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MASKVA VEJASI SU ATOMINIAIS GINKLAIS 
\ _ 

Jungt. Tautų švente be Lietuvos 
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 

Mūsų korespondentė Jungt. Tautose 

JUNGTINĖS TAUTOS. — Devintoji organizacijos veiklos su
kaktis praleista ne tik sustojant ties nuveiktais darbais, bet žiū
rint ir ateitin. „JT jau daug prisidėjo prie taikos, bet dar daug 
lieka nuveikti", — tariant sesijos pirmininko dr. Van Kleffens 
žodžiais. 

Šis Olandijos diplomatas ir de
vintosios sesijos šeimininkas bu 
vo pagrindinis kalbėtojas minė
jime, kuris įvyko Generalinės 
Asamblėjos salėje, dalyvaujant 
trims tūkstančiams rinktinių 
svečių. 

Peržvelgęs JT veiklą saugu
mo, žmonijos gerovės ir kt. sri
tyse, jis pagrindinę atsakomybę 
už to darbo sėkmingumą vertė 
kiekvienam piliečiui. Iškelda
mas, jog didžiausias nūdienis 
troškimas yra taika, jis sakė, 
jog vyriausybės turi rūpintis, 
kad jos būtų siekiama. Už vy
riausybių stovi kiekvieno JT na
rio piliečiai. Todėl ir kiekvienas 
pilietis atsakingas ui JT pasise
kimus ir nepasisekimus. 

Apie JT veiksmingumą, parei
nantį nuo kiekvieno jų nario įna 
šo, kalbėjo ir JT Gen. Sekreto
rius Dag Hammarskjold, kuris 
į savo vietą prie garbės stalo, 
papuošto gėlėmis ir žalumynais, 
atžygiavo iškilmingai vesdamas 
ponią Van Kleffens. 

Apie JT laimėjimus ir užda
vinius savo trumpoje kalboje 
šnekėjo ir ilgametė JT darbuo
toja, ankstyvesniųjų adminis
tracijų laikais nuolatinė JAV at
stovė Žmogaus Teisių komisijo
je Eleonora Roosevelt. Juodoj 
suknioj, su balta orchidėja prie 
krūtinės, ji kalbėjo apie moterų 

biniai įžygiavo su visų Jungtinių 
Tautų narių vėliavomis. Susto
ję pusrutuliu pasieniais, jie jas 
iškėlę laikė, ligi himnas buvo už
baigtas, ir paskui sustatė jas ir 
paliko ligi iškilmių pabaigos. 

Dviejose vietose ryškiai buvo 
matyti spalvos, kurios lietuviui 
tame vėliavų miške suspaudžia 
širdį ir galugerklėje kartėliu 
ėda. Rodos, matai dvi Lietuvos 
vėliavas. Bet tai tik akims ap
gauti. Pirmoji yra Bolivijos, o 
antroji Abisinijos. Tos pačios 
spalvos: geltona, žalia ir raudo
na. Tik skirtinga eilė. O tenai, 
kur pagal alfabetinę vėliavų 
tvarką turėtų stovėti lietuviško
ji — tarp Liberijos ir Meksikos 
— lyg tyčia sargybinių paliktas 
didesnis tarpas. Bet kur ten Lie 
tuvai... Lietuvio mintys ir šird
gėla šitų iškilmių žiūrint sutam
pa su daugelio skausmu; su 
skausmu tu, 'kurie ne tik negali 
šitoje tarptautinėje organizaci
joje dalyvauti kaip lygūs, bet ku 
riems tų pačių JT narė — Sovie
tų Sąjunga atėmė pagrindines 
žmogaus teises, tas, kurias taip 
iškilmingai garantuoja JT char-
ta. 

Nieko negirdėti dėl Lietuvos 

Jau devyneri metai JT gyvuo
ja, bet dėl tos pačios Sovietų Są 

teises. Jai visi plojo, tik rusai \ jungos nedaug ką galėjo nuveik-
ne. Šie, susispietę aplink Zarubi-1 ti. Ir dabar vien dėl jos užsispy-
ną (Višinskio nebuvo), užtat j r į m o p o r a desėtkų valstybių sto 
karštai plojo JT himnui, kuriam 
muziką sukūrė jų Šostakovičius. 

Idealai ir tikrovė 

Ir daugiau kalbėtojų pabrėži-
nėjo JT reikšmę ir organizaci
jos svarbą. Simfoninis orkestras 
su choru atliko kompozitoriaus 
Copland sukurtą muziką, pritai
kytą tekstui, esančiam JT Char-
tos preambulėje. Tai tas pats 
orkestras, kuris buvo paleistas, 
Toseaniniui nustojus diriguoti, 
o dabar naujai persiorganizavęs 
ir nauju vardu — The Sympho-
ny of the Air. 

Žodžiai ir muzika labai iškil-
mingi.Žodžiai aptaria JT tikslus: 
apsaugoti ateinančias kartas 
nuo karo rykštės, kuri mūsų ge
neraciją jau du kartus plakė; su
stiprinti tikėjimą į pagrindines 
žmogaus teises, kad asmenybė 
gerbtina, kad visos tautos, ma
žos ir didelės, visi žmonės, ir vy
rai ir moterys, būtų lygūs; kad 
būtų siekiama išlaikyti teisin
gumą, kad būtų laikomasi sutar
čių ir tarptautinių įsipareigoji
mų, kad ginklas nebūtų panau
dojamas tarptautiniam ginčam 
spręsti, kai būtų siekiama ūki
nės ir socialinės pažangos ir t.t. 

Iškilmingas muzikos tonas ir 
būbnų dūžiai publiką stipriai vei 
kė. Atrodė, lyg būtų suakmenėję 
veidai visų, ligi paskutinės vie
tos pripildžiusių Generalinės 
Asamblėjos salę. Augštai ,nuo 
lubų krito ant jų pritemdytų 
elektros lempų šviesa, o atskirai 
baltu stipriu ruožu buvo ji su
kaupta tik ties orkestru ir cho
ristais. 

Bet tai buvo tik keliolikai mi
nučių prieš tai, kai visoms Asam 
blėjos salės lempoms staiga su
švitus salėje, tam pačiam orkes
trui grojant JT himną, iškilmių 
uniforma (baltom kepurėm ir 
pirštinėm) pasipuošę JT sargy-

vi už JT durų, laukia priimamos 
į organizaciją, kurios pagrindi
nis tikslas siekti pasaulio tai
kos. 

Lietuvos klausimu per tuos de 
vynerius metus, deja, niekas ne
pakalbėjo taip, kaip lietuviai 
trokšta. Jei ir buvo viename ar 
kitame komitete gerų žmonių, 
kurie prisimindavo tragišką Pa
baltijo tautų likimą, tai šitai bu
vo tik kaip prisiminimas. Kaika-
da jų liūdną dalią iškeldavo kaip 
įspėjimą pasauliui netikėti so
vietų gražiais žodžiais ir pasi
žadėjimais. Bet niekas neįnešė 
pasiūlymo, kad Jungtinės Tau
tos reikalautų sovietus pasi
traukti. O jeigu ir būtų buvę rei 
kalaujama, ar sovietai būtų pa
sitraukę? Aišku, kad be karo jie 
nesitrauks, o ar Jungtinės Tau
to s eis kariauti už Lietuvą ar ki
tas sovietijos pragare esančias 
tautas taip, kaip kariavo Korė
joje?! 

Dabar štai neseniai pasigirdo 
kalbų, jog JAV būk žadančios 
pavergtųjų tautų klausimą iš
kelti ir siūlyti rezoliuciją, kad 
sovietai pasitrauktų. Deja, tos 
kalbos betgi eina ne Jungtinėse 
Tautose, Atrodo, joms pagrindo 
davė trumpa žinutė „Newsweek" 
magazine. Tenai būsimų įvykių 
periskope buvo pasakyta, kad 
tokį žygį JAV numatančios. Bet 
Jūsų korespondentui pasiteira
vus JAV delegacijoje prie JT ir 
spaudos skyriuje, neteko nieko 
konkretaus patirti. JAV delega
cija sako, kad bent dabar nieko 
apie tai nežinanti. Gal žinos vė
liau?! Viltį nešiotis juk nėra nu
sikaltimas, bet tuo tarpu Jung
tinės Tautos jau žengia į dešim
tuosius savo veiklos metus. 

• Chicagoje butų nuomos pa
kilo 18 proc. kontrolę panaiki
nus. 

Paryžiaus konferencijos istorine valanda. — V. Vokietijas kancleris dr. Adenauer (pirmas žiūrint 
iš kairės į dešinę), JAV valstybės sekretorius Foster Dulles, Prancūzijos premjeras Mendes-France 
ir Anglijos užsienio reikalų ministeris Eden pasirašo Vokietijos suverenumo atstatymo sutartį. (INS) 

Dovanos 8 milionus 
JAV maisto pakučių 

YVASHINGTON, spalio 28. — 
Kalėdų proga prez. Eisenhower 
leido išdalinti veltui 8 milionus 
maisto pakučių šiapus geležinės 
uždangos esančių valstybių žmo 
nėms. Mais tas bus pa imtas iš 
valstybės sandėlių ir kaštuos 
apie 30 mil. dol. Dar 5 mil. dol. 
pridėta maisto supakavimui ir 
persiuntimui. 

Eisenhower ragina 
domėtis rinkimais 

vVA^fflNGTON, spalio 28. — 
Prez. Eisenhower vakar turėjo 
pirmą spaudos konferenciją po 
vasaros atostogų ir palietė rin
kimus bei taikos perspektyvas. 

Apie rinkimų rezultatus jis ne 
pranašavo, bet kas galėtų abe
joti, jog nori matyti laimint res
publikonus. Jam labai nepatin
ka, kad žmonės mažai rinkimais 
domisi, todėl jis planuoja penk
tadienį keturiose vietose tuo rei 
kalu kalbas pasakyti. Tam rei
kalui jis galįs skirti tik vieną 
dieną, bet dar nežinąs ar kelionė 
bus. 

Kadangi laisvojo pasaulio jė
gos sustiprėjo, tai ir taikos šan
sai padidėjo. Jei Rusija parodys 
daugiau geros valios, jis neat
sisakys tar t is su Malenkovu, bet 
dabar palaiko Churchill nuomo
nę, kad deryboms su Maskva ne
patogus laikas. 

Kita Maskvos prašyta Berlyno 
konferencija bus atidėta 1955 m. 

LONDON, spalio 28. — Diplomatiniai šaltiniai čia nurodinėja, 
kad Maskvos pasiūlymas sukviesti ,,keturių didžiųjų" konferenci
ją lapkričio mėn. Vokietijos suvienijimo svarstyti bus sąlyginai 
atmestas. 

Sąlygos, manoma, bus tos pa
čios, kurios buvo nurodytos ir 
rugsėjo 10 d. notoje. Tada buvo 
pasakyta, kad Austrijos nepri
klausomybės sutarties pasira
šymas ir sutikimas pravesti rin
kimus Vokietįįoje vakariečių 
pirmoje Berlyno konferencijoje 
patiekta tvarka būtų pakanka
mas pagrindas kviesti kitą kon
ferenciją Vokietijos suvienijimui 
svarstyti. 

Atsakymą pradės redaguoti 
Paryžiuje ar Londone JAV, An
glijos ir Prancūzijos ekspertų 
grupė, kuri paskutiniais metais 
yra sudaryta tam darbui dirbti. 

Šiais metais Maskvos siūlo
mos konferencijos nenori nė 
JAV, nė Anglija, nė Prancūzija, 
nė V. Vokietija, bet Prancūzijos 
ir V. Vokietijos vyriausybėms 
taip kalbėti nėra lengva, todėl 
nebijant suklysti galima tvirtin
ti, kad atsakyme bus paliktos at
viros durys sukviesti konferen
ciją 1955 metais. 

Atsakymas bus neigiamas da
bar todėl, kad visi žino, jog Mas 
kvos pasiūlymas siekia ne susi
tarimo dėl Vokietijos, bet Pary
žiaus sutarčių įsigaliojimo su-

Diplomatinis skandalas Maskvoje: 
2 amerikietes ir 2 slapti agentai 

WASHINGTON, spalio 28. — 
Spalio 25 d. JAV ambasados 
Maskvoje antrojo sekretoriaus 
ir laivyno atstovo pavaduotojo 
žmonos, išėjusios pasivaikščioti, 
pamatė netoli ambasados dirban 
čių rusių moterų būrį ir paprašė 
leidimo jas nufotografuoti. Ru
sės nesutiko, amerikietės pasi
traukė nė aparatų iš makščių ne 
išėmusios. 

Amerikietes tuojau apsupo so 
vietų slaptosios policijos agen
tai ir jas įsiviliojo į netoli esan
čio klubo patalpas, kur išlaikė 
pusantros valandos areštuotas, 
nors jos parodė savo diplomati
nį statusą paliudijančius asmens 
dokumentus. 

Kadangi apsupę jas vyrai iš 
patalpų neišleido, amerikietės ne 
juokais nusigando ir mėgino jė
ga kelią į duris pasidaryti. Besi-
stumdant, antrojo ambasados 
sekretoriaus žmona vieną iš vy
rų užgavusi ranka. Tas jos mos
tas Molotovo protesto notoje pa

vadintas chuliganizmu ir parei
kalauta ją išvežti iš Rusijos. 

Pirmąją protesto notą dėl ne
teisėto moterų suareštavimo ir 
nemandagaus su jomis elgesio 
įteikė JAV ambasadorius Boh-
len, prašydamas kaltininkus nu
bausti. Molotovas išteisino savo 
slaptąją policiją ir apkaltino 
amerikietes chuliganizmu. Boh-
len Molotovo notą grąžino atgal, 
nes joje taip iškreiptas visas įvy 
kis, kad jis tikisi, jog Molotovas, 
dalyką ištyręs, panorės pakeisti 
savo pirmykštį nusistatymą. 

Manoma, kad diplomatijos is
torijoje nežinomas atsitikimas, 
kad diplomato žmona būtų ofi
cialiai laikoma persona non gra-
ta. Jei Molotovas savo policijos 
agentų kaltės nepripažins. Wa-
shingtenui teks keisti ambasa
dos sekretorių, nes šis turės ly
dėti žmoną namo. 

