeimoje. Kaina tik 2 doleria 
i au prisiuntimu. Tuojau užsisakykit 

Užsakymus su pinigais siysKite 

D R A U G A S 
2334 So. Oakley Av enue 

Chicago 8, UI. 

TAUPYKITE 
Chicagos Stipriausioj Taupymo įstaigoj 

T U R T A S . . . $46,000,000.00 
ATSARGOS FONDAS . . . $3,700,000.00 

JUSTIN MACKIEWICH, President and Manager 
{STAIGOS Kasdien, įskaitant šeštad., nuo 9 v. ryto iki 4 p. p 
VALANDOS Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro 

Trečiadieniais visai neatidaroma. 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
A N D L O A N A S S O C i A T I O N 

OF C H I C A G O 
4192 ARCHER AVE., CHICAGO 3 2 

PHONF: V l rg in ia 7 -1141 

= ^ , 

mnmntm""iimimnimiinmni!iNi!Uinniiiiinr ^ 
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Psalmynas psalmių 
knyga 

Vertimas lietuvių kalbon — Dr 
Juozapas Skvireckas — Kauno 
Arkivyskupas M e t r o p o l i t a s 
"LUX" leidinys. 224 pusi. Kietais 
viršeliais. Kaina £1.00. Gaunama 

"•litai91 

2334 So. Oakley Ave. . 
' Chicago 8, Illinois I 

30 METŲ SUKAKTIS 
Chicago Savings and Loan Association mini pasekmingo finansinio gyvenimo 30 metų sukaktį. Šia proga 

Chicago Savings per ateinančius šešis mėnesius, pradedant Liepos-Juty 1 dieną, apdovanos puikia Ball-Point 
plunksna kiekvieną naują taupytoją ir kiekvieną seną taupytoją, padidinusį savo indelius. Be to, kiekvienas 
taupytojas dar gaus tikieta, Kuriuo turės progos laimėti vieną iš 150 tableware setų: 25 Rogers Silver setų 8 
asmenims ir 125 vėliausių ir gražiausių stainless steel setų 6 asmenims. 

Chicago Savings kviečia lietuvius pasidėti savo su taupytus pinigus į šią saugią ir tvirtą 14 milijonų įstai
gą. Mūsų 30 metų saugus ir pelningo patarnavimo lietuviams rekordas užtikrina indėlių saugumą ir geresni 
div?dendąsBe to, pas mus kiekvieno taupytojo pinigai yra apdrausti iki $10,000 by an Agency of the United 
States Government. Nėra saugesnės vietos taupomiems pinigams laikyti. Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, 
jei atsinešite savo banko knygutę. 

Šios ištaigos puikiai įrengtoj raštinėj teikiami sekantieji patarnavimai: 
1.—Apdraustas taupymas 
2.—Pirmų morgičių paskolos 
3.—Pardavimas ir iškeitimas 

valstybes bonų 
4.—Christmas Club Savings 

5.—Vacation Savings Club 
6.—Duodami Travelers Checks 
7.—Notary Public 
8.—American Express Money 

Orderiai. 

Be to, kiekvienas taupytojas 
dar gali išsimainyti čekius, 
apmokėti gazo bei elektros 
bilas, nemokėdamas nieko 
už šiuos patarnavimus. 

VALANDOS: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. Antradieniais ir Penktadieniais nuo 9 iki 4 valandos po pietų. 
Ketvir\adieniais nuo 9 iki 8 vai. vakaro. Trečiadieniais uždaryta visą dieną. Šeštadieniais nuo 9 ryto iki 2 v. p.p. 

CHICAGO 
6234 So. Western Ave. 

JOHN PAKEL, Prezidentas 

SAVINGS AND LOAN ASSN. 
Telef.: GRovehiU 6-7575 

file:///EIKIA
file:///tliekami
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Tikrai jūsų pasaulio l i teratūros ži
nojimas bus nepilnas, jei jūs neper-
ekaitysite didžiojo rusų klasiko .Dos
tojevskio romaną 

NUSIKALTIMAS 
BAUSME 

IR 

Vancouver, B. C. 
Keformos Bendruomenes 

apylinkėje 

Britų Kolumbijoje priskai
čiuojama apie tūks tant į lietu
vių. Didele dalis apsigyvenusi 
Vancouveryje ir jo priemies
čiuose. Bet nemaias ska.čius 
dirba tcl 'au nuo centro, už ke
lių šimtų mylių, miškuose, lent 
pjūvese, kasyklose. Jie iki šiol 
bendruomeniniu atžvilg u nebu
vo organizuoti, nes egzistavo 
tik viena Vancouverio apyl 'nkė 
visoje apylinkėje. Ta valdyba 
savo posėdyje, ištyrusi paaetį 
ir sąlygas, nutarė apylinkes ri
bas teritoriniu atžvilgiu praplė
sti, kad jos apimtų visą Britų 
Kolumbiją. Tok u būdu bus ima 
noma efektingiau vykdyti tau
tinį ir organ'zacinį darbą. Nuo 
dabar Vancouverio apylinkes 
pavadinimas pakeistas į Britų 
Kolumbijos apylinkę, o Vancou
verio apylinkes valdyba — Bri
tų Kolumbijos apylinkes valdy
bą, Kanados Lietuvių Bendruo
menes ribose. Ap'e tą persiorga 
nizavimą painformuota KLB 
Krašto valdyba. 

Tokiu būdu pirmą kar tą visi 
Britų Kolumbijos lietuviai ad-
m'nistraciniu atžvilgiu suburt i į 
vieną tamprų vienetą su centru 
Vancouveryje. Ploto atžvilgiu 
— tai pati didžiausia Bendruo
menės apylinke Kanadoje. Rei-

AI'DKAl SKlTi: SAVO XAM1 S Ir 
inventorių nuo vandens potvynių. 
1 n fonu ar i jas teikia 

J. Kl 'Tl i \ , a|Hlrau<los agen ta s 
L»!0.-» \V. ftlitf St.. ('Iiicago. 111. 

TK. «-72;iS arba BE. 7-7:i21 vak. 

kia t i k e t s , kad ir konstrukty
vaus aktyvumo srityje užims 
jai prideramą postą Pasaulic 
Lietuvių Bendruomenėje. 

Lituanistinis švietimas 

KLB Britų Kolumbijos apy
linkes valdyba- nu ta rė pradėt i 
rūpintis priaugančios lietuvių 
ka r tos lituanistiniu švietimu. 
Valdyba duos t am švietimu: 
direktyvas ir rūpinsis elimi
nuoti pašalines, svetimas bei 
kenksmingas į takas. Ats'žvel-
giant į reikalo svarbumą ir sku
botumą, nuspręs ta pradėt i vyk
dyti paruošiamuosius darbus 
neatidėliojant, suregis t ruojant 
šeimas su mokyk l ino amž aus 
vaikais. Bus išsiuntinėjamos an
ketos ir ats iklausiama tėvų, ko
kie y ra jų pageidavimą1. Vėliau, 
panaudojant tuos davinius kaip 
kelrodį, bus žengiama prie litua
nistinio švietimo įgyvendinimo 
provincijoje. 

Rudens subuvimas 

KLB Britų apylingės valdy
ba rengia pirmą rudens subuvi
mą spalio 30 d., šeštadienį, "Mė
lynojo Dunojaus" patalpose, 
1806 Eas t Has t ings Street , Van 
couver. Pradžia — 7 vai. vaka
ro. Susidomėjimas subuvimu 
yra labai didelis. Visi lietu via", 
iš toli ir ar t i , nuoširdžiai kvie
čiami atsi lankyti . Valdyba dės 
visas pas tangas , kad mūsų tau
tiečiai po ilgesnės per t raukos 
vėl galėtų praleisti šeštadienio 
vakarą jaukioje savoje aplin
koje. 

KLB Kolumbijos apylinkes 
valdvba 

Jau pasirodS kny^ų rinkoje visofc 
6 dalys, 3 knygose, kaina visų knygų 
tik $8..r)0. 

Romanas vaizduoja šiurpią žmo
gaus tragediją,. Silpnas doroves jaus
mas, sumiesčionejusi siela, didysis 
meiles ilgesys ir pasiaukojimas. 

Gilus vidinio žmogaus piūvls ir no-
tilstantfs sąžines šauksmas jums at
skleis didžiąsias žmogaus sielos pa-
MluptLs. 

Visuomet Sis l i teratūros veikalas I 
puoš jūsų bibliotiką, ir jo nepakeisite j 
jokiomis knygomis. 

Tuo reikalaukite pas visus knygų 
platintojus a rba adresuokite: 

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

CHICAGO 8, ILL. 

ALGIRDAS LANDSBERGIS 

KELIONĖ' 
Premijuotasis romanas 

259 psl., kaina $2.50 
V. Adamkevičiaus apianka 

Užsakymus su pinigais siųskite: 
DRAUGAS, 2334 S. Oakley Ave., 

Chieago 8, 11L 

šios nuostabiom ir .nepaprastos kny
gos personažus šitaip jvertina ra
šytojas Gliaudą: "...WoIsas — pa
niekintas niekintojas, bet turjs 
savyje Fra Ane^lieo angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti sie
los sąvokos, bet mylinti skaisčia 
meil*. Pagaliau Julius...- pasiilgus 
sicaistumo ir nesuvokiąs jo esm"-s, 
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus Išprotėjimo procese". 