Vakar pranešta, kad Moloto
vas sugrąžino amerikiečių pro
testo notą. 

trukdymo. V. Vokietijos kanc
leris Adenauer sutiks konferen
ciją nustumti todėl, kad jis žino, 
jog po Paryžiaus susitarimų įsi
galiojimo V. Vokietijos svoris 
bus labai padidėjęs, kas labai 
naudinga derantis su Rusija. 

Priešingai galėtų galvoti Pran 
cūzijos vyriausybė, bet šį kartą 
jai nebus patogu priešintis JAV 
ir Anglijai, ypač šiai pastarajai, 
kuri jai padėjo išsikrapštyti iš 
didelės bėdos nuo Europos armi
jos pakto atsimetus. 

Kaire sudegino karių 
priešy būstinę 

CAIRO, spalio 28. — Nors vy
riausybė ragino piliečius laiky
tis ramiai ryšium su pasikėsini
mu nužudyti premjerą Nasser, 
tačiau Egipto sostinės gyvento
jai vakar išėjo į gatves demons
truoti prieš Muzulmonų Broliją, 
kuriai primesta atentato organi
zavimo kaltė. 

Brolija dabar, yra vyriausias 
karininkų juntos priešas, nes ši 
nenori dalintis valdžia su Bro
lija, kuri nenori* ryšių su Vaka
rais ir nepritaria juntos vidaus 
reformoms. Demonstrantai va
kar padegė Brolijos būstinę. 

Mendes vyriausyben 
kviečia socialistus 

PARIS, spalio 28. — Vakar 
Prancūzijos premjeras buvo at
sidėjęs kitam dideliam darbui — 
vyriausybės koalicijos sustipri
nimui, nes jis nori visoms par
tijoms įkalti į galvą, kad Pran
cūzija dabar turi turėti stiprią 
vyriausybę, jei Prancūzija nori 
išlaikyti savo vietą salią laisvę 
atgaunančios Vokietijos. 

Vakar Mendes - France tarėsi 
su socialistų partijos atstovais 
dėl jų įėjimo į vyriausybę; sa
koma, kad pažadėjęs jiems net 
6 vietas naujai pertvarkysimoje 
vyriausybėje. Dar nėra žinių 
apie tai, ką Mendes darys su 
MRP. Atrodo, kad jis nori tą 
partiją sužlugdyti ir antikleri-
kalines įtakas sustiprinti. Tai 
būtų slaptas noras atkeršyti už 
radikalsocialistų partijos sutir-
pimą dviejų pasaulinių karų įta
koje. 

Kalendorius 

Spalio 28 d.: šv. šv. Simonas 
ir Judas, apaštalai. Lietuviškas: 
Gandvydas. 

Rusai tebebando savo bombas; 
medžiagos atskrido iki Amerikos 

WASHINGTON, spalio 28. — Atominės Energijos komisija 
praneša, kad Sov. Rusija šiuo metu vykdo visą seriją atominių 
sprogdinimų, iš kurių atsiradusios radioaktyvios medžiagos yra 
pasiekusios net JAV padanges. 

Komisija nepranešė kokios ~įT ~̂ ".« T. - ' \ f." ~~^~ 
bombos sprogdinamos (atomi- Nereikalinga kelione 
nės ar vandenilio), tačiau pra- COVENTRY, spalio 28. — Šio 
nešime vartojami terminai gali Anglijos nacių bombų sugriauto 
padengti abi bombų rūšis. Sprog m į e s t o tarybos nariai darbiečiai 
dinimai vykdomi Sov. Rusijos te išskrido į Stalingradą I j>er 
ritorijoje. Pranešimas bandymo stockholmą, Helsinkius ir Mas-
vietos nemini. kvą), kad tų dviejų nukentėju-

Sov. Rusijos vyriausybė rug- sių miestų vardu suredaguotų 
sėjo 17 d. pranešė, kad vėl iš- atsišaukimą į pasaulį, kad J. 
sprogdino vieną atominį ginklą, Tautos uždraustų atominių ir 
kad išbandytų jo karinę reikšmę, vandenilio bombų vartojimą. 
Amerikos pranešimas teigia, Konservatorių partijos nariai 
kad nuo to laiko bandymai te- toje nereikalingoje kelionėje at-
bevyksta ikšiol, ir kad šio ru- • sisakė dalyvauti, 
dens bandymų serijoje jau gale- T 1 " 1 * 
jo būti t rys sprogdinimai. I t a l l J O S n e l a i m e 

Atominių ginklų sprogdini-' SALERNO, spalio 28. — Liū-
mus Sov. Rusija pradėjo 1949 čių paplauta nuo kalnų nuslin-
m. rugsėjo mėn. Savo pirmąją kusi žemė tarp Salerno ir Amal-
vandenilio bombą Rusija su- fį p į e tų Italijoje užpylė penkis 
sprogdino 1953 m. rugpjūčio kaimus. Jau žinoma, kad 400 su 
mėn. Jei tikra, kad šį rudenį jau viršum žmonių yra žuvę, tačiau 
buvo t rys sprogdinimai, tai Ru- dar yra vietų, kur gelbėtojai nė-
sija jau yra turėjusi mažiausiai r a priėję prie užgriautų namų. 
11 bandomųjų sprogdinimų. Ta- Nelaimė palietė vieną gražiausių 
da pasaulyje jau būtų padaryta turistinių vietovių. Italijos vy-
64 atominiai sprogdinimai, iš ku j riausybė ir Amerikos kariuome-
rių 50 priklauso Amerikai, 11 — n ė teikia pagalbą gyviesiems, 
Sov. Rusijai ir 3 Anglijai. 

Atsakingi šaltiniai sako, kad 
Rusijos bandymai vykdomi JAV 

Ph 

pavyzdžiu — bandomi atskirų 
rūšių ginklai. Tai rodo, kad ir 
Sov. Rusija plečia atominių gin 
klų šeimą ir stengiasi patobu
linti tų ginklų susprogdinimo 
mechanizmus. 

Atomines agentūros 
anai jau parengti 

NEW YORK, spalio 28. Pa
sitarimai su kitomis valstybė
mis tiek toli pažengę, kad JAV 
delegacija jau galės patiekti JT 
politinei komisijai planą kaip 
įvykdyti prez. Eisenhower pa
siūlymą panaudoti atominę ener 
giją taikos reikalams. 

Sakoma, jog apsispręsta to 
reikalo tvarkymą pavesti auto
nominei agentūrai, kurios ryšys 
su Jungt. Tautomis bus toks pat, 
koks yra ir kitų specialiųjų or
ganizacijų. Taigi, Jungt. Tautos 
nebus iš tos veiklos visai išskir
tos. 

• 
• Guatemalos prez. Armas 

skelbia, kad eilė amerikiečių 
techniškų organizacijų padeda 
jam sudaryti ūkinio atstatymo 
planą. 

Oras Chicagoje 
Giedra, temperatūra žemiau 

60 laipsnių. 
Saulė teka 6:18, leidžiasi 4:51. 

bet skaudžiai nukentėjusiems. 

Dauguma negrų už 
demokratus balsuosią 
PRINCETON, spalio 28. — 

Gallup institutas randa, kad neg 
rai šį kartą vėl balsuos už de
mokratų kandidatus. 

Manoma, Kad pietuose demo
kratams teksią 73 proc. negrų 
balsų, o kitur — 77 proc. Res
publikonai pietuose gausią 27 
proc. negrų balsų, o kitur — 23 
proc. 

Negrai tebesą įsitikinę, kad 
demokratai yra neturtingų žmo 
nių partija ir daugiau turi sim
patijų jų rasei už kitas parti
jas. 

Egipto premjeras Nasser, kurį 
norėta nušauti sakant kalbą 
Aleksandrijoje. (INS) 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— V. Vokietijos kancleris dr. Adenauer vakar atvyko į Wa-

shingtoną JAV kariniu lėktuvu ir bus tris dienas prez. Eiscnhoicer 
svečias. Pasitarimuose bus aptarta JAV pagalba apginkluojant 
V. Vokietijos armiją. 

— Sov. Rusija sutiko paremti JAV, Anglijos, Prancūzijos ir 
kitų pasiūlymą nesvarstyti Indijos delegacijos pasiūlymo, ragi
nančio sulaikyti atominių ginklų gamybą ir bandymą diskusijoms 
dėl nusiginklavimo vykstant. Indijos Krishna Menon esąs labai 
įpykęs ir darysiąs viską, kad jo pasiūlymas nors svarstomas būtų. 

— Žemės ūkio departamentas skelbia, kad ūkininkų pajamos 
1955 m. vis dar nebus tokios, kurios atsvertų kainas už ūkininkui 
reikalingas prekes ir patarnavimus, tačiau balansas matomas 
esąs 1956 m., jei kiti veiksniai ūkinio gyvenimo nesutrukdys. 

— Vakar pilamas negras padarytas JAV aviacijos generolu. 
Jo tėvas B. O. Dovis buvo pirmas negras armijos generolas, dabar 
esąs atsargoje. Naujasis aviacijos generolas turi ±1 metus ir jau 
skraidė Europoje II Pasaulio karo metu. Dabar jis turi atsakin
gas pareigas Tolim. Rytuose. 

J 
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«PlNIMO 

ATEITININKU KONGRESO fcENGIMO KOMITETAS 

Medžiagą siųsti 51uo adresu: Vyt. Kadžius, 6936 So Fairfield Ave., 
Chicago 29, 111. Telefonas: REpublic 7-0235. 

Ateitininkiškiiji] parengimų svarba 
Šiuo metu žmogus dažnai y ra j a s perskaitęs. Tikrai, ir mes 

apsvaigintas aplinkos ir daro ne kar tą pasipiktinome, kai a r 
tai , ko aplinka iš jo nori. Kas- ta i moksleivių, a r studentų, a r 
dieniniai skelbimai spaudoje, pagaliau sendraugių suruošta-
radijo programose bei k i tur jį me parengime nesimatė daug a t 
padaro tų skelbimų ta rnu ir po eitininkiškų veidų. I r t a i tokių 
kurio laiko jis bėga paskui kiek veidų, kurie save skai to gerais 
vieną naujenybę. Dažnai nepa- ateitininkais. Vėliau teko suži-
jėgiamc atsispirt i gražių skel- noti, jog jie ta ip pa t buvo pa-
bimų gundymui ir todėl seka- rengime tuo pačiu metu, tik, 
me juos. Tai y ra minios žmo- aišku, ki tur . Tai masės žmo
gaus pažymys. Asmuo, kurį mi-1 nės, kurie, kaip minėjome, plau-
nia kaip patvinusi upė pas igau- ' kia ten, ku r srovė juos neša. 
na srovėn, nebėra žmogus pilna j Neseniai turėjome laimę da-
žodžio prasme. J is t ampa kitų , lyvauti penktajame mūsų kong 
valdomu žaislu, kuris greičiau ! rese, kuris praėjo su dideliu pa-
primena lėlių tea t ro artistą, ne- ! sisekimu. Čia ateit ininkija pa-
gu gyvenimo veikėją. Į rodė solidarumo dvasią ir gau-

I r mes, reikia pripažinti, ne , šiai atsi lankė. O a r negalėtų būt 
kar tą buvome ton srovėn pa- j visi ateitininkų parengimai ta ip 
tekę. Bėgome paskui nau jus ; vieningai lankomi? Aišku, ga-
stabus, j iems ta rnavome ir ne- j lėtų, tik reikia daugiau suprat i -
šėme aukas . Ne vienas iš mū- mo, reikia daugiau to pareigos 
sų da r ir dabar ta i daro . Grįžti | jausmo, 
į tikrąjį, teisingąjį kelią jau yra 

Te!, oflao HE. 4-5849. w HB *-W 

0R. PETER T. BRAZIS 
'VDYTOJAS IR CHIRURGAf* 

*434 We«t 71st Street 
• Ptrrn .Ketvii.. penkt 1-4 Ir 7-S 

•rttr 1-6. trefi ir M t oaeal sutarti 

'''ei. ofiso W A . 8-8060, rea. OO. 4-118' 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
VAL.: (Išskyrus šeštad. Ir sekmad. 
nuo 2 iki 4 v. p. p . : 7—9 v. vak. 
Ligonius priima t ik Dasral susitarimą 

K«xid.. t088» So. Wabasb Ave 

Ateitininkų Kongresui pčfrengti, 
kuris įvyko rugsėjo 2, 3 ir 4 dieno
mis Sherman viešbutyje, Chicagoje, 
buvo sudarytas specialus komitetas 
su atskiroinla komisijomis. Iš kairSs 
j dešinę ( sėdi ) : dr. Z. Smilgevičius, 
Banketo rengimo komisijos pirm., dr. 
P. Kisielius, Menines programos ko
misijos pirm., Emil i ja Vil imaite, Bu
tų ir registracijos kom. pirm., kun. 
dr. P. Rimšelis, MIC, Rel ig ines ko
misijos narys, teis . Ignas Kazlauskas, 
Kongreso rengimo komiteto vyriau
sioji galva, dail. J. Pil ipauskas, Lei
dimo komisijos narys, nupiešęs pro
gramos viršelj, Faust ina Manelicne, 
Banketo kom. nare, ir Andrius Dau
girdas, Leidinio komisijos pirm. Sto
vi antroj eilėj iš kair§s: inž. Nau
džius, svečias, dalyvavęs užbaigimo 
vakarienėje, Juozas Dėdinas, Finansų 
komisijos pinų. , Eugenija Daugir
dienėj Butu ir registr. kom. nare, 
Vytautas Orentas, Finansų, kom. na

rys, č e s l ° v a s Grincevičius, Menines 
kom. narys, dr. V. Manelis, Meninės 
kom. narys, P. Brizgys, svečias, 
daug pasidarbavęs biletų platinimo, 
B. Ki/.lauskiene, Butų ir reg. kom. 
nare, Vytautas Radžius, spaudos ir j 
propagandos kom. pirm., Antanas > 
Balčytis, finansų kom. narys. Trečioj i 
eilėj — Klevaitis, {rašęs Ateit ininkų 
Kongreso eigą j juostą, J. šol iūnas, j 
N. Lipčiūte ir M. Meškauskaite, sve- Į 
čial. Nuotraukoje trūksta prel. I. Al- ' 
bavičiaus, kun. J. Borcvičiaus. S. J., 
Religines kom. pirm., kun. P. Ka- ' 
tausko, A. Prapuolenytes, A. Rugy- ' 
tes, I. Motekaitienes. dr. O. Laba
nauskaitės, kun. V. Bagdanavičiaus, 
MIC, V. Kleizos, V. Vyganto, S. Ra-
džionio, Spaudos parodos kom. pirm., 
V. Liulevičiaus, S. Rudžio ir V. R ū 
ko, kurie buvo įvairiose komisijose 
ir daug dirbo del kongreso pasiseki-

Ofiso valandoms akamb. YA. 7-352< 

DR. ALINA DOMAHSKIS 
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 Avenae 

mo. 

sunkiau. Tai gali padary t i t ik 
tvir tos valios i r nus is ta tymo 
žmogus, kurio gyvenime šviečia 
idealų liepsna. 

Šalpos Fondo koncer tas 

Neužilgo Chicagoje bus At
eitininkų šalpos Fondo koncer
t as ir at-kų ruošiamas Naujų 

Norime bent t rumpai pakai- į Metų sut ikimas. Įdomu, a r mes 
bėti apie ateitininkiškuosius pa- ! ^ ten parodysime savo ignoran 
rengimus. Ne vienas nusišyp-; t iška dvasią? ša lpos Fondo 
sos ir pasakys : "Senas daly- koncer tas tur i būt i visų t inka-
k a s ! " Kam senas, o kam nau- ; mai įvert intas, nes tai kilnus 
jas . Senas savo istorija, naujas t ikslas, reikalingas mūsų para-
savo problemomis. mos. Ne vienas a t -kas studen

tas vargais negalais verčiasi ir 
Parengimai gali būti įvairių s u n k i o nf i s s ą i y g 0 m i s siekia 

formų: koncertai , pasilinksmi-j m o k s l a g i s F o n d a g g a l § g j a m 
nimai, meno bei l i teratūros va- j p a d ė t i > t i k > a i š k u > j d m e g p r i . 
karai , viešos paskaitos, vaidini- s i d ė s i m e p r i e j o d a r b o < J e i to 
mai ir Tiesa, jų gal y r a ir n e p a d a r y s i m e | a n t m ū s ų sąžinės 
daugiau, bet, mūsų manymu, šie 
pa tys pagrindiniai. Kad paren
gimai organizacijai reikalingi, 
neužginčys nė didžiausi pesimis
tai . 

Lankykime savo parengimus 

Koks mūsų nus is ta tymas vi
sų šių parengimų atžvilgiu? 
Pridėję ranką prie krūt inės ga
lime pasakyti , j og lig šiol ne
pakankamai įvertinome juos ir 
jais nesidomėjome. Jei ta i ne

gali ka r ta i s gulėti ne vieno jau
nuolio palaužta sveikata a r ne
išeitas mokslas. Apie mokslą 
taip daug kalbame, tik, deja, 
mažai darome, kad padėtume 
kitiems jo pasiekti . 

Naujų Metu sut ik imas 

Jei koncer tas bus daugiau ka 
r i tatyvinės svarbos, tai Naujų 
Metų sut ikimas palies rekrea
cinę sritį. Mes čia susirinksime 
vienon šeimon ir moksleiviai, ir 

būtų tiesa, negirdėtume beveik j s tudentai , . i r sendraugiai paly-
po kiekvieno didesnio koncerto 
nusiskundimų, kad permažai 
publikos atsilankė, permažas 
domėjimasis ir p. Mes mėgsta-

dėti senuosius metus , sut ikt i 
naujuosius ir pasidžiaugti ke
liomis bendromis valandomis. 
Atsiminkime, kad tie, kurie ren 

me kalt inti ki tus. Tačiau, a r g i a > r j z i k u o j a . V i s ų iždai y r a 
nevertėtų mums bent kar tą rim j l a b a i i r l a b a i t u š t i J e i v i g i s u _ 
tai pakalt int i save. Teisybė į j s i r įnksime, tos bėdos bus iš-
akis visuomet skaudus dalykas. v e n g t a . I r fengėjai b u s nenu-
Be t pilnai subrendęs asmuo tu- skriausti , mes irgi būsime pa
rė tų išdrįsti pažvelgti t iesai į tenkinti 

t uo labiau, kad jo gyve- Negyvenkime sapnų pasauly-

ATSILANKf: 
GUBERNATORIUS 

Spalio 24 d. įvykusio Detroi
to ateit ininkų sendraugių susi
r inkimo metu visai net ikėtai 
ats i lankė Michigan vals tybes 
gubernator ius Mennen G. Wil-
liams. J i s ats i t ikt inai sužino
jęs apie vykstant į lietuvių su
sirinkimą panoro pama ty t i jo 
dalyvius ir t a r t i keletą žodžių. 
T a r p ki tko prisiminė, kaip j a m 
teko Grand Rapids mieste su
t ikt i valdininką — lietuvį, ku
ris nežinojęs, ką reiškia posa
k i s : "kas bus, kas nebus, bet 
lietuvis nepražus" . Michigano 
gubernator ius kiekviena proga 
lietuviams pareiškia simpatijų. 

A n t r a s susirinkime dalyvavęs 
svečias buvo kun. Juozas šeš -

j kevičius. J i s pasidalino įspū-
j džiais iš lankymosi Vasario 16 
gimnazijoje i r lietuvių salezie
čių gimnazijos Italijoje. J i s pa
vyzdžiais nurodė, kad abi gim
nazijos dirba naudingą lietuvy
bės išlaikymo darbą i r tu rė tų 
būt i remiamos. Sakysime, kai 
kurie mokiniai t am tikrą laiką 
pabuvę tose mokyklose lietuvių 
kalbą laiko svarbiausia ir ne t 
nesistengia labai' gerai mokėt i 
jų anksčiau var to tos anglų a r 
vokiečių kalbos. 

Susirinkusieji išklausė įdo
mią inž. Bajorūno paskai tą 
apie Missouri upės už tvankas 
Šiaurės Dakotoje. Paska i t a bu
vo pai l iustruota nuotraukomis , 
parodytomis ekrane . 

MOKSLEIVIŲ IŠVYKA Į 
G A M T 4 

Kun. Alfonso Lipniūno kuo
pos moksleiviai praėjusį sekma-

(Nukel ta į 7 psl.) 

DR. JUZE AGLINSKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGU 

Vaiki} Ir moterų ligos 
5159 South Damen Avenae 

Plrmad., trečiad. 10—4; antrad. ir 
penktad. lo—1 p.p. ir nuo 6—9 v.v 

šeštadieniais 10—12 vai. pietų 
Ofiso tel. — PR 6-7800 
Namų tel. — TB 4-1765 

DR. KĘSTUTIS AGLINSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2300 VVest 51 Street 
Vai.: pirm., ant. 10—12 v., ketv. ir 
penkt. 6—8 v. v. treč., šešt. susitarus 

Ofiso tel. P R o s p e c t 6-1795 
N a m u tel. TKiangle 4-1765 

Tel. ofiso H E . 4-6699. rez. P R 6-7332 

DR. ANTANAS ALEKNA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. ir sekmad. 

nimo idealai y ra ja pagrįst i . je, kuris kar ta i s labai gražus, 
Kodėl mes dažnai neateina- d e J a , ne t ikras . Atsibudę pama

ine j ateitininkiškuosius paren- ' tome, jog visa ta i buvo tik 
gimus ir susir inkimus? Kodėl 
nekar tą pamirš tame savo parei
gas organizacijai, kurios na
riais save ska i tome? Kar ta i s 
gyvenimo sąlygos neleidžia to 
padaryt i , kar ta i s a t s i randa ki
tų priežasčių. Vistik labai daž
nai neatsi lankome todėl, kadan
gi nueiname kur nors kitur, 
k u r "geresnė duona", kur mums 
maloniau laiką praleisti, ku r 
"laisviau" galime pasijusti . 
Toks asmuo nusikalsta organiza 
cijai. J i s ne tik nesidomi orga
nizacijos veikla, bet net ir ne
paremia jos. 

Parengimų tikslas y ra dvejo
p a s : moralinis ir materialinis. 
Moralinis, nes jis duoda progos 
sueiti visiems nar iams, leidžia 
bent kelias valandas pabendrau
ti, k a r t u pabūti , pasidalinti įgy
tomis žiniomis. Materialinis — 
kad iš tokių parengimų tikima
si bent kiek piniginės paramos, 
kur i šiame kraš te labai svarbi. 
Be pinigų visas veikimas daž
nai neįmanomas. 

Gal šitos mintys y r a pergriež 
tos i r gal kaikas pasipiktins 

svajingas sapnas . Gal Federa
cijos Valdyba pasigailės sap
nuojančiųjų ir išleis plokštelę 
"Sapnuok, angelėli"... Gi tie, 
kurie į gyvenimą žiūri realiomis 
akimis, kuriems visas organiza
cinis darbas nė ra tik kelių as 
menų pasiaukojimo vaisius, ma
nome, supras reikalo svarbą i r 
atei tyje pasistengs bent savo 
dalyvavimu pareimti tai, kas 
yra ateitininkiška. Ateit ininkai 
nėra masės žmonės. Tik dar
bai, o ne žodžiai, kalba už sa
ve. Vacį. Kleiza 

Akies a r p laš takės sparnelio 
pakanka, kad būtų suniekin
tas Dievo buvimo paneigėjas. 

— Denis Diderot 

Rūpestinga: ir pigiai taisau 

T E L E V I Z I J O S 
A P A R A T U S 

Garantuoja darbą ir dalis 
J. M I G L I N A S 

Tel. HUmbold 6-1038 

DR. ANNA BALIUNAS 
Akiu, austi, nosies ir gerkles ligos 

Pritaiko akinius 
6322 South Western Avenue 

Valandos: j Antradieniais ir ketvirta
dieniais n f o 7 ligi 9 vai. vak. Šeštad. 
nuo 10 ligi 12 ir nuo 1 ligi 3 v. p. p. 
Kitu laiku fik susitarus. 

Ofiso te lefonas: PR. 8-3229 
Rez. telef. WAlbrook 5-5076 
Tel. bato GRacelana 2-9208 
2836 West Chicago Avenae 
DR. JUOZAS BARTKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NORTHWEST MEDICAL C E N T E R 

Tel. ARmitage 6-0161 
Vai. 1—3, 7—9 p. p. pirmad., 

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

12—4 T. p. p. šeštad. 

TO. ofiso P R . 8-1717. m. RUL 7-7808 
DR. BIEžlS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 West 63 Street 

Kasdien 1—8. Vakarais 7—8, tiktai 
antradieniais ir penktadieniais . Tre-
čiadien. ir sekmad. Ofisas uždarytas. 

Rezid. 3241 W\ 66th P L A C E 

DR. VL. BLAŽYS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South Damen A v e n a e 
(Kampas 47-tos ir Damen Ave.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

Šeštadieniais 2—4 vai. vak. 
Trečiad. ir ki tu laiku pagal sutarti 
Telef. ofiso LAfayette S-6048 

Re/ . FRont ler A-OR14 

Psichologinis, intr iguojąs 
JURGIO J A N K A U S 

r o m a n a s 

Namas Geroj Gatvėj 
268 pusi., kietais viršeliais — 

Kaina $4.00 
D R A U G A S 

2334 So. Oakley Ave. 
CHICAGO 8, ILL. 

Taupymas yra turtingumo šaltinis 
Mūsų bendrovės laikomi pinigai y r a apdraus t i iki $10,000 

P radėk t aupy t i tuojau. Mes mokame augš tus dividendus 

MDMND SAVINGS & 10AN ASS'N. 
4038 Archer Avenue Telef. LAfayette 3-67(9 

Sekretor ius AUGUST SALDUKAS 

Už Taupomus Pinigus Mokame V/z Nuošimčio 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:80 vai 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popie 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel .: Vlrginia 7-0036 

i Rezidencijos: BEverly 8-S 244 

Tel. ofiso VI. 7-0600, rez. VL 7-7303 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec moterų Ilgos Ir akušerija) 

4055 Archer Avenue 
Kampas Archer ir California Ave 

V,\L.: 2—4 ir 6—8 v. p. p. 
Šeštadieniais 2—7 vai. p. p 

išskyrus sekmadieniu* 

Ofiso LAfayette 3-1707, rezidencijos 
Flllmore 3-8614 (Maywood, Hl.) 

DR S. GEŠTAUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

(Kampas Archer ir California Ave.) 
Antradieniais ir ketvirtad. 6—8 V. v. 

Šeštadieniais 2—4 vai. popiet 

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

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAf 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai. 

Ofiso GRovehil l 6-4020 
Rez. HIĮltop S-166»i 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
2423 VVest Marąoet te Bd. 

Vai. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel ofiso PR. 6-3838. rez. R E . 7-9199 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS.) 
2500 VVest 63rd Street 

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta 

GRovehil l 6-1695 
DR. ALDONA A. JUŠKA 

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTO 
PRITAIKO AKINIUS 

Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. paga' 
susitarimą išskyrus trečiadienius 

2422 VVest Marąuette Bd 

Ofiso ir buto tel. OL 2-1S81 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 49th Ct., Cicero 
Kasdien 10—12 ryte ir 5—8 v. vak. 
Šeštadieniais 10—2 v. r. ir 4—6 v. v. Liūtas 1832 

ir 4-
So. 49th C t. 

TtL Oftoo GR. 6-6199. PR. 6 - 4 - f 

DR. A. MACIŪNAS 
rYDYTOJAS IR CHLRUĖGAS 

'PEC CHIRURRINfiS LTGOP 
M19 VVest «Srd Street 
t-'ampa** ^* Ir 'irt^«'»n' 

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 6-—8 v. vak 
popiet 

uždaryta 

2—4 
Šešt. 2—4 

Trečiad. ir sekmad. 