CLASSIMD AND HELP WANTED ADS 
• " D R A U G A S " AGENCY * 

55 E a s t VVashington S t ree t 

TeL DEarborn 2-2434 

R E A L E S T A T E 

2334 South Oakley Avenue 

TeL VIrginia 7-G640; 7-6641 

Geras vienos dienos uždarbis lei
džia jums įsigyti vieną geriausią ir 
vertingiausią romaną, laimėjusį No
belio premiją, W. S. Reymont 

KAIMIEČIAI • 
Visi 4 didžiuliai tomai sudaro virš 

1600 puslapių, kaina $13.00. 
Visa pasaulio spauda, visi kritikai 

šiam romanui priskiria pirmaeilę 
vietą pasaulio literatūroje. 

Paini veikalo intryga, gilūs perso
nažai, puikūs kaimo vaizdai, nepa
laužiami doroves principai, kančia, 
ilgesys, nusivylimas ir nepasiekta lai
me jums atskleidžia didžias kaimo 
menduos, kas yra pats skaitęs* 

Kiekvienas šj romaną jums reko-
ir t ikrai gailėsis kiekvienas, kas jo 
nebus įsigijęs savo bibliotikai. 

Negavę pas platintojus, jūs dar ga
lite jį gauti adr tsuojant : 

sis romanas baigiamas išparduoti 
žmogaus buities paslaptis ir palieka 
neišdildomus vaizdus. 

D R A U G Ą S 

2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, ILL. 

MES PRISTATOME ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ — 
DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS. 

Mes taipgi perkraustome jūsų bal
dus saugiai keletą blokų ar keliasde-
šimts mylių. Reikale šaukite mus. 
Vieno kambario baldus arba viso namo. Kreip
kitės pas mus. Turįs daug metu patyrimo per-
kraustymo darbe. 

S T A S Y S F A B I J O N A S 
2146 So. Hoyne Ave. Teh VIrginia 7-7097 

H E L P W A N T E D — V Y R A I 

REIKALINGAS KEPKJAS-
PADKJfiJAS. 

Kreipkitės laiSku nurodydami ank-
Btybeattį patyrimą. Rašvti - - DRAU
GAS, Box MH:<, 2334 S. Oakley Ave., 
Chieag-o S. 111. 

R E U t A U K O A S VYRESNIO AM-
y.lAIS VYRAS 

g"ali būti ir pensininkas — dirbti S — 
4 dienas savaitėj; atlyginimas už 
darbo valandas. 

Kreiptis pas sav. 12 vai. ryto a r 
vėliau 2-me atlgite. 

SIS S. \Yestern Ave. 
(J f-ji mus i.š šono) 

Vietoj 

S Ū N U S P A L A I D Ū N A S 
Studija Apie Vakarų Civilizacijos Krizę 

Šios knygos autor ius vysku-

HELP WANTED~— MOTERYS* 

1,000,000 
DOLERIŲ 

tik 

2 DOLERIAI 

i f D R A 

2334 So. Oakley Ave. 

pas F . J . Sheen prieš kiek 
laiko pradėjo savo Televizi
jos programą per "Du Mont" 
stotį. Televizijos apa ra tų fir
m a "Admira l " šiai p rogramai 
f inansuoti paskyrė vieną mi
lijoną dolerių. 
Lietuviškos knygos Klubas 
džiaugiasi ga lėdamas savo 
ska i ty to jam pate ikt i šio įžy
maus kalbėtojo mint is už du 
doleriu. 

U G A S " 
Chieago 8, III. 

P. S T A N K O T I C I T J S 
RRAL FST. Ir I \ S F R . BROKERIS 

LJETUVIŲ AUDITORIJA 
S1SS So. Halsted S t 

Ph. DAnobe 6-279S 
namų YArds 7-6818 

Padeda pirkti - parduoti namu* 
tikius, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarko 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras 9—12 Ir 4—7. 

Tarpininkaujame perkant Ir par
duodant namus, biznius ir kt. nuo
savybes. Parūpiname paskolas, visu 
rūšių apdraudjas Ir sutvarkome bei 
notarizuojame klijentams nemoka 
mal nuosavybes dokumentus. 

KUTRA-NORKUS REALTY 
2405 W. 51 S t 

PRospeot 6-72S8, 
vakarais \VAlbrook 5-5699 

I KAMBARIŲ KAMPINIS "RANCH" 
NAMAS su pajamom. 2-jų automob. 
garažas. Koklių vonia, "fin-plare"-
židinys. 2 akrai žemės. Tol. SUMAI IT 
1744. 

PARDAVIMUI 2-JT B I T Ų 
MEDINIS NAMAS, 

C ir 5 kamb. 2-jų automob. me
dinis garažus. Karštu vand. apšildy
mas. Kaina $17,(tuo. 

1SM S. 48th Court, Cicero, m . 
1 i 

Reikalinga moteris n/.imti šeimi- i 
i IHIIUČS trietf ūkyje. Prižiūrėti du vai-
* kus. Nuolatinis darbas. Kamb.. visas 
i išlaikymas ir $76 j n i to . ItCS So. 
I Kiiiorald .\\<\ L'-a-s aukštas iš kiemo 

Kreiptis po 7 v. v 
'i VI. OLympic 2-5330 

PROGOS — OPORTUNITIES 

Parduodamas restoranas su ba-
ni, veikiąs 22 metai, turi 150 ne- , 
tų. Gerai einąs biznis, gražiai i 
Įrengtas, maloni aplinka. Skam- j 
binti savininkui 8—10 vai. vaka
re TO. 3-5331. 

DELIK ATILSI . .MOKYKLOS RRIft-
MEN'V IK ŽAISI.r KRAUTUVft. 

Mažos išlaidos. gyvenimui patal
pos užpakaly. Nori skubiai parduoti : 
duokite pašildymą. 

Tel. TO\vnhall 3-9137. 
144fi S. 5©th Court. 

^ / / 
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N e k i e k n e d e l s d a m a s į s i g y k s a u a r 
k i t a m d o v a n ų n u p i r k 

JAUNOJO 
Šiais Marijos 
skelbtojo 

GALIŪNO KELIU 
metais šventuoju pa-

Ii ips on 
raffic 
Safety 

S.corctary of -State 

Vv'henever you can possibly avold 
it. don't back your car on a high-
way. Illinois Iaw allo\vs you to do 
lt in eniergencies, readiaf, "The 
driver of a vehiele shall not back 
the šame unless such movement 
can be niade with reasonable safety 
and without interfering with other 
trafflc" (Section 92.01, Uniform Act 

D0MINIK0 SAVIJAUS 
garsaus jaunuomenes mylėtojo — šv. 
Jono Bosko auklėtinio gyvenimą, 
lietuvių saleziečių Italijoje meniškai 
išleistą 158 pusi. kietais viršeliais, su 
62 didelėmis spalvotomis iliustracijo
mis knygą. Kaina tik $2. 

Užsakymus ir pinigus siuskite 
DRAUGAS, 2334 s. Oakley Ave., 

Chieago 8, III. 
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Regulating Trafflc), but it is still 
a dangerous maneuver. 

Highvvay epeeds today are too 
fast to warrant taking such a risk. 
A driver overtaking even a slow 
moving vehiele has to decrease hia 
speed quickly to avoid ramming it. 
If the other vehide is actually mov
ing toward him, the danger is Ir 
creased greatly. 

It would be far wiser to <• 
to a point where you can sa ' 
around, and then drive ba^ 
p( int you wish to reach. 

A copy of the complet 
"Rules of the Road" bool 
be sent to you free upon 
Write to CHARLES F. CA 
TIPR, Sec/etary of State, bpring-
field, Illinois. 

Tarybos rinkimai 

KLB Kraš to valdybos pas
kelbt: Tarybos rinkimai įvyks 
spalio 31 d., sekmadienį. Balsa
vimo būstines adresas visiems 
Britų Kolumbijos lietuviams 
y r a : Jugoslavų Švietimo Namai 
(Yugoslavian Educat ional Ho
me) , 767 Keefer Street , Van-
couver. Būstine balsų atidavi
mui bus a t ida ry ta nuo 9 vai. 
ry to iki 9 vai. vakaro . Bus ren
kamas visos Kanados lietuvių 
"se imas" — Kraš to T a r y b a 
dviem metams . Yra išs ta tyt i 45 
kandidatai , balsuoti galima už 
30 asmenų. Balsavimo teisę tu
ri kiekvienas pilnateis 's lietu
vis, nejaunesnis ka ' p 18 metų 
amžiaus. Rinkikai dėl ligos, d -
dėsnio a t s tumo nuo rinkimines 
būstines a r kitų svarbių prie-
žasč'ų galės balsuoti paštu, jei-
eu painformuos Rinkimų Komi-
° . r , T T - 1 - 4 . - c - Perspausdinta Čikagoje 1953 me
siją (adresas : J. Juskai t is , bui- t a i s . Toje knygoje įdomiai kalba-
te 5, Tūnstal l Buildlng, 709 ma apie jaunuolio santykius su 
Dunsmuir Street , Vancouver) . | mergaite. Nors ši knyga yra ski-
„ , ,. , • i„ • „„cir^r, iriama berniukams, bet ji gali tik-
Balsuoti y ra k iekveno s u s i p r a - j t i fr m e r g a i t ė m g p a s i s k a

J
i t y t i . Kai-

tusio lietuvio taut iškai bendruo na $2. Gaunama "Drauge", 2334 
menine pareiga. Balsuok už ką (So. Oakley Ave. CHICAGO 8. ILL 
nori, bet balsuok! 