Telefonas PUllman 5-8277 

DR. I. E MAKARAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 South Parnell Aire, 
Vai kasdien 2—4 popiet ir 6—8 v v 

išskyrus trečiadienius 

Oi. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

2750 VVest 71st Street 
Ligonius priima pagui susitarimą,. 

Susitarimui skambint i GRo. 6-1321, 
jei neatsi l iepia — VIncennes 6-8900 

Ofiso ir buto tel. HKmlock 4-5815 

DR. A. NARBUTAS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

6757 South VVestern Avenae 
Valandos: pirmad., trečiad., ketvirt., 
penktad. 6:30—8:30 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laikv* pagral susitarimą. 

DR. VYT. TAURAS 
TUPČIAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Bendra praktika ir spec. Moten? lie 
Ofisas ir resid.: 2410 W. 5 l s t St 

(antras namas nuo W*»stern •"*• 
Ofiso ir rezid. tel^f. FSaspeC* 8-122; 
Ofiso vai.: Pirm H—10 v. v Antr 
Treč ir Penkt . 6—• v v «r K>tv i 
Šešt. 2-4 v. p.p. Kitu laiku tik susii 

Tel. ofiso H E . 4-2128, rez. PR. 6-848-

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

CHIRURGINĖS LIGOS 
6255 South VVestern Avenae 

Vai. 2—4 ir 7—9 v. p. p. šeštadienia 
2—4 vai. p. p. Trečiadieniais ir »e* 
madieniais uždaryta. 

Tel. ofiso: DAnube 6-1126 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street 
Vai. 1 iki 4 v. D. to. ir 6—8 v. v»* 1 iki 4 v. p. to. 

Šeštadieniais 1 -
ir 6—8 v. 

-4 v. x>. n. 

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS 
GYDYTOJAI LR CHIRURGAI 

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

1—5 vai. vak. 
Kitu laiku pagal susitarimą 

Telef. VIctory 2-1484. lU»id. 2257 VV. 
23 PI. Telef. FR, 6-5941. 

OflLso telefonas — Blshop 7-£o25 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer) 

VAL, kasdien nuo 
Trečiad. ir sekmad. 

2 iki 9 vai 
tik susitarus 

Telefonas REl iance 6-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GTDYTOJAS) 
3925 VVest 59th Street 

VAL. 1—4 popiet, 6:30—8:30 vak. 
Uždaryta trečiad ir šeštad. vakaraia 

Tel. ofiso ir buto OLympio 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais 1 2—2 v. ir 3—5 v. v. 
Butas 1526 So. 49th Ave. 

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsil iepia, šaukite KEdzie 8-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA LR CHTRURGffi 

4146 S. Archer Ave. 
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 • 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:80 v 

Trečiadieni tik susitarus 

S? 

M O V I N G M O V I N G 
PERKRAUSTYMAS Iš ARTI IR TOLI 

Ilgu mėty patyrimas. — Pigus sąžiningas patarnavimas. 
Nauji dideli sunkvežimiai. — Patobulinti perkraustymo įrankiai 

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

J. NAUJOKAITIS 2022 W. 69th St., Chicago, 111. 
Telef. WAlbrook 5-9209 

DR. IRENA KURAS 
SUEC. KŪDIKIŲ IR VAIKŲ 

LIGŲ 
7156 So. VFestern Av* 
(MEDICAL BUILDINO) 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad 
nuo S—6 p. p. ir 6—8 T. V.; trečiad 
nuo 6—8 v. v.; šeštad. 10—lž • . p 

i ir nuo 1—8 v. p. p. 
Ofice telef. REpublic 7-11«8 
Namų telef. YVAlbrook S-S70H 

Tel. ofiso TA. 7-555T, rez. RE. 7-496' 

DR. FRANK C. KWINN 
(KVIEČINSKAS) 

1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
' 1651 VVest 47th Street 
''JGONTUS PRIIMA: Kasdien nuo 1 
\al . iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:8(» 
v v Išskyrus trečiad. ir ieštad vak 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAF 

Telef. REpublir » *2W> 
SPECIALYBE CHIRURGINĖS IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 VVest 69th Street 

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

Tel. ofiso CL 4-0253, rez. VA 7-OX«J« 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA LR CHIRURGE 

4645 S. Ashland Ave, (kamb. 2111 
Pirmad.. antr., ketv. ir penkt 

6:3 0—8:3 0 vai. vakare 
Šeštadieniais 2—4 vai popiet ' 
Rez. 4420 So. Ta I man Avenu* 

DR. J, J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd S t 
Ofiso tel. KKlianee 5-4410 

Rezid. telef. GRovehiH 6-0617 
Valandos: 1—3 p. m. 7—8 p. m 

Penktadieni tik popiet. 
TreCiad. ir šeštad. paeal sutarti 

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

VAL. nuo 2—4 ir 6—S; trečiad., šeš 
tad. Ir sekmad. tik pagal sutartį. 
Tel. ofiso Y A 7-4787, rez. P R , 6-l»So 

Jei neatsil ieps viršmineti telefonai 
saukite Mldwa> 3-OOOi 

Ofiso tel. CLiffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette S-117 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1724 W. 47th St. 
Kampas 47th ir Hermitagre 

Vai.: nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 
Šeštad. nuo 2 iki 6 vai. išskyrus sek 

DR. FL TALLAT KELPŠA 
DR. E. TALLAT KELPŠA 

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
Marquette Parko ofisas: Fordon 

Medical Arts Bldg. 2656 W. 63rd St. 
(kampas Washtenaw ir 63rd). Vai 
kasdien 3—B išskyrus antrad. ir ketv 
ir kasdien nuo 6—8:80 išskyrus treč 
ir šeštad. 

Telefonas — PRospec t 6-8348 
Cicero of isas: 5002 YVest l<itb St 

Vai.: kasdien 6—8:30, antrad. ir ketv 
1—8 ir šeštad. 11—1 vai. p. p. 
Telef. TOwnhaIl 3-0959; namų telef 
HF.nilock 4-708O. Kitu laiku «u«it*rm 

YArds 7-3526 YArds 7-7410 
DR. G. J. BYLAITIS 

Nervų, vidaus ir vaiku l igos 
Vai.: antrad., penktad. 7—8:30 p. p 
Žešt. 12:30—1:30 popiet. Kitomis die
nomis tik susitarus. 

DR. I. G. VALAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. ofiso PRospect 6-9400 
Rezid. HEmloek 4-88 f-

DR. ONA Vc*KEVl4iiiS 
(Valev ič iūte ) 

GYDYTOJA LR CHLRURGff 
6560 So. Western Ave, 

Vai. kasdien 1—3 p. p. ir nuo • 
v. vak. šešt. 1—4 p. p. Trečiad h 
kitu laiku tik susitarus. 

Tel. ofiso VI 2-1581, rei. VI *-074' 

DR. V. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

802 West Slst Street 
Kampas Halsted ir 11-mos gratvlų 

Į Priėmimo valandos: 2—4 p. p. ii 
6—S v. v. Šeštad. 2—4 v. po pietų. 

Tel. ofiso PR. «-0448, reas. HE. -I-31.V 

DR. F. C. WINSKUHAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marquette Rd. 
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.: 6 iki 8 vak 

Treč ia i ir Šeštad paeal sutarti 

Tel. of iso CA. 6-0^57. re i . P R . 6-005* 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 0000 S. Artesian Ave. 

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 T. v 

f 

OrloiHHlas-Protezistas 

P. Š I L E I K I S 
Kaulų fraktūrom jtvarai. 
1* o 1 i o-Cerebral Palšy ir 
Įvairioms vaikų bei suau
gusiųjų deformacijoms pa 
šalinti spec. aparatai. A m 

put. Kojoms ir rankoms visų sistemų 
Protezai .^Opthop. p ė d o s Plokšteles 
(Areli SupiMirt*). ^loterims, vyrams 
Ir va ikams įvairių t ipų med Banda
žai ir t. t. 

VAL.: 9—4 ir 6—8. Šeštad. 9—1 

OKTHOPEDIJOS TECHNIKOS 
LABORATORIJA 

1911 W. 59th St., Chicago M, niinoi> 
Tel. PRospec t 0-5084 -

DR. C. SERNER 
LJFTUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

*R metų patyrimas 
TeL YArds 7-1821 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso 
Ofisas ir akintų dirbtu*? 
756 West S5tfa Street 

VAL. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tre 
čiad. nuo 10—12: šeštad. 10—S v D 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

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

12; 1:30 iki S vai. vak. 
CAnal 6-0523 IMatt Bldg 

p\)R W0fA 

SSAVK& v 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifHtiiiiiiininiiiiiir 
Skelbtis "DRAUGE" apsimoka 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimi 
kaina yra prieinama visiems. 
fiiiiiiiuuummiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiua 

DR. S. VAITUSH, 0PT. 
Palengvinu akių įtempimą kuris yra 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
ir skaudančiu akiu karščio. Atitaisau 
trumparegystę ir toliregystę. 

Prirenku teisiklingai akinius. Visi rg-
raminavimai daromi su elektriniais instru
mentais rodančiais mažiausias trūkumas. 
Speciali atyda kreipiama j mok. vaikui 

4712 S o . A s h l a n d A v e n u e 
Y A r d s 7-1373 

Vai.: 10:30—7 v. v., Sežtad. 10:30—4 
seknj. ir treč uždara 

Roflikjie (licn. Draugą! 
— »— ' i — ^ 

Pirkit Apsaugos Bonus! 

/ 



• I f 

Ketvirtadienis, spalio 28 d., 1954 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

D R A U G A S 
THE LTTHUANIAN DAILY FRIEND 

*S34 8. Oali lej Are., Chicago 8, I1L Tel. VTrginia 7-6640; 7-6641; 7-6642 

- " — — " " — — — — a m m , ^ — — — — 
Entered as Second-Class Matter Maroh 31, 1916, at Chicago. Il l inois 

Under the Act of March 3, 1879. 

Grįžkit, sūnūs palaidūnai! 
PRANYS AIŽENAS, Kanada 

5. 

Member of the Catholic Press Ass'n 
Publlshed daily, except Sundays, 

by the 
Llthuanlan Catholic Press Society. 
P R E N U M E R A T A : Metams 
Chlcagoj ir CiceroJ $9.00 
Kitur JAV ir Kanadoje $8.00 
Užsienyje $11.00 

SUBSCRIPTION RATES 
$8.00 per year outside of Chieag-o 
$9.00 per year in Chicago & Cicero 
$8.00 per year in Canada 
Foreign $11.00 per year. 
% metų 3 men. 

$5.00 $2.75 
$4.50 $2.50 

$5.50 $3.00 

1 mSn 
$1.25 
$1.00 
$1.35 

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotvj straipsnių ne
saugo, juos grąžina tik iŠ anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turin | 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

"Kam tarnauja Vatikanas?" , 
Tokį klausimą labai dažnai stato komunistai ir, žinoma, 

kiekvienu atveju jie patys atsako. Taip elgiasi ir Vilniaus radi
jas. Spaudos žiniomis, jis neseniai paskelbė politinių ir "moks
linių" žinių skleidimo nario "draugo" Daukšos straipsnį, pava
dintą "Kam tarnauja Vatikanas". 

Autorius teigia, kad Vatikano veikla "padedanti Amerikos 
imperialistams ir kapitalistams" ir, be to, esanti nukreipta prieš 
vadinamąsias "liaudies demokratijas". Ten be išdergtų arkiv. 
Skvirecko, Lietuvos jėzuitų ir kitų ordinų minima jėzuitų kon
gregacija "Pro Russia", kurios tikslas esąs studijuoti komuniz
mą ir kovoti prieš jį. 

Visas pasaulis šiandien puikiausiai žino, kad Maskvos tiro
nai nepakenčia Vatikano pastangų pažinti komunizmą. Vati
kanas, išstudijavęs ir pažinęs komunistų veiklos būdus, jų te
rorą, tesinaudojo krikščioniškomis priemonėmis. 

Komunistiškieji valdovai tačiau norėtų, kad komunizmas 
nebūtų pažintas, kad komunistai drąsiai galėtų mulkinti žmo
nes, prisidengę liaudies demokratijų pavadinimais ir siūlyda
mi pavergtiesiems visokių tariamų gėrybių. Aišku, jie to norėtų. 
O čia Vatikanas ima ir išaiškina tikruosius komunizmo tikslus. 
Jis ne tik išaiškina, bet ir paskelbia visam pasauliui. Kaipgi dėl 
to nepyks ir nesiplėšys komunistai ir jų diktatūra. 

Tačiau ar tik neįdomiausia Daukšos straipsnio pradžia. Jis 
taip pradeda: "Pasaulyje yra viena valstybė, kurios nors ir nėra 
žemėlapyje, bet ją visi žino. Ši valstybė — Vatikanas. Jos plo
tas 44 ha. Čia yra popiežiaus rūmai"... 

Pamanykite tiktai: vos 44 hektarų ploto valstybėlė, o ją ži
no visi! Gal dar geriau žino nekaip Kremlių! Ir tokia ta mažytė 
valstybėlė stipri, nes valdo šimtus milionų tikinčiųjų, kurie jokiu 
būdu nenori pripažinti Markso ir Leninio kruvinojo mokslo. 

O, kaip komunizmas norėtų ir mažą Vatikano valstybėlę 
įveikti! Žinoma, įveikti ir sunaikinti! 

Deja, toje valstybėje — Šventojo Petro sostas, katalikų 
Bažnyčios pagrindas, kurios pragaro vartai nepergalės! 

Pasigendame Jono Brenzos _ 
Lietuviai Chicagoje ir apylinkėse tikrai tikėjosi matyti Jono 

Brenzos vardą būsimųjų rinkimų (lapkričio 2 d.) kandidatų są
rašuose. Gaila, kad jis jokiu būdu nebesidavė statomas kandi
datu betkuriai valdžios vietai. Žmogus, padaręs taip gerą re
kordą, būdamas apskrities iždininku per ketvertą metų, buvo 
vertas kito dar didesnio ir svarbesnio posto. Prieš ketvertą me
tų rekomenduodami jį savo skaitytojams ir prašydami, kad jie 
paremtų jo kandidatūrą, drąsiai pasakėme, kad kas, bet Jonas 
Brenza, būdamas gabiu finansininku, teisingu ir pilnai kvalifi
kuotu užimti svarbią apskrities iždininko vietą, gėdos lietuviams 
ir savo draugams bei rėmėjams nepadarys. Baigiant jam savo 
kadenciją, galime pasidžiaugti jo padarytu rekordu, atliktais 
darbais. 

Visi gerai žinom, kad p. Brenza yra respublikonas. Tačiau 
ne kiekvieną kandidatą jisai paremia ar rekomenduoja, nes žiūri 
į asmens tinkamumą ir kvalifikacijas vieną ar kitą valdžios postą 
užimti. Pažymėtina, kad kandidatu į Kriminalio Teismo klerkus 
jisai rekomenduoja žinomą teisininką Aloyzą A. Mazevskį, savo 
artimą bendradarbį tvarkant apskrities turtą. Šis kandidatas yra 
baigęs De Paul universitetą, tarnavęs Dėdės Šamo kariuomenėj 
ir turi gerą vardą kaip teisininkas. 

Dauguma senesn'osios lietu
vių ateivijos Kanadon yra at
vykusi čia maždaug prieš 25 — 
27 metus. 

Jeigu jie paliko tėvynę ir va
žiavo užjūrin laimės ir geresnio 
gyvenimo jieškoti, be abejonės, sius, pagaliau, pradeda #nupieš 

"Liaudies Balsą", kurie lankosi 
jų būstinėje Claremont gatvėje 
ir pan. 

Torontiškiai dienraščiai, kurie 
ilgesnį laiką buvo itin pasyvūs 
ką nors parašyti prieš raudonuo 

ti tikrąją padėtį, štai, cituoju 
pažodžiui spalio 14 d. "The Te-
legram" vedamąjį: 

"Komunistai namie 

Kanados komunistų partija, 
kuri dabartiniu metu išvystė ak 

Lietuvoje nebuvo turtingi. Ne
žiūrint to, savoj tėvynėj gy-
vandami, o taip pat ir Kanadon 
atvykę, bent iš pradžių, jie vi
si buvo geri lietuviai, karšti tė
vynės patriotai, visomis galio
mis mylį savo gimtąjį kraštą ir 
1.1. Taip lygiai tada jie buvo ciją naujų narių verbavimui, 
geri katalikai, mylėjo Dievą, yra ne kas kita, kaip visiškas 
šventadieniais lankėsi bažnyčio-1 įrankis žiaurios ir barbariškos 
*e ir dauguma brangino kaip \ tironijos. Tironijos — gal žiau-
didžiaus'ą relikviją motinų įduo' riausios, žinomos visame pašau
tus rožančius, išvykstant jiems lyje. 
į tolimą užjūrį laimės jieškoti... | "Gaudama įsakymus iš Mask-

Deja, neilgai džiaugėsį anos | v o s > jj v e d a nenutraukiamą kon. 
kartos lietuviai ateiviai gerais į s p i r a c i n ę k o v ą p r i e š K a n a d o s 

PAGALIAU SUSILAUKĖ SfNAUS 

Mr. Brooks iš Pittsfield, Me., rūko cigarą pats vio nas, pagaliau sulaukęs pirmojo sūnaus po 13 duk
terų. Motina yra 38 m., o tėvas 39 m., kuris sa^ litėje uždirba 50 dol. Tai didžiausia šeima JAV, 
kurioje gimė 13 dukterų. (INS) 

uždarbiais, geresniu pragyveni 
mu Kanadoje. Jeigu dauguma 
jų čia atvyko apie 1927 m., tai 
po poros metų prasidėjo eko
nominis sunkmetis, vadinama 
depresija, kuri tęsėsi apie de
šimtį metų. 

Be abejonės, jeigu kuriame 
krai te sunkmetis — tai komu
nistams rugiapjūtė. Jie tuomet 
dirba, pluša, agituoja, siūlyda
mi darbininkams raudonąjį "ro
jų"... "Tik pagarbinkit mus, pa
sidarykit raudoni — ir 'rojaus' 
vartai bus jums atviri" — šito
kiais maždaug žodžiais, tartum, 
šėtonas į gundomą Kristų, anais 
laikais kalbėjo raudonųjų agi-
tatoriaj į nevilties apimtus dar
bininkus... 

Daugelis lietuvių ateivių tuo
met atlaikė ir ats'spyrė pra
gaištingai raudonųjų propagan
dai. Jie ir toliau liko tikinčiais 
lietuviais, tikra's tėvynės pa
triotais, mylinčiais Dievą ir tė
vynę. Deja, dalis jų nuėjo šė
tono keliais — pasidarė komu
nistais. Paveikė juos sukta rau 
donųjų propaganda, suklaidino, 
atplėšė nuo Dievo, Bažnyčios ir 
tėvynės meilės. Vietoj Dievo — 
nurodyta jiems buvo garbinti 
Staliną, vietoj tėvynės — Sovie
tų Sąjungą... 

Nuo to laiko prabėgo jau glė
bys metų. Keitėsi laikai, keitė
si ir politinė konjunktūra. 

Nemaža dalis lietuvių jau at
sižadėjo savojo raudonumo ir 
grįžo į lietuvišką bendruomenę. 
Kiti — dar grįžta. 

Ir, ištikrųjų, pats laikas bū
tų grįžti ir patiems didiesiems 
užkietėjėl:ams. Juk Kanados 
karališkoji kalnų policija (C. R. 
M. P.) turi visus raudonuosius 
susiregistravusi. Ji stropiai se
ka ir registruoja visus tuos, ku
rie prenumeruoja komunistinį 

gyventojų laisvę ir ramybę. Ji 
(komunistų partija) visuomet 
pasiruošus nuversti demokrati
nę Kanados valdžią ir įsteigti 
šiame krašte teroru paremtą! 
diktatūrą. 

"Kad pasiektų šio tikslo, ji 
nesiskaito su jokiomis priemo
nėmis, jokiais skrupulais, jokia 
gėda. Kada Stalinas buvo Hit-

CIA N Ė R A N E I G Y V A Č I Ų , NEI G E M B L E RIV 
JUOZAS PRUNSKIS, Havajų salos 

Kas New Orleans miestui 
yra mardigra, tas Havajų so-
st :nėje — Honolulu misste — 
yra Aloha savaite. Visą savaitę 
pravedamos įvairiausios pramo 

lerio partneriu, tuomet Kana- j g o g . Pripuolamai pataikiau ir 
dos komunistų partija kėlė bal- ag j įa įkarštį. 
są ir šaukė taikos su hitlerine 
Vokietija, apkaltindama Kana
dą ir Angliją 'provokuojant im
perialistinį karą'. 

Hula šokiai gatvėse 

Patį pirmąjį vakarą gražiau
sioje sostinės gatvėje, miesto 

"Kada vokiečiai užpuolė R u - į d a l y j e ? p a v a d i n t o j e Waikiki, 
siją, jte saukė uz karą prieš fcuv0 u t p l a t f o r m o S | a r 
vokiečius ir kaltino D. Britam- . . . . . . , -. . 

tiesiog atviri sunkvežimiai, ir 
apie dvidešimtyje vietų Havajų 

ją 'už neatidarymą antrojo fron 
to' ' . , , . muzikantai (daugiausa — gi Gi po karo — komunistų . t. _ , r . . , _ to 

*• TcivrvcM ^ n t o v a H o i m n nb-^rvio o y 

Deimanto kalne 

Sekantį rytą buvo miela žy-

. ta, o treti susėdę pastogėje klau 
; sosi, kaip havajietė, su gėle ka
sose, dainuoja liūdną dain.}, 

giuoti palmėmis nuaugusiomis r a n k o m i s fcanguodama, v i s u k ū 
gatvėmis. Ka kur tos palm?s 
susispietusios į miškelį ar su
daro paunksmingą parką. Čia 
tropikai — šilta, daug namų ne 
turi pamatų, kad tik vėjas dau
giau pagautų. Gyvenam'eji na-
maį daugiau vieno augšto, su 
gyvatvorėmis, pievelėmis, me
džių apsupti. Kaikur prie namų 
galima net ir maudymosi basei
ną užtikti. 

partija vėl kaltino įvairiausiais 
išmislais Vakarų sąjungininkus, 
nežiūrint, kad pastarieji išgel
bėjo Rusiją nuo visiško sunai
kinimo. 

"Vakarų su Rusija karo at-
vejuje, Kanados komunistų par
tija būtų priešo agentas ir penk 
toji kolona. Ji siektų išdavimų, 
sabotažo ir subversijos, kad tik 
Kanada būtų sumušta"... 

Straipsnis baigiamas šiais žo
džiais: "Reikalinga įspėti visus 
Kanados gyventojus ir išaiškin
ti jiems, kad komunistų parti
ja — yra šėtono instrumentas". 

taros) pritarė dainininkėms, a 
ba palydėjo hula šokėjas, kurių 
čia buvo nuo pradžios mokyk
los pirmo skyriaus moksleivių 
iki persenusio amž aus vietinių 
marginu. 

Turistų ir vietinių gyventojų 
minia užtvindė gatvę ir plauko 
nuo vienos platformos prie ki
tos. Visur skambėjo da'na, mu
zika, juokas ir plojimai, bet vi-

Miesto visą groži galima pa
žinti tik įkopus į artimiausį kal
ną. Laimei, prie Honolulu yra 
vadinamas Deimanto kalnas. 
Status, reikia atsargiai taikyti 
koją, kartais visomis keturio
mis tenka ropoti. Bet apsimo
ka. Viršūnėje atsiskleidė tokia ; vardas reiškia Dangui prit n-

nu ritmingai linkdama; pas
kiau ji aiškina kaip šokėjos ran
kų judesiais išreiškia smarkų 
lietų, kaip lengvą, kaip išreiškia 
kitas nuotaikas. Tropikuose 
daug tokio žaismingo gyveni
mo. Vakar mačiau ir autobuse 
šokančias mergaites, o šiandien 
vienas vyras autobuse mus 
linksmino gitara. 

Su turizmo direktoriumi 

Honolulu miestas turi gražią 
turizmo įsta'gą, čia vadinamą 
svečių biuru. Užsukus į jį di
rektorius S. Fern nusivedė į 
puošnų Halekuiani viešbutį pie
tų. Jis aiškino, kad viešbučio 

nuostabi panorama, kokią tik 
Nicoje ir Haiti sostinėje Port 
au Prince teko stebėti: taip 

ką namai". Džiaugėsi, kad iš 
viso Havajus aplanko apie 100, 
000 turistų per metus. Tik m i -

sur buvo gana vienoda ir grei- b ū r ė m i S ) š alįmais - tol 

skaidriai mėlyna jūra. kurioje ža jų dalis Azijos ar Australi-
plūduriuoja laiveliai baltomis jos, dauguma iš JAV. Apie 65' 

Kas šitokiu tvarinių žibėjimu 
nėra nušviestas, yra aklas; kas 
tokio garsaus šauksmo nėra pri 
keliamas, tas yra kurčias; kas 
dėl tokių Dievo darbų Jo ne
garbina, tas yra nebylys; kas 
iš tokių įrodymų neįžvelgia 
daiktų Priežast'es, tas yra pai
kas, r - Šv. Bonaventūra 

tai patraukiau ( nakvynės į Šv. 
Širdžių kunigų vienuolyną. Čia 
nuostabus tėvų .— kunigų nuo
širdumas ir vaišingumas. Jiems 
ir sekasi. Jų parapijos mokyk
loje yra apie 900 moksleivių. 
Šalimais — Švč. širdžių seselių 
vienuolynas, kurių mokykloje 
taipgi netoli 900 mergaičių mo
kosi. 

Apie trečdalis Havajų gyven
tojų yra katalikai. Su jais d r-
ba 135 kunigai, iš kurių tik 14 
pasauliečių. Kiti — vienuoliai, susimetę pavėsy šaškėmis ker 

nus:-
drekiančios gatvių eilės, su ža
lumuose skęstančiais namais ir 
vaiskiais gėlių žiedais. Toliau 
gi — kalnų kiauterys. 

Paplūdimy.-; 

Pajūrys smėliuotas. Vanduo 
vėsokas, bet gaivinantis. Paplū 

.maisto ateina iš JAV, ir jis be
veik tokiomis pat kainomis par 
duodamas, kaip žemyne. 

Turizmo centras daug pas
tangų daro svečius patraukti. 
Kas savaite net 800 radijo sto
čių duoda programą apie Ha
vajus ir ją paruošti kainoja 
$45,003 per metus. Be to—apie 

d imygana gausu pristatytų mil j $ 3 ' - milionų išleidžia Havajų 
žiniškų "lietsargių", kurių sto- reklamai lėktuvų, laivų bend-
gelis iš palmių lapų ir kur taip rovės. 
gera pavėsį rasti. Kaikurie va-Į Havajuose vasaroja eilė fil-
sarotojai taškosi bangose, kiti |\mų žvaigždžių, kompozitorius 

(Nukelta į 5 pusi ) 

Iš kailio neriasi 
Aną dieną operos ir teatro direktorius Z. Paulauskas ilgai 

pasakojo apie būsimuosius bolševikinio okup. Lietuvos teatro 
darbus. Girdi, teatro kolektyvas daug dėmesio skiria repertua
rui. Šiuos žodžius pasakęs, aišku, pabūgo, nes prisiminė Krem-i 
liaus gauleiterio Sniečkaus priekaištus teatrui. Dėl to draugas 
Paulauskas pasiskubino pasitaisyti, kad teatro kolektyvas daug 
dėmesio skiria nuolat keldamas spektaklių meninį ir idėjinį ly
gį. Kokios idėjos lygį teatras kelia, direktorius tiesiai nepasakė, 
bet paminėjo kelis pavyzdžius. Esą, dabar teatras ruošia rusų 
autoriaus Chrienikovo operą "Audroje", nes ji vaizduojanti Ru
sijos pilietinio karo įvykius. Po šios operos būsianti statoma 
taip pat rusiška, Gulak Artimovskio opera "Zaporožietis už Du
nojaus". Nors direktorius ir paminėjo, kad teatras skiriąs dė
mesį ir nacionalinių, atseit, lietuviškų veikalų sukūrimui, bet tai 
buvo tik tarp kitko pasakyti ketinimai. Tačiau paminėti pavyz
džiai aiškiai rodo, kad ir lietuviškas teatras yra įkinkytas ne į 
į kokio meninio lygio kėlimą, bet į krašto rusinimo darbą. Drau
gas direktorius nevengė pasakyti, kad teatro kolektyvas taip 
darąs stengdamasis pateisinti partijos ir vyriausybės rodomą jam 
dėmesį ir globą. Vadinasi, stengiasi įsiteikti nuolankiausiu patai
kavimu savo valdovams. 