Itllllllllllllllllllllllllll 

" D R A U G A S " SKELBIA KETVIRTĄ 

ROMANO KONKURSĄ 
Vel skiriama tūkstantis (1,000) doleriiĮ premija 

JUOZO ŠVAISTO 

Paskutinį kartę tavęs 
klausiu 

Romanas iš pirmos bolševikų oku
pacijos Lietuvoje. Išleistas trem
tyje 1948 m., 172 pusi. Kaina $1. 
Gaunama "Drauge", 2334 South 
Oakley Ave. , Ch ieago 8, 111. 

T U IR J I 
knyga jaunuoliams. Parašyta Har
dy Schilgen, S. J. Išversta kun 
Ant. Bieliūno, S. J. Buvo išleista 
Kaune 1932 m. ir iš to leidinio 

K L B Britų Kolumbijos 
Apylinkes R'nkimų Kom'si ja 

PAJ IEŠKOJDfAS 
Gimines prašo atsiliepti p. P E T R 4 

LIL.EIKJ,. kilusį iš .Šiaulių apskr. 
Turimomis žiniomis, jis gryvena Ka
nadoje. Prašome rašyti šiuo aclr-.su. 

M. BALTRU AAITYTE, 
1329 Muskegon Ave , X. \V., 

(irand llaplds, Miohigan. 

Rcmkitc dien. Dranga! 

1. Dienrašt is "Draugas" , ta lk in inkaujant "Draugo" Bendra
darbių Klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pa
skut ine da ta konkursui skir iamo romano rankrašč iu i įteikti — 
1954 m. lapkričio mėn. 1 d. 

2. Geriausiam romanui ski r iama premija — tūks tan t i s do
lerių. 

" D r a u g a s " įgalioja premijos sutelkimu rūpint is "Draugo" 
Bendradarbių Klubą. 

3. J u r y komisiją sudaro šie a smenys : Bernardas Brazdžio
nis, dr. Juozas Girnius, An tanas Gustai t is , dr. Juozas Leimonas 
ir Kazys Mockus. 

4. Romano siužetą pas i renka pa tys autoriai . Romanas turi 
būti p a r a š y t a s mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for
mato puslapių. 

5. Kūrinius siųsti ad resu : Romano Konkurso Komisija, 
"Draugas" , 2334 So. Oakley ave., Chieago 8, 111. 

6. Sprendimo bešališkumui pat ikr int i autor iai tur i pasira-1 
rašyt i slapyvardžiu, o a t sk i rame uždarame voke pažymėti savo j 
t ikrąją pavardę ir adresą, t en pa t į rašan t romano an t r a š t ę ir pa
sirinktą slapyvardį. 

7. Tūks tan t į dolerių premiją gavęs autor ius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teises peleidžia "Draugui" , į skai tant 
teisę spausdint i dienraštyje i r išleisti a t sk i ru leidiniu. Jei knyga 
duotų pelno, j is y r a sk i r iamas romano premijos fondui. Premijos 
nelaimėję autor iai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu susi
tar imu. 

"DRAUGO" L E I D Ė J A I IR "DRAUGO" 

BENDRADARBIŲ KLUBAS 

3-ju augštii kampinis , mūr i 
nis n a m a s . Garu-aliejum apšil
domas. 6 kamb. bu ta s pirkėjui. 
N a m a s gerame stovy. Pa jamų 
virš $5,200 į metus . Kaina — 
$29,500. 76"8 So. Union Ave. 

I f i N U O M U O J A M A 

IŠNUOM. kambarys vyrui a r 
moteriai . Teiraut is telefonu — 
BIshop 7-1842. 

HBLTLDING & REMODELEVGT 

PARDAVIMUI TAVERNA IR 
NAMAS 

įsigyvenęs biznis — fabriku, dar
bininkų Ir " transi t" klijentai. 

T. 1. Yli-ginia 7-S245 

BUSINESS SERVICES 

AHTANAS LUKAS IR S0NUS 
KONTRAKTOIUAI 

Statoma namus ant jūsų arba jint i 
mūsų sklypų. 

Turime keletą baigiamų statyti 
namų pardavimui. 

6450 So. Fairfield Avenue 
Tel. HKmloek 4-3881 

P L U M B I N G 
Licensed, bonded plumbers 

Joks darbas nėra didelis ar mažas. 
Šaukite dabar. Kalbame lietuviškai 

Tel. GRovehill 6-6708 arba 
H'Albrook 5-3451 

D A M E N P L U M B I N G CO. 
P A T A I S Y M A I , P E R T A I S Y M A I 

3 dalių vonios k., $127.00; 30 gal. karš
to vandens šildytuvas, $45. Nauji ir var
toti "plunibineai"'. Atdara vak. ir sekin. 
10 iki 2 popiet. 

5923 So. Damen Ave. / 

PRospect 6-9570 

N AM Ų STATYBA 
Jvairūs pataisymai ir pardavimas 

Joi norite pirkti a r užsakyti natn'j, 
kuris būtų Rv-rai išplanuotas, pato
gus, gražus ir pigus, pirkite a r užsa-
kykite pM 

V. ŠIMKŲ 
Susitarti šaukit REIiance 5-8202 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir 
sekmadieniais nuo 10—4 vai. 

Adresas: 464> So. Keatin- Ave. 
CHICAGO 32, IL.U 

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INC. 
726 W . 18 S t C h i e a g o 16 

A. Gintneris. pirmininkas 
V. Petrauskas, statybos vedėjas 

CH 3-1535 
Lietuvių Statybos Bendrove stato n«-

TIUS pardavimui, pagal -užsakymus ir at
lieka remonto darbus. 

ĮSIGYKITE DABAR ! 

MALDAKNYGE 
JAUNUOLIU ( t S' 

uiiiHiiiimmuiiiiiiiiiiiiimiiimiiimiii' 
Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VIrginia 7-6640. 
imiiHiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiimimiiiiinr 

Kurią p&ruoiS 

K u n . P . K i r v e l a i t i s 

Ka ina : $1.50 i r ^ 50 

Užsakymus adresuokite 

D R A U G A S 

2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, ILL . 

Perskai tę "Draugą", duokite 

ki t iems! 

LIETUVIŠKA DUONA, TORTUS, PYRAGAIČIUS 
ir įvairius kepsnius kepa iš tremties atvykęs patyręs Lietuvoje 

kepėjas—specialistas ALEKSAS GAIDJURGIS 

S T A f i B A K E R Y 
738 West S l s t S t ree t Telef.: CAlumet 5-2173 

(Tik pusė bloko į rytus nuo Halsted Street) 
PRIIMAMI ĮVAIRŪS SPECIALŪS UŽSAKYMAI 

H A r k i v y s k u p a s 
H J u r g i s M a t u l a i t i s 
H M a t u l e v i č i u s 

| UŽRAŠAI 
H Leidinio pelnas skiriamas Arkivysk , 
§j Jurgio beatifikacijos bylai. 

K A I N A $ 2.50 

Šventyjų sielose mes pamatome 
patį Dieve. 

Mes kasdien matome daug neįprastų įvy
kių gamtoje , bet stebuklai, kur ie a ts i t inka 
paslaptingiausiose dorų žmonių galiose Iš
kyla augščiau už visus Apvaizdos veikalus 
gamtoje . 
Vien tik žmoniškomis akimis imant , bus 
įdomu pažinti, kokią išvaizdą įgauna žmo
gaus gyvenimas, kai j is s tengiasi įvykdyti 
dvasiškuosius idealus. 

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

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
— IR — 

Paskolos Duodamos Namu įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis 

CHICAGO SAVINGS S LOAN ASSN. 
6234 S. Western Ave. Chieago 36, III. 

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN. 
2555 W. 47th St. Chieago 32,111. 

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN. 
3430 So. Halsted Street Chieago 8, 111. 

MIDLAND SAVINGS & LOAN ASSN. 
4038 Archer Ave. Chieago 32, III. 

ST. ANTH0NY SAVINGS & LOAN ASSN. 
1447 S. 49th Ct. Cicero 50. III. 

j | 0RA0GAS, 2334 S. Oakley Ave. 
§f Chieago 8, Illinois 
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN. 
1800 S. Halsted St. Chieago 8. 111. 
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Trečiadienis, spalio 20, 1954 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

Augšt. lituanistikos mokyklos reikalu Išnykus būreliui — 
įsteigtas naujas 

Visiems yra gerai 

tinaitis, Jonas Garba, Juozas ko s drambliai,-kurių patinai yra Jr* 

Ryšiumi su Augšt. Lituani3ti- - Į naują tėvų komitetą išrink-
kos mokyklos persikeLmu į k i - t i tėvai pas'skirstė pareigomis: 
tas patalpas, kaip spaudoje, J. Vepštas —pirmininkas, V. k a d į į j į t ag į į įr "sutartinai dir 
ta;p ir Uvų tarpe susidarė jvai- j Abramikas — vicepirm., P. Bei 
r.ų dp31iojimų, prieštaraujančių noris — kasininkas, B. Ryger 
nuomonių ir net užgauhoj.mų. (t 'enė — 1 sekr. ir B. Prelgaus 
Del to tėvų komitetas jauč a kas — 2 sekr. 
už pareigą painformuoti tėjusi w - i * . ^ u. , , x. . AtJkti darbai ir visuomenę apie dabartiių tos 
mokyklos tikrą padėtį ir š.ų j 1) Nežiūrint blogos valios 

Genčius, Petras Kasiulaitis, Sta iki 11 pėdų augščio ir sveria nuo 
sys Kančiūkait s, Jonas Keler- 6 iki 8 tonų. Tačiau patys did-
tas, Antanas Kruklys, Pranas žiausi šio meto žinduoliai negy-

žinoma, j ..farkuza, Kazys Miecevičius, vena žemėje: už dramblį yra di-
Vaclovas Mieeevičius, Vladas dėsnis banginys, kurio ilgis sie-

čant, galima didelius darbus I Peleckas, Jonas Petrulis, Kaži- kia iki 85 pėdų ir kurio svoris 
nuveikti, nejaučiant sunkumų. I mieras Povilait's, Vincas Sen- gali pasiekti net 150 tonų. 
Šito dėsnio iki šių metų pra- \ da, Petras Stulgis, Jonas Toto-
džios laikėsi Wabash Railroad j ris, Jonas Tijūnas, Vladas To-
stoty dirbantieji lietuviai, kurie j rasas, Romanas Vadopalas, Jo-

DĖL NAMAM REIKMENŲ VISUOMET LANKYKIT $10 

buvo žinomi savo dosniomis au
komis įvairiems lietuviškiems 

metų mokslo laikotarpio darbo j žmonių, šmeižiančių ir net da- ^ g a i p o s reikalams 
planą 

Š ų metų mokslo pradžioje, 
tos mokyklos vadovybė, sužino
jus iš Švč. P. Marijos Gimimo 
parapijos klebono kan. Jurgio 

Neminint apie surinktas au
kas kitiems tikslams, norima 
paminėti, kaip ir kiek buvo au
kojama 16 Vasario gminazijai 
Surinkta aukų ir išsiųsta 1951 

rančų žygių sutrukdyti gauti 
naujas patalpas, tėvų komitetui 
drauge su mokyklos insp. p-le 
Rūgyte, tarpininkaujant p. kon
sului dr. P. Daužvardžiui, pasi-

Paškausko, kad šiai mokyklai I s e k ė S a u t i naujas patalpas Šv. \ 7 5 d o l ? n a m ų išpirkimui 100 
atsakomos patalpos, sušaukė I Kryžiaus parapijos mokykloje, d o l pa sįžacieta išlaikyti vienas 
tėvų visuotinį susir nkimą. M o | K u r i r P r a s i d eJo pamokos nuo j m o k m y s j r 1952-53 mokslo me 
kyklos insp. p-lė Rūgytė, paaiš-1 spa^o 16 d. 
kinusi tėvams apie liūdną s o s į 2) Nesant sąlygų Šv. Kry-
mokyklos dabartinę padėtį, pa- j ž ; a u s parapijos mokykloje reng 
kvietė į susirinkimą ir patį kle-; t į Augšt. Lituanistikos Mokyk-
toną kan. J. Paškauską, kuris l o s m okiniams kultūrinius pa-
laba? jautriais žodžiais nušvietė rengimus su šokiais, komitetas 
jo paties meilę senai tėvynei drauge su p-le Rūgyte ir moki-į kad globėjams mažai tas rūpė- įvykdyta 
Lietuvai, lietuvybės reikšmę n i ų atstovais išreiškė padėkąį jo, jei pagailėjo po porą dolerių 
Amerikoje ir viltis gražesnei | gyč, Marijos Gimimo parapijos ; antram pusmečiui apmokėti. 

kubas Yčas ir Klemensas Žu
kauskas. Vienkartiniais įnašą s 
aukojo Antanas Žukas, Ant i 
nas Rūkas ir Vytautas Pake tu
ris po 5 dol., Juozas Žilys ir 
Yksas po 1 dol. Būrelio vado
vas — Vaclovas Miecevičius. 
Pasiųsta pinigai už 4 mėnesius, 
skaitant nuo rugsėjo menes o. 

Gili padėka rėmėjams ir ten
ka palinkėti, kad minėtoj dar-

tams išsiųsta 240 dol. Bet 1953 j bovietėje egzistuos būrelis taip 
-54 mokslo metams teišsiųsta j ilgai, kol bus re kalinga 16 Va-
tik 130 dol. Taigi antram pus- | sario gimnazijai. Būtų labai gir. 
mečiui mokinys nebeteko glo-; žu, kad įsikurtų bent vienas dar 
bos, o be jos visuomet mokinic I būrelis, nes iš esančių apie 100 
likimas yra liūdnas. Atrodo, j lietuvių lengvai galėtų būti tas 

Bijūnas 

Šiais m e t a s bet kokios aukos 
visai nutrūko, mat, rinkėjai ir 

mūsų kovos ginklas 
nė auka. 

pin-igi-

Lietuvos ateičiai. Be to, tėvams • klebonui kan. J. Paškauskir, ku 
paaiškino priežastis, dėl kuriųį r i s d a v ė leidimą naudotis to 
yra verčiamas atsakyta mokyk-»p arapijo s sale kultūriniams pa-1 aukotojai "pavargo". Gaila, kad 
lai patalpas. Pagrindine P r ^ z a - rengimams. (Mokinių atstovai i taip yra ir čia pasite'sinimo ne
štis, tai nepaprastai ,pad dėjus įteikė gražiai parengtą adresą ra nes tremtyje stipriausias 
mokinių skaičiui, patalpų anks- s u v i s ų m o k į n i ų parašais), 
tumas. Šiais metais pirmame! 
mokyklos augšte nebesutelpa i Padėka 
visi mokiniai, tad didelę dalį j Komitetas visų 214 mokinių 
mokinių reikėtų kelti į antro i tėvų. vardu nuoširdžiai dėkoja 
augšto klases, kuriame gyvona j gv . Kryžiaus parapijos k'.ebo-
ir pačios seselės. Tas ir paska-1 nu: Anicetui Linkui, kuris, ne

žiūrint įvairių šmeižtų, leido 
naudotis tos parapijos mokyk
los patalpomis, ir už pažadėtą 
crjobą, j šalpos darbą, kuris yra labai 
• W mokyklos direktorei ka- svarbus ir naudingas, 
zim. seselei-už ypatingai nuo-i B ū r e l i o remej^ įsirašė Pra-
širdų pasižadėjimą bendradar-

mokyklai I biauti su mūsų mokyklos va-
I dovyfce, 

tino seseles prašyti kleboną, 
kad atsakytų Augšt. Lituanisti
kos mokyklai patalpas. 

Tėvai rimtai apsvarstę susi
dariusią padėtį, nutarė: 

1) Išrinkti naują tėvų komi
tetą, kurio ir būtų pats p rmu-
tinis darbas surasti 
naujas patalpas. 

Džiugu, kad būrelis gerų l'e-
I tuvių atsiliepė į 16 Vasario 
I gimnazijos direktoriaus šauks-
! mą ir pasižadėjo įsirašyti nuo
latiniais būrelio nariais, :no-

ikėdami po 1 dol. per mėnesį. 
! Tokiu būdu atstatė nutrauktą 

n a s A p u l s k i s , A l b e r t a s A u g u s -

2) Mokyklon insp. p-lel Rugy- Lctuvos konsului dr. 1*. Dauž. 
tei prašant, visą mokyklos su-, vardžiui už didelę pagalbą ko-
sidariusią ūkinę bei piniginę at- , mitetui, jieškant 'naujų mo-
sakomybę šiais metais ves ne , kyklai patalpų, 
mokytojai, kaip iki šiol, bet te- j 
vų komitetas. 

3) Įvesti į mokyklos kursą 
L'etuvos geografijos mokymą. 

4) Prašyti p. mokytojų, kad 
mokykloje būtų įvesta didesnė 
drausmė, negu ji buvo iki šiol. 
Nežiūrint, kad siekiant to, rei-
kjtų nepataisomus neklaužadas 
pašalinti ir iš mokyklos. 

Naujas tėvų komitetas 

Visuotiniame susirinkime da
lyvavo 49 tėVai. Naujam tėvų 
komitetui susirinkimo pastatyti 
nelengvus ateities darbai, labai 
pasunkino jo išrinkimą. Visi 
kratėsi, kaip išmanydami, nuo 
tų pareigų. Tačiau, vargais ne
galais, tiesiog apgailestaudami 
tokią padėtimi, dalis tėvų suti
ko būti renkami. 