Havajų ir Aliaskos klausimas 
Respublikonai ir demokratai skirtingai žiūri į Havajų salų 

ir Aliaskos įjungimą į Jungtines Amerikos Valstybes kaip 49 
ir 50 steitai. Kaip žinoma, prez. Eisenhoweris nenori skubintis 
su Aliaskos įjungimu. Norėtų, kad pirma Havajų salos būtų 
įjungtos. Demokratai laikosi kitokios nuomonės. Todėl yra ma
noma, kad, demokratams laimėjus Kongreso kontrolę, Havajų 
klausimas būt keliamas tik po dviejų metų. Būt delsiamas ir 
Aliaskos įjungimo reikalas. 
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f Tęsinys) 
Vakare vėl prikrito sniego. Uždengė dulkes ir 

nugulusius suodžius. Žiema neleidžia purvinti savo 
veido. Ji šviesi, ir naktis pilkėja nuo jos baltumo. 
Ir medžių šakos linksta po baltu šaltumu, ir jų šakos 
gražesnės kaip vasarą. I r telegrafo vielos pavirto 
baltomis virvėmis, ir negyvenamų pastatų langus 
kažkas ištapė šviesiais vitražais. I r per miestą tekant 
čiom upėm surišo krantus draskančias rankas. Vie
no baltuma žemėje, ir pilkas dangus žemai labai ir, 
rodos, ranka pasiekiamas. Į tą naują sniegą ir ramų 
vakarą su naujom ir neramiom mintim išeina Valinis. 
Pereina porą gatvių ir užeina į skaityklą. Tyla, tvan
ka ir popierių šlamėjimas. Valinis atsisėda ir varto 
seną savaitraštį. Paskui apžvelgia didelį kambarį. 
Mato keletą stalių, vieną metalininką, kuriam piktas 
kapitonas pasakė, kad nereikia darbininkui daug no
rėt, dar vieną pažįstamą, nežinia kur dirbantį, ir ker
tėj ant storo žurnalo užgulusį Bareiką. Už jo tarnau
tojas, kuris užrašinėja staliams valandas. Žyminin-
kas, kuris rašo feljetonus, dažnai paimdamas tikrus 
darbininkų vardus ir pavardes. Bareikos nežemas lie
muo juokingai susmukęs ir kai iš po šviesių plaukų pa
žvelgia kažkur susikaupusiom akim, atrodo, kaip ra

ganius. „Matai, jis dirba, geria, skaito ir plepa. Ir 
iš to skaitymo kas nors lieka. Gilus daraisi ir protin
gas. Nereikia jokio lakstymo į mokyklas, nereika
lingų dalykų mokyt's. Gerai padaryta su Spaičiu. 
Tūkstančiai pasaulyje vienas už kitą rašė ir dažniau
sia tokie, kurie turėjo pinigų ir nenorėjo mokytis. O 
jo atvejis visai kiteks. Valinis apsiramina, bet vėl 
tuoj jaučia vidinėj kišenėj kietus knygutės viršelius, 
kurie negailestingai spaudžia. Iki baisaus skaudėji
mo. Visą gyvenimą spaus. Ne, po šunim, pinigus, 
viską. Toliau nepraleis pamokose nė vienos dienos, 
daug geriau, kai sąžinė rami. O kas iš to ramumo, jei 
kiekvieną dieną leki kaip kvailys, jei skauda galva ir 
kojos, ir akis autobuse, darbe ar per pamokas kažkas 
užspaudžia. Knygos krinta ant žemės, kai sofoje atsi
sėdi pasiskaityti. Valinis žiūri į laikraštį ir mato kiau
rai pro jį. Ne, jis yra išėjęs iš skaityklos, jis sėdi pa
mokoj, jis eina tėviškės miesteliu, jis lanko universi
tetą, jis sėdi su Galina miške ant kelmo ir aplink kve
pia pernykščiai lapai, smulkūs daigai ir medžiai stovi 
linksmai papilkėję. 

Prie Valinio prieina Bareika ir tyliai klausia: 
— Tai kaip tu čiaą Tuoj eini? 
— O tu? 
— Netrukus. Eisime kartu. 
Bareika valandėlę varto žurnalus, ir Valinis tą 

patį savaitraštį. Jis žiūri daugiau į žmones. Darbinin
kai ir tarnautojai skaito. Krašte visi mokosi. Kraštas 
lydosi į vieną vienetą. Kultūringą. Kraštas veržiasi 
augštyn. 

Bareika numeta žurnalą, margą kepurę užsimau
na viduje ir pajudina už peties Valinį: 

— Einam. 
Lauke balta ir puru. Spindi mažos kruopelės, 

lempos ir Bareikos akys. 

— Brolau, gal kartais atėjai į protą? Visa išmintis 
knygose. Kam tau skubėti į kažkokias pamokas. Trauk 
velniai, išeini į šitokį baltumą ir džiaugiesi laisve. 
Laisvė nėra geras dalykas, bet malonus. Reikia rinkti 
kaip pinigus. Taigi, sakai, pradedi pamokas pralei
dinėti. Turėsiu draugą. 

— Galiu kokią dieną ir nenueit. 
—Žinoma, Kodėl gi ne? Niekas neprikaišioja. As 

tik taip sau. Kiti eina į čiuožyklas ir tai šimtą kartų 
protingiau ir sveikiau. Vakar ir Galina buvo ir su vi
sokiais džokeriais čiuoždama juokės. Na, linksma, kai 
žino, kad tavo ištikimumą mokykla saugo. 

Valinis eina pykdamas. Žinoma, kas gi jai. Bet 
vieną kartą jis parodys. Spaičys padės. O paskui, 
trauk velniai, anot Bareikos. Ir kai Bareika, nesverda-
mas žodžių, plepa, Valinis vieną minutę nutaria viską 
mesti, o kitą džiaugiasi, jausdamas knnygutės aštrų 
kietumą. 

Paskui kiekvieną dieną tas pats. Kartais jį grie
bia nepaprastas noras išmesti viską iš galvos ir ki
šenės, užmiršti Spaičį, o kartais visa taip reikalinga ir 
nauda apčiuopiama, kaip savaitgalio pinigai. Nuo pat 
vakaro skaitykloj iki atostogų Valinį ėda mintys, ir 
Kalėda mato, kaip draugas sulyso ir nepaprastai ty
lus. Galinai Valinis prasitarė, kad jis laikysiąs egza
minus su nedidele talka, bet mergina turi savų rūpes
čių. Pamokos, šaltis ir ledas su pigia muzika ir dideliu 
linksmumu. Laikas slysta iš rankų ir ledas iš po kojų. 
Juo greičiau.nueis Valinis į universitetą, juo geriau. 
Mergina šitiek dar supranta. O daugiau suprast nela
bai reikia, kol yra tėvai, pinigo ir jaunų dienų. Tik 
Kalėda kartą paklausia: 

(Bus daugiau) 
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Žinias teikti: STASYS GARLIAUSKAS, 1949 Hubbard Ave., 

Detroit 9, Mich. Telefonas: TA 6-1385 

Kristui Karaliui 
Mūsų parapijos bažnytėlėje,1, 17330 Quincy Ave. (1 gatvė į 

prieš didįjį altorių, stovi Kris-| šiaurę nuo 6 mylios ir po to 2 
taus statula. Jos ištiestos ran 
kos, * rodos, kiekvieną pasitinka 
kaip didelį sveč'ą. Liūdnas Kris 
taus veidas tarytum nušvinta 
pamatęs ateivį. Atrodo girdi ka 
daise Kristaus tartus žodžius: 
"Ateikite visi, kurie vargstate 

P A D Ė K A 
1954 m. spalio 2 d. Balfo 76 

skyrius pravedė viešąją rinklia
vą Detroite ir jo priemiestyje 
Hamtramcke. Rinkliavoje da
lyvavo 310 rinkėjų ir buvo pa
naudotos 324 aukų dėžutės. Iš 
viso surinkta 5,386 dol. ir 16 c. 
Organizuojant rinkliavą turėta 
22 dol. 50 c. išlaidų. Tuo bū
du, rinkliava šalpos reikalams 
davė grynų pajamų 5,363 dol. 
ir 66 c. Š.oj sumoj 15 dol. yra 
specialiai paaukota Vokietijoje 
sergančiai Lingyfei. 

Nežiūrint, kad ekonominiu blokai į rytus) . Rekolekcijos 
prasideda šv. Mišiomis koply- P o ž i ū r i u šie metai buvo mažiau 

ir apsunkinti esate, ir aš jus at 
gaivinsiu". 

čioje 9 vai. ryto ir baigsis 4 
vai. po pietų. Užsirašyti pas E. 
Paurazienę, telef. UN 2-3298. 

METINIS PARENGIMAS 

Lapkričio 13 d. 7 vai. vak 
. buv. lietuvių svetainėje Detroi-Si sckmad:eni išpuola Kr i s -L . T • . . ~ . .. ~ *„ .. J / . . . v. . i to Lietuvių Organizacijų Cent-taus Karaliaus švente, kuri šiais ., _ .. . . . 

,. . ,K1 ras ruošia metini parengimą — 
metais visose trijose lietuviško- „ . ^ . .. z.. ~, Zr . J Z. vakarą. Detroito Lietuvių Vaisė parapijose ruošiamasi at- -, u , , . -- 0 ,_ , , ... ., . ~. dybos Megejų Sambūris, vado-svesti ko įskilmineriau. Dievo . _ .. . . . . . 
A

v . , . . . . . vaujamas rezisores Arlauskai-1, ~ Apvaizdos paramjoie visos ka- . . , , . , .. . . , . T_ T I. Boreisiui, kun. J. Cizauskui ir V, -., * .. , . , tes - Mikšienės, suvaidins K. In- ' talikiskos organizacijos bei drau « - A ., , „n . . - . . _ , , J
 x. . ciuros 4 veiksmų dramą "Dr. V. gijos ruošiasi dalyvauti organi- »..«_». „ T% -J- • *. fcJ

x . -. / , .. fe Kudirka . Po vaidinimo bus so-
zuotai Kristaus Karaliaus gar- . . . - . , . . ~ 

kiai ir žaidimai. Gros geras or-

palankūs, šiemet Detroite* su 
rinkta 800 dolerių daugiau negu 
pernai. Atrodo, kad tą labiau
siai nulėmė 100 naujų rinkėjų, 
kurie šiais metais pirmą kartą 
išdrįso išeiti į gatvę su aukų 
dėžute rankoje. 

Už visa tai širdingai dėkoja
me Detroito ir Hamtramcko 
miestų valdyboms už duotą lei-

i dimą rinkliavai; mūsų gerbia-
! miems klebonams — kun. d r 

Simanavičiui, Br. Polikaičiui, Į AUKOTOJŲ SĄRAŠAS 
Patalauskui . Vedeikai, V. Ru- Balfo 76 Skyriaus iVešosios 
gieniųį V. Urbonui ir visai ei- Rinkliavos metu, vykdytos spa-
lei kitų, jieškojusiems rinkėjų; lio 2 d. Detroite ir Ham-
lietuviškajai spaudai — "Drau- tramcke, aukojo: 
gui", "Naujienoms" ir "Dir- 50 dol. J. ir O. Kratavičiai; 
vai" — skyrusiems daug vietos po 25 dol. — Amerikos Lietu-
rinkliavai popularinti, o taip vių Inžinierių ir Architektų S-
pat A. Nakaitei . Arbačiauskie- go s Detroito skyrius, Teresė 
i?ei, A. Astašaičiui, B. Keblai- Davies; viena 25 dolerių auka 
tienei, \j. Mingėlai ir nežinomam I rasta dėžutėje Nr. 477; 21 do-
autoriui, rašiusiam "Dirvoje" ir lerį aukojo M. Ramanausko šei-
suįdominusiems savo straips- ma; po 20 dolerių — J. Mikai-
niais lietuviškąją visuomenę la, L. Petravičius ir viena 20 
skelbtąja rinkliava; angliškajai dol. auka rasta dėžutėje Nr. 
spaudai — Detroit News, De- 455; 17.50 dol. aukojo Dariaus 
troit Times ir Michigan Catho- ir Girėno Klubas; po 15 dol. au-
lic — suradusiems savo skiltyse , kojo L. ir M. Bajorūnai, S. ir A. 
vietos painformuoti amerikietis-, Bliūdžiai, J. Bončkus, J. ir J. 
ką ją visuomenę ir A. Dainiui. Dunčiai, J. Janulevičius ir viena 
už* tarpininkavimą šiose redak- \ 15 dol. auka rasta dėžutėje Nr. 

bei skirtose pamaldose ir bend
rai pri'mti Šv. Komuniją. Ki
tose parapijose bus iškilmingos 
pamaldos bei atitinkami pa
mokslai. Reikia laukti, kad ir 
kitų parapijų katalikai paseks 
Dievo Apvaizdos parapijos pa-
vyzdžu ir dalyvaus bendroje 
Šv. Komunijoje. 

Šios šventes* nuotaikoms pa
ruošti ALRKF 4 skyrius, talki
ninkaujamas ateitininkų, spalio 

kestras. Bufetas bus turtingas 
ir tvarkomas patyrusių šeimi
ninkių. Visas šio parengimo 
pelnas skiriamas Lietuvos lais
vinimo reikalams. S. G. 

KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTE 

Visame Katalikų pasaulyje 
paskutinis spalio mėn. sekma-
di^s's skirtas Kristaus Kara-

24 d. buvo suruošęs Kristaus' liaus šventei. Šios šventės išva-
Karaliaus minėjimą. Dalyvavo karėse, šeštadienį, spalio 30 d.. 
daugiau 100 asmenų. 1 vai. po 
pietų žmonėms nebuvęs priimti-

7 vai. vak. Šv. Antano bažny
čioje yra rengiama religinė su-

nas laikas, nes minėjimą prade-1 sikaupimo valandėlė. Bus trum 
jus 12:30 vai. būtų buvę žy
miai daugiau dalyvių. Be to, 
spalio 31 dienai negalima buvo 
gauti salės, dėl ko ir minėjimas 
teko daryti viena savaite anks
čiau. 

Minėjimą pradėjo Matas Šimo 
nis, pakviesdamas kun. K. Si-
monavičių atkalbėti invokaciją. 
Minėjimo programos vadovas 
Pranas Zaranka dalyviams pri
statė prelegentą kun. Juozą Šeš 
kevič'ų, kuris, kiek paviešėjęs 

pas pamokslas, sukalbėtas šv. 
rožančius ir klausoma išpažin
tis. Visi katalikai kviečiami ko 
gausiau dalyvauti. 

LINKSMAVAKARIS 

VVindsore, kroatų salėje, 2520 
Seminole St., spalio 30 d., šeš
tadieni, yra rengiamas ' links-
mavakaris. Šokiams gros pa-

kun. V. Misevičiui už šios rink
liavos garsinimą bažnyčioje ir 
raginimą tikinčiųjų visokerio
pai ją remti; "Amerikos Lietu
vių Balso" radijo klubui ir "Li-
thuanian Melodies", skyrusiems 
be užmokesčio taip gausiai lai
ko rinkliavos naudai; V. Sala-
džiui ir R. Valatkai, garsinu
siems ją per eilę lietuviškų ra
dijo programų; inž. J. Dunčiai, 
kalbėjusiam per radiją rinklia
vos reikalais j detroitiečius lie
tuvius; Mr. Lee Smith ir Fran 
Harr is , supažindinusiems su ja 
angliškai kalbančiuosius; nuo
širdžiai dėkojame šioms organi
zacijoms ir pavieniams asme
nims, padėjusiems išdalinti au
kų dėžutes: ateitininkams sen
draugiams (J. Mikulionis), at
eitininkams moksleiviams (R. 
Bublys), ALRKF 4 skyr. (M. 
Š;'monis), Dariaus ir Girėno 
Klubui (J. Paškauskas), Lietu
vių Bendruomenės Detroito sk. 
(J. Mikaila), Lietuvių Rezisten. 
cinės Santarvės Detroito 2 sky
riui (P. Stanionis), Lietuvių 
Studentų S-gos Detroito sk. (S. 
Šimoliūnas), Mažosios Lietuvos 
Bičiulių Dr-jai (J. Šimkus), Ne

rijose; Eugene Print spaustu
vei, atspausdinusiai ir paauko
jusiai mums 400 rinkėjų as
mens kortelių ir tiek pat rekla
minių lapelių; širdingai ačiū ir 
visiems tiems, kurie per eilę 
vakarų padėjo surinktus pinigus 
suskaičiuoti; tačiau ypatingai 
gili padėka priklauso visiems 
aukų rinkėjams ir aukotojams, 
kurių patvarios pastangos ir 
dosni ranka davė džiuginančius 
rezultatus; ačiū Elzb. Paurazie-

369; po 10 dol. — P. Aleškai-
tis, "Amerikos Lietuvių Balsas" 
radijo klubas, V. ir P. Balynai, 
S. Blaskevičius, Br. Burba, P. 
Čečkus, F. Dainauskienė, M. Jo
kūbaičių šeima, J. Kasevičius, 
A. Kratavičius, J. Kučinskas, A. 
Kupčinskas, J. Leščinskų šeima, 
J. V. Mitkevičiai, P. Molis, D. 
ir S. Naikauskai, P. Pagojus, 
A. A. Paškevičiai, dr. J. ir E. 
E. Peters, O. ir J. Ribinskai, L. 
Schoenradt, VI. Staškevičius, 

i; ei, vadovavusiai šiai rinklia- SLA 352 kuopa, B. Svilas^ Č 
vTai ir nešusiai ant savo pečių 
sunkiausią naštos dalį. 

Visi jūs talkininkavote nuo
stabiai darniai, ir mes visi šian 
dien galime pagrįstai didžiuotis, 
kad sugebame sujungtomis jė
gomis taip prasmingai dirbti tų 
savo nelaimingų brolių naudai, 
kuriems me s dar galime padėti. yį~j£tim*£. Andriuškevi-

Balfo Viešosios Rinkliavos čius, E. Arbačiauskas, S. Aukšti 
Komitetas ir 76 Skyriaus kalnis, Babrickas, J. E. Baub-

Valdvba liai, M. Baukys, Č. Benderienė, 

Šadeika, V. Udrienė, S. ir V. 
Urbonai, po 10 dol. rastos au
kos dėžutėse Nr. 496 ir 512; 
7 dol. aukojo E. Musteikienė; 
po 6 dol. — V. Kukučionis ir 
J. Murinas; 5.50 dol. — E. Ge-
rulaitienė. 

Po 5 dol. aukojo Wm. Adams, 

didintas vokiečių orkestras, 
veiks turtingas bufetas. Patar-1 nngo s Skaučių Tuntui (Ž. Buk-

J A \ ^ v y k s t a l » n > ' t ė ) ' V i l n i a u s K r a š t o L i e t u " 
lankyti ir smagiai praleisti va- vių S-gai (A. Misiūnas), o taip j 
karą. Linksmavakarį ruošia pat J. Asmir.ui, J. Buitkui, A. į 
KLB Windsoro apylinkės vai- Dainiui, K. Griciui, K. Kodatie 
dyba. 

^ 

ziliją. Jo paskaita buvo origi
nali, priverčianti klausytoją su
simąstyti. 

Meninėje dalyje girdėjome B. 
Brazdžionio "Tikiu" ir "Iš tavo 
rankos". Muz. studentas Pra
nas Zaranka gražiai pagiedojo 
"Agnus Dei". Vyrų trio (Pra
nas Zaranka, Edvardas Skiotvs 
ir Antanas Polikaitis) sugiedo
jo "Jesus Salvator Mundi", "O 
Deus ego amo Te" ir "Panis An 
geUcus". Sekusi melodeklama
cija "De profundis", išpildyta 
moksleivių ateitininkų, klausy
tojams paliko malonų įspūdį. 
Minėjimas buvo baigtas Kris
taus Karaliaus himnu. 

Mato Šimonio rūpesčiu minė
jimui papuošta scena atrodė j j 
patraukliai. Visa minėjimo pro Į 
gramą sudarė rimtą ir gilų 
įspūdį. 

I ŽDAROS REKOLEKCIJOS 
Lapkričio 3 d. (ateinančią sa

vaitę) yra vėl ruošiama visoms 
moterims ir mergaitėms susi
kaupimo diena, kurią pravesti 
sutiko tėvas J. Kidykas, SJ. Po 
gražaus pasisekimo praėjusiais 
metais tikimasi dar gausesnio 
dalyvavimo šiais metais, kad 
daugiau ir daugiau lietuvės pa
sinaudotų ta dvasine pagalba, 
gaunama uždarų rekolekcijų 
metu. Sunku palikti namus ar 
kokį darbą atidėti kitai dienai, 
nes visos jūsų dienos yra per
pildytos įvairiais darbais be' 
rūpesčiais. Bet niekas taip ge
rai nežino, kaip jūs, jog be sa
vo stiprybės sieloje yra sunku 
visus tuos darbus atlikti, kad 
būtumėte gera motina ar k'lni 
lietuvaitė. Palikite tą dieną vi
sus savo darbus bei rūpesčius 
ir atvykite į šią susikaupimo die 
uą netoli Jėzuitų universiteto,' 

rei, O. Kratavič'enei, kun. K 

tP=* 
DEL NAMAM REIKMENŲ VISUOMET LANKYKIT ŠIA 

EBDVI4 IK PATOGI4 
BE3 SENIA1SL* 

LIETUVIŲ BENDROVES 
K S A U 1 Ū V Ę 

IN1TURE 
4181-83 ARCHER AVE. 

Tel. IiAfayette S-&171 
Brigbton Pa rko kolonijoj 

KASDIENĄ CIA RASITE 

DIDŽIAUSIAS PREKIŲ VERTYBES 
Naujausių madų, gerųjų išdirbysčių rakandų, kaurų, peČMi, tele
vizijos aparatų, refrigeratorių, plovyklų, vaikams rakandų w viaų 
kitų namams reikmenų. 

LENGVI IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI VISIEMS 

^ 

RUDENS SEZONUI GAUTA NAUJAUSIŲ MADŲ 
VILNONIŲ MEDŽIAGV EILUČIŲ, 

PALTŲ IR KITŲ VYRAMS REIKMENŲ ! 

P. Bitlierius, F . • Blauzdys, A. 
Brazauskas, J. Briedis, J. Čer
niauskas, L. Černiauskienė, B. 
•Čiurlionis, A. Dagilis, A. Dai
nius, P. Dalinkevičius, O. Dim-
šienė, A. Duoba, A. Gilvydis, 
K. Gogelis, K. Griškelis, A. Gu-
bilas, J. Indzelevičius, Ivanaus
kienė, J. Jonynas, P. Juknevi
čius, J. Jurgelaitis, A. Kaka-
nauskas, V. Kartanas, K. Kaz
lauskienė, J. Kiseliovas, K. Kle-
peckas, V. Kniura, V. Kriau
čiūniene, M. P. Kučinskai, J. 
Kuras, A. Kudzius, Lietuvių So 
cialdemokratų 116 kuopa, Lie
tuvių S-ga "Ramovė", V. A. Lin 
giai, F. Lucas, I. ir A. Lukas, 
A. Mickevičius, S. Miltakienė, 
K. B. Mykolaitits, ALRK Mo
terų S-gos 54 kuopa, F. Motuzą. 
K. Narsčius, K, Narsčius, K. 
Navasaitis, J. S. Nikantai, V. 
Pečkys, S. J. Pilka, A. Price, J. 
Puidokas, E. Raubienė, K. Ra-
žauskas, V. Rinkevičius, M. Sa
muolis Mr. ir Mrs. K. Savaitis, 
J. Shires, V. Simtavičius, A. A. 
Smagrauskai, A. Skorupskienė, 
S. Skorupskienė, M. Smailienė, 
J. ir D. Stanevičiai, S. Staniš-
k :enė, M. Ston's, J. Šepetys, O. 
J. Šeputai, V. šlikas, V. ir M. 
Tylai, R. Valatka, J. Vailokai
tis, V. Valys, J. Valukonis, K. 
P. Varekojis, J. aškevičius, S. 
aVzgelevičius, E. ir V. izgirdai, 
Ž.'laitienė, A. Žukauskas, K. Žu
tautas; be to, po 5 dol. aukos 
rastos dėžutėse Nr. Nr. 170, 
220, 257, 274, 282, 436, 496, 
497 ir 540. 

Jei šiame sąraše pasitaikytų 
kokių netikslumų, prašome apie 
tai pranešti E. Paurazienei, 

17403 Quincy Ave., Detroit 21, 
telef. UN 2-3298. 

Elzbieta Paurazienė, 
Balfo Viešosios Rinkliavos 

Komiteto Pirmininkė 

M. MIŠKINIS, M. D. 
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RAY 
393 Wcst Grand Boulevard 

i cor. Shady Lanc Detroit 16, Michigan 
Telef. TA 6-0686 

Pirm. antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai 
Treč. ir šešt. 12-3 vai. 
Namų telef. VI 1-7970 

VINCAS KIRŠINĄS 
11420 Steel Avenue 
Detroit 27, Michigan 

Tel. WE. 4-6165 
GENERAL CONTRACTOR 

Atlieka }va*»*ius statybos, pataisy
mo ir pertaisymo darbus — stalinin-
kystes cemento, mūrijimo, elektros, 
plumbingo, dažymo ir dekoravimo. 
Atskirų kambarių bei butų įrengimas 
pastogėse ir skiepuose. 

K l a u s y k i t e 
LITKūfiNIAN MELODIES 

Ann Arbor — WPAG — 1050 kilo-
cycles 

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

15756 Lesure — Detroit 27, 
Michigan 

BRoadway 3 2224 

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje, 
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. 

J? 
SPECIALUS N U P I G I N I M A S ! 

R00SEVELT FURNITURE C0MPANY, INC. 
2310 WEST ROOSEVELT ROAD Telef. SEeley 3-4711 
Gausite dar specialią dovaną, jei paminėsite, kad šį ekelbimą 

matėte "Drauge" 
11 dalių miegamojo baldai 

tik už $149*00 
Pasinaudokite šia reta proga, 
nebrangiai įsigyti miegamojo 
v i s ą apstatymą įskaitant 
matracus ir spyruokles. 
Atdara sekm. nuo 11 iki 5 v. vak. 

^ 

Užeikite į 
LIETUVIŲ KRAUTUVE 

\ . S> 

w* j*'i3s#%r;,.3JW«š £?>• - ? * ^ £ >*!*?* i 
l I E T U V I S IT H J S T R I G B 
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Atvykite pas H. SEIGAN del visokių rūbų, koki 
kad jums yra reikalingi rudens sezonuį. 

Duodame kreditan be atskiro primokejimo. Čia 
jūs galite susikalbėti lietuvių kalba. 

H. SEIGAN 
RCBAI,, SKRYBĖLES, BATAI IK KITI REIKMENYS VYRAMS 

4622 So. Ashland Ave. Tel. YArds 7-1272 
CHICAGO 9. ILULVOIS 

Jūsų patogumui, mūsų krautuve yra atdara sekmadieniais 
nuo 10 vai. ryto iki 2:30 vai. po pietų. 

SAFETY OF YOUR 
SAVING5 

B.R.P:ETKIEWKZ PRES 

J? 