Lietuvių Jėzuitų provincijolui 
tėvui B. Krikštanavičiui už pa
žadą rūpintis mokyklos dvasios 
reikalais ir skirtą atlyginimą 
kapelionui atiduodant mokyklos 
bibliotekai, 

Augšt. Lituanistikos mokyk
los insp. p-lei Rūgytei už tikrą 
idealistinį pasiaukojimą, jieš
kant naujų mokyklai patalpų, 

FBW JAUNOMS 
GALININKAS 

Pas mus gralite grauti pSlių kap< 
DapuoSlmams sodintų ir skintų įval 
riaušių rūšių ir gSlių korsažams. 

l l l t h St. & Pulaski Ave. 
(Priešais Šv. Kazimiero kapines^ 

Telef. GArden 4-0087 ir 
GArden 2-1053 

NUO UŽ$ISEN£JUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ 

Tie, kurie kenkia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIU ŽAIZDA, jie 
negali ramiai sodeli ir naktimis 
miegoti, nes jų ufraisenėjusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti ta 
niežėjimą ir skau^jimą, senų atvi-

ir visiems p. mokytojams už rų ir skaudžių žaizdų, « u w e 
\ . J . LEGULO Ointment. Jų g y d o m o s 

skaudėj i-

Yisuomrt būsi linksmas. geroj* 
nuotaikoje, jei įsigysi ir skaitysi 
humoro eilėraščius 

VALERIJONO LAŠAI 
kuriuos sutaisė ir sumaišė DK. S. 
ALI f NAS. 

Naudingi patarimai seniems, ir jau
niems, vedusiems ir nevedusiems. 
Augštos politikos vyrams, žaliųjų do
lerių garbintojams. 

Visiems, ka^ tik juda, kruta iKili-
tikos, visuomenes ir kultūros Teik
iu j e. 

Kaina tik 1.00 dol. 

pasišventimą rengti mūsų vai
kus šviesesnei Lietuvos atei
čiai. 

Metinis darbo planas 

1) Drauge su p. niokytojais 
surengti vieną didelį koncertą, 
kviečiant mūsų garsiuosius me
nininkus. 

2) Surengti vieną vakarą tuo 
jau po Kalėdų ir antrą mokslo 
pabaigoje, su įvairiomis prog
ramomis vien mokinių pajėgo
mis. 

3) Nors kartą per mėnesį 
rengti mokiniams šokius su 
trumpomis literatūrinėmis pro
gramėlėmis. 

Augšt. Lituan. Mokyklos 
Tėvų Komitetas 

ypatybes palengvins jūsų 
mą ir galėsite ramiai miegoti nak- Į 
tį. Vartokite jau taipgi nuo skau-
dilų nudegimų. Jos taipgi P ^ 1 ' " 3 - ' 
niežėjimą ligos vadinamos PSOR1A- , 
SIS Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETirs FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarpirščių. Yra tinkamas vartoti nuo 
džiūstančios, suskilusios odos dedir-
vinių, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkamas vartoti vaikučiams kada pa
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Jis yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos ligų Le-
gulo Ointment yra 
parduodamas po 75 
et., $1.25, ir $3.50. 
Pirkite vaistinėse Chi 
cagoj ir apylinkėse— 
Milvvaukce, Wisc. Ga 
ry, Ind. ir Detroit, Mi 
chigan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo-
ney order J: 

LEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy St . Chioaeo 34. IH 

Užsakym 

D 
2334 

us BU pinigais 

K A U G A 
So. Oakley 

siųskite 

S 
Ave. 

CHICAGO 8, ILL. 
y~*mw~^jr^ 

J. Grabau-Grabausko knyga 

Kelias į Pasisekimą 
mandagumo bei gražaus elge* 
sio vadovėlis. Kaina $2.00. 

Užsakymus su pinigais sių
skite 

D R A U G A S j 

2334 So. Oakley Ave., 

Chicago 8, IU. 
Mi::;uiiu:i2i::;uusi:H:Ki2Uiiii:::uu:!iii 

"Kas tiki į mane, nors ir būtu 
miręs, gyvena..." (Šv. Jcno Evangelija) 

KETVERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS 

A. A. 
ALGIMANTAS SIRVYDAS 

22 metų, tragiškai žuvęs 1950 m. spalių men. 19 dieną, 
Wilkcs-Barre, Pa. 

Gedulingos pamaldos už velionies vėlę bus laikomos 
švč. Trejybes Bažnyčioje, Wilkes-Barre, Pa. ir Our Lady 
of Lourdes bažnyčioje, Richmond, Va. 

Prašome draugus ir pažįstamus prisiminti mūsų bran
gų velionį savo maldose. 

Motina ir sesuo su vyru ir vaikais 

• mm m — i . 

Didžiausi gyvuliai 
Iš tebesančių žemėje didžiau

si gyvuliai š ;uo metu yra Afri-

Iš paukščių bene didžiausias 
yra Pietų Amerikos albatrosas, 
kurio išskleisti sparnai yra net 
12 pėdų ilgio ir kurs sveria 15 
svarų. Didesnis už albatrosą 
yra negalįs skristi paukštis — 
strausas, kurs Afrikoje išauga 
iki 8 pėdų augščio ir sveria 160 
svarų. 

G U Ž A U S K Ų 
BEVERLY HILUS GftLINYCIA 

Geriausios gėles dėl vestuvių, 
banketų, laidotuvių ir dėl kitų 
visokių papuošimų. 

6901 SO. \VENTWORTH AVE. 
TeL: ST. 3-2454 ir HU. S-22.4 

A. A. 
PETRAS RIMKUS 

Gyveno 2132 YV. 23rtJ Plaee. 
T«l. GRovehill 6-4S(jy 

Mirė spalio 17 d.. 19Ū4, 6:30 
v;il. vakaro sulaukęs puses am
žiaus. GIMK" Lietuvoje. Ameri
koj.' Išgyveno 5 4 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Magdaleną (po pirmu 
vyru .Markūnas), 2 podukros: 
Helen Lerner, jos vyras Jerry, 
Ir Juiis Lemke, jos vyras Cyril; 
brolis Leoft Rimkus su žmona 
I.ula, brolio sūnūs JLeon iA Fe-
lix, kiti giminės, draugai ir pa
žįstami. 

Kūnas pašarvotas Lackawicx 
koplyčioje. 2;>1 4 \VW 2oid i'l. 

Laidotuf'es j vyks• ketvirtadie
nį, spalio 21 d., i.š koplyčios 
8::;0 vai. ryto bus atlydėtas į 
Aušros Vartų parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kvuėiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse 

Nuliūdę: /.niona, podukros ir 
kiii gimines. 

Laidotuvių, direktorius Stepo
nas Lackavvicz. Tel. Vlrginia 7-
6C72. 

A. A-
KAZIMIERAS SLEPIKAS 
Gyveno 5025 So. Keeh r Ave. 

HE. 5-7G87 

Mirė spalio 1S d.. irtr>4 m., 
5:05 vai. ryto, sulaukės »»4 m. 
amžiaus. Gimė Lietuvoje; kilo 
iš Utenos ap.skr., Videniškių 
par.. (};Hš\ėniu kaimi. 

Amerikoje išg-.vveno 45 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 broliai: Bruno, Stanley ir 
brolienė Elena ir ju šeima, 
pusbroliai: Viktoras Slepikas ir 
jo žmona Rozalija ir šeima; 
Georgt' Ir J.auriuas Klepikai ir 
ju šeimos, kiti gnuinės, drau
gui ir pay-istami. 

Priklausė Uteniškiu ]Jrauį;i.š-
kam Klubui. 

Kūnas pašarvotas Juliaus 
Iaul<\ kiaus koplyčioj, 434S S. 
Cahtomia Ave. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, spalio ^l d.. iš koplyčios 
8:30 vai. ryto l>us atlydėtas į 
Nekalto Prasidėjimo Paneles 
švč. parapijos bažnyčią, kurioje 
j vyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų DUS 
nulydėtas į >sv. Kazimiero ka
pines. 

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

Laidotuvių direktorius J. Liu-
levičius. Tel. LAfayette 3-357-. ' 

'«a*s3 

m<$m& 
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A. A. 
ELZBIETA MAIŽEDA 

PASLflVIčIOTE 
GYVENO 4351 S. MARSHFIELD AVE. 

Mirė spalio 18 d.. J954 m.,••3: U vai. popiet, sulaukusi pusės 
amžiaus. Gimė Lietuvoje, kilo iš Šiaulių apskričio, Linkuvos pa-
rap.. Megučioniiji kaimo. Amerikoje išgyveno 45 metus. 

Pasiliko dideliame nuliūdime .sesuo Aurelija Paslavičh'ite, 
tvojreria [gnaoaa Maleius, krikšto duktė Lueille Rudis, jos vyrai 
Ipnaias ir jti šeima, ir krikšto dūkto vienuole sesuo Norbertą. 
Artimas giminaitis Bronius Andrašiūnas. artima draugė Karoli
na Petkelis. kiti gimines, draugui Ir pažįstami. 

Buvo amžina narė T.T. Jėzuitą, T.T. Marijoną ir šv. Kazimi ro 
Akademijos Rėmėją Draugijų. 

Kūnas pašar\otas John F. Kudeikio koplyčioje, 4G(»5 S. ller-
mituge Ave. 

Liiidotuvės į\yks ketvirtadieni, spalio 21 d., iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta į Šv, Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po patual-
dą bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines. 

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

\nlificle: Sesuo, švogeris ir krikšto duktė. 
Laidotuvių direktorius John F. Eudeikis, tel. YArds 7-1741. 

-
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PIRKITE TIESIOG NŪ0 
MR. NELS0N 
— savininko — 

St. Casiniir Monament 
Company 

3914 Wesl l l l th Street 
Vienas blokas nuo kapinių. 

Didžiausias paminklams planą 
pasirinkimas mieste 

Telei. CEdarciest 3-6335 

I ERDVIA CR PATOGL* 
BEI «1MAISI.J 

LIETUVIŲ BENDROVES 
K R A U T U V Ę 

ITURE 
4181-83 ARCHER AVE 

Tet. LAfayette 34171 
Brigbton Parko kolonljo 

KASDIENĄ CIA RASITE 

DIDŽIAUSIAS PREKIŲ VERTYBES 
Naujausių madų, gerųjų išdirbysčių rakandų, kaurų, pečių, tele
vizijos aparatų, refrigeratorių, plovyklų, vaikams rakandų ir visų 
kitų namams reikmenų. 

LENGVI IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI VISIEMS 
4 

STEPONAS C.LACXAWiCZ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS KOPLYČIOS 
REpublic 2424 W. 69th St. 

2314 W. 23rd PI. 
10756 S. Michigan Ave. 

1213 
Vlrginia 7-667? 
PUIIman 5 1270 

ANTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. VYESTERN AVE. 1410 S0. 50th ArE 
CHICAGO. ILL CICERO, ILL 

GRovehill 6-2345 
TOvmhalI 3-2109 

JOHN F. EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
460507 South Nermitage Aven»e 
TeL YArds 7-1741-2 ir BIshop 7-9481 

4330 34 South Galifornia Avenue 
Telefonas LAfayette 3-0440 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

LIŪDESIO VALANDOJ 

MAZEIKAs EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. Western Ave. Air Conditioned koplyčia 
EEpubUc 7-8600 — 7-8601 AntomobUiams vieta 

Tlem», kurie gyvena kitos© miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau JŪSŲ namų. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETCVIF 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

! Ambulamt) patarna\1 ^ - ^ ^ ^ ^ Me* turime koplyčia;-

y r a telklamaa K r ^ W » , s o l e Chlcagos 
diena Ir n a k t į Bei- l ^ L J& Roarlando dal»«e 
kale iaaklte ^ ^ ^ ^ f f i į į S ^ ^ ^ tuojaas patar-

naujam. 

i *i 

ANTANAS M. PHILLIPS 
SS07 S. UTUANICA A V ^ TeL YArda 7-»40i 

PETRAS P. GURSKIS 
669 West 18th STREET TeL SEeley »-57U^ 

ALFREDAS YASAITIS-VANCE 
6126 W. Roosevelt Road TeL OLympic 2-5245 

POVILAS J. RIDIKAS 
SS54 S. HALSTED STREET teiephone VArds 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. TeL COmmodore 4-2228 

JURGIS F. RUDMIN 
S819 S. UTUANICA AVE. TeL YArds 7-1138—1139 

JULIUS LIULEVIfilUS 
4348 S. CALIFORM A AVE. TeL LAfayette 3-3572 

LEONARDAS A. EŽERSKIS 
1646 WEST 46th STREET TeL YArds 7-078 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 SO. 50th AVE., CICERO 50, ELL. Tel. OLympic 2-1003 

Perskaitę dien. "Draugą",, duokite jį kitiems. 

file:///VENTWORTH
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Trečiadienis, spalio 20, 1954 

i mus 
X Red. L. š mutis, rcd. dr. 

P. Grigaitis, ivd. M. Va'dyla, 
inž. Antanas Rudis ir Marijona 
Rudens šį vakarą dalyvauja 
kongr. Charles J. Kers>nui pa- j p a k 7 t 0 o r k e s t r o da'yvis. Bro-
gerbti bankete, kuris įvyksta! ^ ^ ^ ^ d a i n a v i m c > n e s 

X Bronjslava ir Vytautas Į 
Rusteikiai, "Draugo" nuolati-

i niai prenumeratoriai ir rėmėjai, 
| tapo turtingi net keliais įvy
kiais: Vytautas 'gavo JAV pi-Į 

jlietybe, jsigijo gražų ir g--rąį 
; dviejų augštų namą, 3922 So.. 
i Artesian Ąve., o jo žmona Bro- \ 
nislava susilaukė gražios \r 
sveikos dukrele;, kuriai duoti 
Marijos-Lydijos vardai. 

Vytautas yra gabus muziko
je, dainavime ir i l jamefs Balio 

"RŪTOS" IŠKILMES MARIJOS MOKYKLOJE 

viename Mihvaukee, Vvisc., mies 
to viešbutyje. Milvvaukee lietu
viai, ypač tie, kui\e gyvena šio 
veiklaus ir didelių nuopelnų kon 
gresmano distrikte, darbuojasi, 
kad frūsimais rinkimą s jis ir vel 

turi gražų, stipru balsą ir yra 
lankiusi jva'rias dainavimo stu
dijas bei ne vieną kartą pasi-

scenoje. rodžiusi 
X Vyčiu sendraugiu ir jau-

būtų išrinktas į JAV Atstovų niu deitt's'ui. Norintieji s3det 
rūmus. 

X Gimimo Švč. P. Marijos pa 
rapijos Marąuette Parke iškil-
nrngas sutikimas — procesija 
Fatimos madonos statulos įvyks 
šiandien 7:30 vai. vak. prie Šv. 
Kryžiaus ligonines. Statulą atly-
dejus bažnyčion bus Marijos 
pasveikinimas — pamaldos. Ket 
virtadienį ir penktadienį rytais 
9 va i . i šk i lmingos šv. Mišios su 
asista; 3 vai. po pietų rožančius 
ir 7:30 vai. vak. pamaldos Ma
rijos garbei. Penktadienio vaka
re Marijos statulos išlydėjimas 
7:30 vai. Iškilmėms vadovaus 
tėvas Jonas Borevičius, S. J. 

vienoje grupėje prel. Ign. Alba-
vičiaus pagerbimo bankete gruo 
džio 12 d., Midvvest viešbutyje, 
prašomi * nedelsiant susisiekti 
su Ign. Sakalu, vyčių sendraugių 
atstovu Banketo Reng'mo ko
misijoj, "Draugo" redakcijoj. 
Du sendraugių rezervuoti banke 
te stalai (po dešimtį vietų) jau 
užpildyti, tad greta šių dar re
zervuoti kiti du stalai. Teisę 
sėst prie šių stalų turės tiktai 
tie, kurie biletus užsisakys pas 
Ign. Sakalą, E. Samienę, V. 
Paukštį, P. Čižauską ir A. Ba
cevičių. 

Kazimieras Mickevičius, 
kuris neseniai buvo susirgęs ir 

Liūdni reiškiniai 
Chicago tapusi narkotikų iš

dalinimo centru. Iš čia plaukia į 
numatytas vietas įvarios narko 

KAS, U IR KUR 
— išatrijieoiams. Sekmadieni, 

spalio 24 d., 10 vai. Tėvų Jėzui-

Marijos Augštesniojoj mokykloj įvyko lietuvaičių "Rūtos" ratelio iškilmės, kuriose dalyvavo Jo Eksc . 
vysk. V. Brizgys. Sėdi kairėje: ses. Anastazija, mokyklos vedėja, dešinėje — ses. Perpetua, būre
lio globėja. Stovi "Rūtos" būrelio valdyba (iš kairės į dešinę) : A. Katelytė; A. Staky.ė, sekr.; A. 
Putriūtė, vicepirm. ir N. Krištclaitytė, pirm., kuri sega pirmametei R. Laukauskaitei rūtos šakelę. 

IŠ ARTI IR TOLI 
A. J. VALSTYBĖSE 

— Prel. K. Vasys, Aušros 
Vartų parapijos klebonas, Wor-
cester, Mass., Federacijos kong
reso metu Clevelande pranešė, 
kad jo vadovaujama parapija 
kruopščiai ruošiasi Kristaus Ka 
raliaus šventei. Jis pažadėjo Ka 
talikiškos Akcijos Fondui, kurį 

X Dr. P. Mačiulis., žymaus 
italų rašytojo G. Papini veikalų, 7*. ~ .., pasveiko ir grizo i namus. Ji h-vertejas, ilgus metus išbuvęs r . . . . . . : , . , ". gomneje gydė ir globojo dr. Alg. 

linkėse rinkimų teisėtumo. Rug
sėjo 20 d. Bendruomenės Gar
bės Teismas minėtus skundus 
svarstė ir nutarė Hildeshe.mo 
apylinkės balsus pripažinti ne
galiojančiais, taip pat pripažinti 
negaliojančiais ir Stuttgarto a-
pylinkes rink mus, bet pastara
jai su te'se rinkimus pakartoti. 
Rinkimai Stuttgarto apylinkėje 

gulėjo Southtown ligoninėje,!.. . . , ° ° J a ' .v?" ° n ą buvo pakartoti spalio 3 d. 
kiekvienų šventų Mišių metu 

konsulu Brazilijoje, dirbęs Lie
tuvos užsienių reikalų ministeri
joje atsakingose vietose, gabus 
kalbėtojas skaitys paskaitą 
Kristaus Karaliaus šventės iš
kilmingoje akademijoje spalio 
31 d. 4 vai. po pietų, Cicero, Šv. 
Antano parapijos salėje. Vi
siems įėjimas laisvas. 

X Šv. Pranciškaus parapijos 
Indiana Harbor, Ind., parapijos 
vakarienė hus spalio 24 d. 6 vai. 
vak. Meninėje programoje daly
vauja vaikų choras, parapijos 
mokykla ir tautinių šokių gru
pė. Prel. K. Bičkauskas vakarie
nėje tikisi daug svečių. 

Maciūnas. Tačiau jisai namuose 
nušalo ir gavo lengvą plaučių 
uždegimą. Jam vėl reikėjo sa
vaitę laiko gulėti lovoje. Dabar 
jau ba ;g :a sveikti ir galvoja 
apie darbą. Ligonis nustojo apie 
30 svarų. 

X Juozas Masaitis, 6035 So. 
Francisco Ave., "Draugo" spaus 
tuvės tarnautojas, po sunkios, 
bet pavykusios operacijos jau 
sugrįžo iš ligoninės namo. Jau
čiasi labai gerai. 

X Juozas Olekas, 816 W. 33 
PI., priima naujus mokinius 
anglų kalbai mokytis. Pamo
kos įvyks 3 kartus savaitėje: 
dienomis ir vakarais, kaip kam 
tinkama ir norima. 

X Sofija Antušis, Tėvų Mari
jonų bendradarbių 10 skyriaus 
pirmininkė, džiaugiasi, kad pasi 
sekė "bunco party". Daug pasi-1 Brighton Park lietuvių pa-
darbavo Tamanauskicnė, Pocie- j rapijos naujos mokyklos pasta-
nė, Lipnickienė, Sabaliauskaitė' tas keliasi augštyn, ir tikimasi, 
ir Samienė. 

X Brighton Parko mokslei
viai ateitininkai paruošė jauni
mo valandėlę apie Mariją, kurią 
perdavė 'Draugo" radijo pro
gramos metu praeitą pirmadie
nį. 

X Gautas antras rankraštis 
"Draugo" romano konkursui. 
Rankraštis yra įvardintas "Rai
džių pasėliai", pasirašytas D. 
Dubysos slapyvardžiu. 

X Naująjį šv. Kryžiaus lie
tuvių parapijos seserų namą pa-
rapiečiai ir kiti galės aplanky
ti ir apžiūrėti spalio 24 d. nuo 
2 vai. iki 8 vai. vak. 

X Chicagos Lietuvių Vyrų 
choras dainuos kariuomenės 
šventės minėjime, kuris šiais 
metais Chicagoje bus lapkričio 
21 d. 

X Klemensas Grigonis su 100 
dol. auka prisidėjo prie Marijos 

jog žiemos metu bus galima į 
juos persikelti. Tai bus gražus, 
moderniškas mokyklos rūmas. 

X Edv. Točilauskas ir Stasys 
Bukauskas turi rūbų valymo 
įmonę, kurią dabar gražiai at
remontavo. Žmonės pamatė šva
rią ir tvarkingą valyklą, todėl 
ir klijentų padidėjo. 

X Anna Kaskas giedos Šv. 
Kryžiaus parapijos jubilėjinių, 
50 metų auksinės sukakties pro
ga, ruošiamų pamaldų metu spa 
lio 24 d. 12 vai. 

X Jonas Zelanda tapo funda
toriumi, paaukavęs Gimimo Švč. 
P. Marijos statomai bažnyčiai 
200 dol. 

« 

X Alfonsas Petrulis, žinomų 
Brighton Parko veikėjų A. ir K. 
Petrulių sūnus, bežaisdamas 
krepšinį, nusilaužė koją, kuri 
jau baigia sugyti. 

X Antanas Lembergas, 3200 

padaryti antrą rinkliavą. 

— Lietuviškoji mokykla, kuri 
veikia prie Los Angeles Šv. Ka
zimiero parapijos, rugsėjo pra
džioje pradėjo savo naujuosius 
metus. Šiemet mokyklą lanko 
rekordinis skaičius: 50 mokinių. 
Mokyklai vadovauja prityręs pe 
dagogas Kazys Barauskas. Be 
jo mokykloje dirba šie mokyto
jai : Razutienė, Balsiukevičienė, 
Dūdienė, Karaliūtė ir kun. Ši-
liauskas. šiems metams sudary
tas toks Tėvų Komitetas: pirm. 
K. Prišmantas, vicepirm. K. Šeš 
kevičius, sekr. V. Mikuckis, iži . 
M. Vyšniauskas, vald. narys Va 
lavičius ir kandidatai: V. Priž-
gintas ir V. Račius. Tėvų Komi
tetas glaudžiai dirba su moky
tojais ir jiems vįsais frontais 
talkininkauja. 

— Nauja choro valdyba. Los 
Angeles lietuvių parapijos cho
ras, pradėdamas naujus darbo 
metus, išsirinko naują valdybą, 
kuriai vadovauja Bronius Seliu-
kas, padedamas Ap. Korsakai
tės, St. Deringio, K. Šeškevi
čiaus ir R. Dabšio. Choras moko 
si naujas mišias ir naujų dainų. 
Spalio 9 d. choras dalyvavo 
Tarptautiniame Institute, kur 
turėjo du pasirodymus. 

Vyr. Balsų Skaičiavimo Ko
misija spal"o 9 d. posėdyje, da
lyvaujant komisijos pirmininkui 
mokyt. A. Krivickui, nariams: 
inž. P. Čeponiui ir mokyt. K. 
Motgabiui bei įgaliotiems stebė
tojams: A. Grinienei ir A. Žu
kauskui, peržiūrėjusi ats 'ųstus 
balsavimo davinius nustatė, kad 
Stuttgarto apylinkėje šio mėn. 
3 d. balsavimas buvo atliktas 
pagal nustatytas Rinkimines 
taisykles, o suska :čiavusi balsus 
nustatė ir užprotokolavo galu
tinius rinkimų rezultatus. 

PRANCŪZIJOJ 
— Nauja Prancūzijos Lietu

vių Bendruomenes valdyba pa
reigomis pasiskirstė sekančiai: 
pirmininkas — kun. F. Jucevi
čius, sekretorius — P. Dulevi-
čius, iždininkas — A. Michele-
vičius. 

— Ona Bačlcene, Lietuvių 
Moterų Komiteto prie Pasauli-

CHICAGOJE 
Marijos augšt. mok. moki

nes meldės už Lietuvą 
Šv. Panelės Marijos statula 

Lietuvai buvo nešama procesi
joje per šv. Kryžiaus ligoninės j laikotarpyje 
25 sukaktuvių iškilmes praeito p r a e i tąji . pirmadienį jaunas 

tiku rūšys, čia pristatoma* d a u - ; t u koplyčioje bus šatrijiečių pa-
giau puse biliono nuodingų cig.-1 m a U o s i r š v . Komun ja, o 11 
rečių. Taip kalbėjo praeitąjį p.r-
madienį kongresinio kom teU) 
pareigūnas. 

James H. Bobo, senato pako
mitečio nepilnamečių nus kaiti
mas tirti tarėjas, at "yko čia su
tvarkyti apklausinėjimų progra
mą. Apklausinėjmai dėl nepilna
mečiu nusikaltimų bus spalio 
26 ir 27 d. teismo rūmuose. Ba
t o pareiškęs, jis esąs 'nformuo-
t:.s, jog Ch cagos apylinkėj? e-
są 50,000 asmenų .vartojančių 
narkotikus. 

Mirties raštas po durimis 
Dešimt metų vaikas prisipa

žino Bedford Park policijai, kad 
jis padėjęs grasinantį mirtimi 
raštą po Hans Hand namo du
rimis, 12142 S. 73rd str., Palos 
Heights. 

Vaikas taipgi orisipažinęs, 
jog j ' s padėjęs raštus po duri
mis ir kituose namuose. 

Pr iė jo l i ep to ga l ą 
Aštuonerių metų vaikas prisi

pažino policijai, kad jis apkraus 
tęs dešimt namų trijų mėnesių 

sekmadienio vakare Marąuette 
Parke. Iš vienuolyno ji buvo at-

vagišius priėjo liepto galą. Poli
cija jį areštavo, kai jis bandė 

apiplėštas ir apdaužytas prie sa 
vo namų, 3800 Lake Shore. 

Degtine tris nuvarė į kapus 
Spalio 9 d. Calumet kelyje 

šiaurėje nuo Steger rd. įvyko 
nio Motinų sąjūdžio pirmininkė, j skaudi nelaimė. Dvi mergaitės 
spalio 13 — 14 d.d. dalyvavo mi ir jaunas vyras neteko gyvybių, 
nimo sąjūdžio studijų dienose Visi iš Chicago Heights. Jų aū-

nesta į parką, o iš ten po pamal įsilaužti į namo antrojo augšto 
dų į Marijos augšt. mokyklą.! kambarį, 2508 Chicago ave. Jis 
Studentės mergaitės grupėmis j pabėgdavo iš mokyklos ir drož-
po 50, pasikeisdamos visą laiką! ^avo vagiliauti. 
kalbėjo prie jos rožančių už Lie- j 
tuvą. Antradienį po pietų atski-j flt§mg ž i e ( J į, a p d a u ž g 
rą susitelkimo valandėle tureio „ T , . . . , 
U B U » v u - T Baldų krautuves savininkas 
Rūtos būrelio nares. Jos me-

tu kalbėjo vysk. V. Brizgys. Po 
to statula buvo perkelta Šv. 
Kryžiaus ligoninėn. 

Dvi firmos sumažino kavos 
kainą 

Kavos mėgėjai nudžiugo pra
eitąjį pirmadienį sužinoję, jog 
dvi didelės kavos firmos numu
šė kavos svarui penkis centus. 
Hills Bros. Coffee Corp. ir W. F. 
McLaughlin ir Co. sumažino ka
vos kainą. Tos kompanijos trijų 
mėnesių laikotarpyje jau tretį 
kartą sumažina kavos kainą. 

vai. ton pat susirinkimas. Šat-
rijiečiams dalyvavimas būtinas. 
Kviečiami ir svečiai, kurie domi
si ateitininkų meno draugija 
"Šatrija" ir norėtų į ją įstoti. 

Valdyba 

— Bu v. 7 pešt. karių ž niai. 
Šį šeštadienį, spalio 23 d. bu v. 
7 pešt. pulko karių iniciatorių 
grupė rengia susibuvimą — po
būvį Club Vanu tas salėje, 4258 
So. Maplewood Ave.. Pobūvio 
pradžia 7 vai. vak. Norintieji 
šiame pobūvyje dalyvauti ir dar 
neužsirašę gali regis t ruots pas 
K. Vygantą, tel. SE 3-2625, iki 
spalio 21 d. 

— Teisininkų vakaras. Pru~ 
dencija Bičkienė ir Algirdas Bra 
zis dainuos, o jiems akompo-
nuos prof. VI. Jakubėnas Lietu
vių Teisninkų draugijos rengia
mam koncerte spalio 23 d., šeš
tadienį, 7 vai. vak. Sokolų salė
je, 2345 So. Kedzie Ave. Kon
certo pelnas skiriamas lietu
viams teisininkams 1 goniams 
sušelpti. , 

— Į "Pinigėliu" vaidinimą 
spalio 24 d. ,Sokolų salėje pa-
kvieti galima gauti šiose lietu
viškųjų kolonijų krautuvėse: 
pas J. Janušaitį, 726 W. 18 St., 
Metrikį, 1804 W. 47 St., J. Du
dėną, 6955 So. Talman Ave., A. 
Pimpę ir J. Virpšą, 4501 So. 
Fairfield Ave., štangenbergus, 
1439 So. 49 Ave. (Cicero) ir 
pas J. Karvelį, 3322 So. Halsted 
St. Kaina tik 1.50 dol. 

— šokių vakaras. Spalio 22 
d. 7 vai. vak. Lietuvos Vyčių 

Daniel Galler, 45 metų, pareis . . . , ,. , „„ ,•„„„;.«« 
^ ._ , salėje įvyks linksmas jaunimo 

vakaras. -Gera šokių muzika. 
Visus kviečia Chicagos studen
tai ateitininkai. 

kęs, kad du vyrai, užsimaskavę, 
atėmė iš jo dviejų tūkstančiu 
dolerių vertės žiedą ir $150, kai 
jis pastatė automobilį prie savo 
namų. Vienas iš plėšikų Gallerį 
apdaužė ginklu. Po apiplėšimo 
ir apdaužimo, banditai šoko į 
laukiantį automobilį ir pabėgo. 

Jei nori — skubėk 
Jei nori turėti automobilio s 2-

ną leidimo numerį — jau laikas 
kreiptis į Illinois valstybės sek
retorių Charles F. Carpentier. 

— Vyčių vakaras. Kolumbo 
vyčių kard. Mundelein 4 sky
riaus kuopa turės sportininkų 
vakarą šiandien, spalio 20 d. 8 
vai. vak. Richard Floss salėje, 
6710 So. May St. Programoje 
dalyvaus ristikai, kumštininkai, 
o meninėje dalyje — sol. A. Bra 
zis. Don Varnas su Dariaus ir 
Girėno postais atliks ceremoni
jų apeigas. Vakare dalyvaus 

<Q*4r*^)4F*^&*^0mt^0*b*P*b I teisėjai VVells ir Zuris. Biletai 
Ar Marija apsireiškė Lietuvoje, po 1.25 dol., juos galima gauti 

šventoves pastatymo Marąuette So. Halsted St., gavo Amerikos 
Parko lietuvių parapijoje. ' pilietybę. 

— Bendruomenes vakaras. A-
merikos Liet. B-nės Los Angeles 
apylinkės vakaras, įvykęs rug
sėjo 26 d. davė gryno pelno 
$150, kurių dalis gauta iš daik
tinių laimėjimų ir aukų. $67 
paskirti dr. V. Bendoravič.aus 
šeimai sušelpti. 

VOKIETIJOJ 
— Krašto Tarybos rinkimą5. 

Paskelbus rugpjūčio 1 d. rinki
mų į PLB Vokietijos Krašto Ta
rybą davinius, Bendruomenės 
Garbės Teismas Statuto numa
tyta tvarka gavo skundų dėl 
Stuttgarto ir Hildesheimo apy-

ir Tarptautinės Tarybos 
dyje Koelne. 

pose-

Pirkit Apsaugos Bonus! 
ROŽANČIAUS M Ė N E S Y J E 
Kiekvienam katalikui reikia 

Knygeles 

'ROŽIŲ PUOKŠTE" 
K u r i ą p a r a š e K U N . J . B U R K U S 

"Rožių Fuokšteje" rasite visoms 
Rožančiaus paslaptims trumpus ap
mąstymus, kad geriau galėtumėte at
kalbėti Rožančiaus maldas. Gražiais 
ir pritaikintais žodžiais apmąstymai 
išaiškina paslaptis su kiekviena Ro
žančiaus malda. Tai yra tikrai naujas 
būdas Rožančiaus kalbėjime. Tai yra 
pirma tokia knygele melsta lietuvių 
kalboje. Kaina 2 5 centai. 

Užsakymus su pinigais siųskite: 
DRAUGAS, 2334 So. Oakley Avenue, 

Chicago 8, 111. 

tomobilis trenkė į troką. Tas \-
vyko dėl vairuotojo jsikaušimo. 
Tai pareiškė išlikęs gyvas jų 
draugas, kuris tik praeitąjį pir
madienį atgavo sąmonę ligoni
nėje. 

Atsakymą rasite J. Budzeikos kny
gutėje 

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE 

Kaina 40 centų 
Ją galite gauti 

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

CHICAGO 8, ILL. 

prie įėjimo ir Mažeikos . Evans 
laidotuvių įstaigoje, 6848 So. 
VVestern Ave. 

Klausimas: Kiek ir kuomet 
aukoti tremtiniams? 

Atsakymas: Kiek gali ir da
bar. 

.BALF'o iždininko adresas — 
Ignas Daukus, 33H9 W. Ever-
green Ave., Chicago 51, BL 

KUNIGAIKŠTIENES BIRUTES DR-J0S Valdyba lapkričio men. 20 d. 7 vai. 
vakare Chicagcs Lietuvių Auditorijoje, 3133 South Halsted Street Chicagoje, 

— R e n g i a — 

Metropolitan Operos dainininku ANNA KASKAS, ALGIRDO BRAZIO 
ir muziko prof. VLADO JAKUBENOdidelj K O N C E R T E 
Baliui gros muziko B. PAKŠTO po- Maloniai prašome visus atsilanky-

puliarus orkestras. ti ir tuo pat paremti Laisves Kovu In-
Malonus laikas laukia visų atsilan- ^alidus J. V. ir sergančius karius Vo

kusiųjų, kietijoje. RENGĖJOS 

r ^ 

A.L.R.K. Labdariu Sąjungos 35-tas SEIMAS, švenčiant 40 m. sukaktį 
Įvyks sekmadienį lapkričio mėnesio 7-tą dieną, 1954 metais = 
šv. Mišios 10:30 vai, ryte bus atnašaujamos už mirusius ir gyvus lab
darius Seneliu Prieglaudos koplyčioj. Seimo posėdžiai prasidės 2 vai. p.p. 

Gražioje Seneliij Prieglaudoje, Orland Park, Illinois 
Hoiy Family Villa adresas: (23rd Street (3 mylios į vakarus nuo 
Mannheim Road), Orland Park, Illinois — Telefonas Lemont 607. 

Nuoširdžiai kviečiame visas Labdariy Są jungos kuopas, organizacjŲ atstovus bei paskirus asmenis daly v auti šiame keturisdešimts mėty sukaktuviniame seime. 
SEIMO RENGIMO KOMISIJA: KUN. A. M. LINKUS, KUN. S. AD0MINAS; B. KAZLAUSKAS ir LABDARIŲ SĄ GOS VALDYBA IR DIREKTORIAI 

* * * * • * ~ ~ * * * ^ J ^ ^ ^ ^ „ ^ ^ _ ^ _ J _ ^ „ _ ^ _ _ _ ^ _ _ . i i ' ' . ' . . imu 1 - " - n i ' i " • ' ' - " ' ' " " " ' - • ' • - ' — J r - - - - ' ' - " ' ~ f - - • - - — - •••• - - - - - - • ' • 