SŪNUS PALAIDŪNAS 
Studija Apie Vakarų Civilizacijos Krizę 

^ 

Vietoj 

1,000,000 
D O L E R I Ų 

tik 

2 DOLERIAI 
1 • D R A 

2334 So. Oakley Ave. • 

Sios knygos autorius vysku
pas F . J . Sheen prieš kiek 
laiko pradėjo savo Televizi
jos programą per "Du Mont" 
stotį. Televizijos aparatų ffr-
ma "AdmiraT šiai programai 
finansuoti paskyrė vieną mi
lijoną dolerių. 
Lietuviškos knygos Klubas 
džiaugiasi galėdamas savo 
skaitytojam pateikti šio įžy
maus kalbėtojo mintis už du 
doleriu. fl j 

U G A S " 
Chicago 8, III. 

^ 

n » i 

TAUPYKITE 
Chieagos Stipriausioj Taupymo įstaigoj 

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

JUSTIN MACKIEW1CH, President and Manager 
ĮSTAIGOS Kasdien, įskaitant šeštad., nuo 9 v. ryto iki 4 p. p. 
VALANDOS: Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 

Trečiadieniais visai neatidaroma. 

FEDEKAL S A V I M 
A N D L O A N A S S O C I A l i O N 

OF C H I C A G O 
4192 ARCHER AVE.. CHICAGO 32 

PHONF: Vlrginia / - I 141 

TANDA 
Pf ^ 

l l JįS 
M 

^ * ^ 

VVELC0ME, SAVER! 
Smulkūs ir stambūs taupytojai vienodai prašomi 
atsilankyti prie mūsų langelio. Jūs galite pasi
rinkti taupymo sistemą ir visada rasite draugiš
kus žmones, pasiruošjusius jums patarnauti. San
taupos apdraustos iki $10,000. Dideli dividendai 
mokami 2 kartus į metus. 

UNIVERSAL SAVINGS 
& LOAN A S S 0 C I A T I 0 N 

1300 SO. HALSTiD STREET 
CHICAGO 8, ILLINOIS 

T«l«f.: HAymuket 1-2028 
Valandos: Pirmad.. antrad. ir penktad. nuo 9 ryto iki 4 vai. 

*ak. Ketvirtad. nuo 9 ryto iki 8 vak. Trečiad. uždaryta. 
šeštadieniais nuo 0 vaL ryto iki 3 valandos po pietų. y 

. 
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Ketvirtadienis, spalio 28 d., 1954 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
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Nera nei gyvačių 
nei gemblerhj 
(Atkelta i? 3 psl.) 

Simfonijos koncerte 

Turizmo direktorius vakarui 
padovanojo biletą j simfonijos 
koncertą. Turimas stiprus s.m-
fonnis orkestras, kurs meistri-

Inving .Berlin, filmų direktorius škai perdavė Rossinio, Schu-
John Ford, milioniere Edv. Pau berto, Donizetti, Bizet ir to mo
ly. Visose penkiose Havajų sa- derniojo Milhaud kūrinius. Pub čia jų palaidota, ^ i sos kapines 
lose yra 81 viešbutis, kurių di- likos užsilaikymas teatre, kaip 
džiausi turi po 400 kambarių, ir apskritai žmonių elgesys gat 
Kainos — nuo $3.00 iki kelias- veje — rimtas. Visiškai tiko 

Po žaliuojančią tropikų salą metų, vedęs havajietę, yra 54 M ^ w Y r * r V M V 
m. amžiaus, mažos taksi bend-• ^ e W * ° r K ' VĘm • • 

Mano mielas leitenantas J. 
Balsis buvo užimtas tarnyba, 
bet jis pasiuntė savo žmoną su 
giminaite automobiliu man ap
rodyti salą. Visų pirma pasuko
me į karių kapus. Tūkstančia 

Kristaus Karaliaus akademija 

Apreiškimo parapijoje spalio 

dešimts. 

Nera uraganu 

— Didžiausias patraukimas į 
Havajus yra švelnus klimatas, 

kaį bisui solistė Merriman už
traukė "Ave Maria". 

Moterys kariuomenėje 

Havajų ir apylinkės salose 
smėliuotos okeano pakrantės, yra tiek karių, kad jų dvasi-
vietinių šokiai, gražūs vaizdai, niams reikalams rūpintis yra 

miiž.niška, lygi, žaliuojanti, 
trumpai nupjauta pieva, su- ce
mento antkapiais, kuriuose įra
šytas kario vardas, kilimo vie
ta, žuvimo data. Daugelyje tė
ra tik įrašas —- Nežinomas. Ka
pinių dieną čia tiek privaž uoja 
automobilių su gėlėmis, kad vi
si sutilpti negali. 

Pasukome gilyn j salą. Der-

rovės savininkas — turi 5 au
tomobilius. Jo tėVas nuo Aly
taus, o motina — kauniškė. Lie 
tuviškaį netesusikalba. Adresas; 31 d. 3:30 vai. popiet lietuvfų 

Honolulu, katalikiškoji visuomenė kvie
čiama atsilankyti pagerbti Am
žinąjį Karalių akademinėje 
šventės programoje. Šv. Mišios 
bus Apreiškimo parapijos baž 
nyčioje 11 vai. 

Aš dar neradau nei vieno Net ir savo didžiausių svyra-
žmogaus, kuris tikrai būtų be vimų metu aš nebuvau ateistas 
Dievo, bet daugelį atradau to- ta prasme, kad aš būčiau panei 
kių, kurie yra be ramybės. 

— Friedr. W. Nietzshe 
gęs Dievo buvimą. 

— Charles Dar\vin 

1011A Bethel str. 
Hav/aiian Islands. 

Apleidžiant vainiku miestą 

Kai Įeit. J. Balsis vėl vežė 
mane į aerodromą kelionei į Ja

poniją, pakelėje, elektra stip
riai apšviestose būdelėse ha-
vajietės tebedarė vainikus, ant 

patogios sąlygos atsigauti, — 59 įvairių tikybų kapelionai. Su lingoje dirvoje turėdami daug 

Minėjimas įvyks Apreiškimo 
parapijos salėje. A. Masionis 
iš Patersono, N. J., skaitys pa-

BENDROVE \ EIKIA 
NUO 1905 METŲ 

P A S K O L A S 
ANT PIKMVJ MOEGICIŲ DAROME 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 
DEL PLATESNIŲ INFORMACIJŲ 

KREIPKITĖS | 

siūlo verdamos žieaą po žiedo, skaitą. A. Kepalaitė paskam 

pasakoja direktorius, ir dar pi * 
dėjo: 

— Mūsų salose nėra nei gy
vačių, nei gembliavimo, nei ura
ganų. Jau atsiranda žmonių, 
kurie iš Los Angeles savaitga
liui atskrenda į Havajus. Ir tai 
ne tik filmų žvaigždės, bet ir 
sekretorės. Daugeliui patinka, 

pora jų ilgiau išsikalbėjau. Jie 
pasakojo apie vykdomą cha
rakterio ugdymą kariuomenėje, 
paremtą religija. Ugdoma atsa
komybė sau, kraštui, šeimai, 
pabrėžiama, kaip svarbu būti 
morališkai švariam. 

Per karių pamaldas gautoji 
kolekta panaudojama katalikiš-

taip, kaip atvažiuodamas ma
čiau. Mėgsta čia vainikus. Dau
gelis keleivių įlipo į lėktuvą jais 
vainikuoti ir palydovė tuoj 

tropikų šilumos ir drėgmės v e s - l j i e m s p a d a v ė . p l a s t i n i u s maiše
lius vainikams pasidėti. V*sur 
čia tie havajiški va'nikai. Baž
nyčioje ir Kritaus statulai ant 
pečių toks raudonas vainikas 
uždėtas. 

kad čia už porą dolerių nusipir- j kų laikraščių užsakymui; pas
kųs porą gėrimų atsigaivinti, j kiau — dalinama nemokamai, 
galima visą vakarą praleisti suį Kapelionas turi teisę bibliote-
milionieriais alkūne besitrinant. koms rekomenduoti kokias jo 

liai augalai stiebiasi. Laukuose 
beveik visų medžių liemenys vi
jokliais apsisupę. Matosi koko
so palmių miškai, bambukų ir 
bananų medžių gojeliai. Vieto
mis juodmargių karvių kaims-I 
nes. O tokios smailos kalnų - , . . . . ., . . 
skiauterys, kaip pūkų kepure J ^ Z ' T ^ l ^ 
d e b e s i s apsuptos. Kelia! geri, ^ J ^ * . £ 
trobos gražios, niekur lusnų ne- č i a u a t s i k r e i p i u

b , K ū r ė j ą . 
matyti, garažų vietoj daug kur, __ A f l _ 0 _ c 

bins keletą muzikos kūrinių. At-
kų draugovės narė atliks mon
tažą ir eilėraščių deklamacijas. 

MUTUAL 5X«/SAVING$: 
AND L0AN ASSGCIftTION 

2202 W. CERMAK ROAD TEL. Vlrginia 7-7747, 

Royal Hawaiian viešbuty. O 
temperatūra — beveik vieno
da žiemą ir vasarą, galima vi
sada, maudytis. 

Honolulu gatvėse patruLuoja 
prie mokyklų vaikai su raudo
nais šalmais ir didesnio judėji
mo vietose į gatvę nuleidžia 
vėliavėlę su "Stop" ženklu, kai 
reikia vaikus pravesti. 

Mužėjus ir meno galerija 

Stambus Bishop's muzėjus 
su milžiniško banginio griau
čiais, su buvusių karalių sos
tais, ir su paaugusiais bernio
kais, apsivilkusiais senobiniais 
salos vyrų drabužia's: su prie
juoste priešaky, priejuoste už
pakaly ir su plikais šonais. 

Meno muzėjuje gausu orien-
talinių meno kūrinių, bet taip 
pat yra Matisse, Renoir, Ru
benso, Delacrobc kūrinių, pora 
salių su religiniais paveikslais. 
Yra net Norvegų skyrius, gai
la, nėra lietuviško. 

parinktas knygas ir gali išimti 
iš apyvartos radęs ką netinka
ma. 

— Čia, laivyno bazėje, yra ir 
moterų dalinys. Ar tai nesuda
ro moralinės problemos? — pa
klausiau. 

— Ne. Čia nėra daugiau pa
vojaus, kaip kad fabrikuose ir 
raštinėse civiliniame gyvenime, 
gal net mažiau — nes čia di
desnė drausmė. Daugiau prob
lemos sudaro karių šeimos ba
zėse, ypač kaį kaikuriems ten
ka iškeliauti į jūrą ir šeimas 
palikti. Karių šeimų pastoraci
ja užsiima gretimų parapijų ku-

tik stogas ant stulpų. 
Iš mokyklų jau ėjo vaika:, 

kai grįžome. Katalikų mokyklų 
berniukai, kaip maži kareivėliai 
— su žalia khaki uniforma. Mer 
gaičių uniformos panašios į 
mūsų pavasarininkių. Valstybi
nių mokyklų auklėtiniai unifor
mos neturi. 

Per radiją jieškau lietuvių 

Turizmo centras — labaį pa
slankus: laikraštyje ir per ra
diją paskelbė, kad yra atvykęs 
lietuvis laikraštininkas ir nori 
sutikti savo tautiečius. Atsilie
pė dvi šeimos. Viena — Jono 
Bakusomo. Abudu atvykę iš J. 
A V rytinių valstybių, dirba a t u 
du. Antra šeima — Jono Šau-

— Athenagoras 

Vestuvių nuofr&iJos 
Hugštos rūšies fotografijos 

MŪSŲ specialybe 

Prccin Photo Sludio 
EDVARDAS ULIS, sav. 
4068 Archer Avenue 

felefonas Vlrginia 7-2481 
INC. 

nigai ir karo kapelionai. 
- Kaip su filmais kariškių | d ž i o ' k u r s č : a ^ v e n a n u o 1 9 3 3 

teatruose ? 

— Nsteko girdėti, kad kada 
rodytų Padorumo Legiono pa
smerktus filmus. Net ir toks 

nuo iš-

NUO UŽSISENEJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IK ATVIRŲ ODOS LIGŲ 

Tie kurie kenkia nuo SENŲ, AT-« 
VIRŲ ir SKAL^ŽIŲ lAlZDŲ, jie 
negali ramiai r*dėti ir naktimis 
miegoti, nes jų uf»isenejusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą ir s k a u ^ j i m ą semi atvi
rų ir skaudžių žaizdų. uždėkite 
L.EGUL.O Ointment. Jų g y d o m o s 
ypatybės paleng\ins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak-
U Vartokite jas taipgi nuo skau
džių nudegimų. Jos taipgi P ^ \ i n a 

niežėjimą ligos vadinamos PbOKlA-
S1S Taipgi pašalina peršėjimą lisoa 
vadinamos ATHLETH'S FOOT. su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarpiršc'ių. Yra t inkamas vartoti nuo 
džiūstančios. suskilusios odos dedir-
vinių, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
t inkamas vartoti vaikučiams kada pa
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty 
klų. J is yra gera gyduole 
viršinių odos ligų Le-
gulo Ointment yra 
parduodamas po 75 
et.. $1.25, ir $3.50. 
Pirki te vaistinėse Chi 
cagoj ir apylinkėse— 
Mihvaukee, VVisc. Ga 
ry, Ind. ir Detroit. Ml 
chigan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo-
ney order J: 

LEGULO, Department D. 
5818 W. Eddy St.. Chicagcj'34. IU. 

SKELBKITES "DRAUGE". 
lW.r**.&!*.rKW..V..H!KT.W*.V.M.V. * W..^JKJVUVISIJIIJVU 

"PASKAMBINKIT PRIEŠPIET 
— ATVAŽIUOSIM POPIET" 

TELEVIZIJOS, RADIO, PATEFONC 
TAISYMAS 

JONAS GRADINSKAS 
J. G. Television, 944 YY. 35th PI. 

Telefonas FRontier 6-1998 
Pas lietuvį — Ir geriau Ir pigiau! 

O VIS DĖLTO 

Perkant šveicarišką laikrodį, 
rašomą, siuvamą mašiną ar ką 

filmas kaip "Martynas Liūte-į nors kitą, apsimoka pasiteirauti 
ris" nebuvo rodomas, kad ne-j pas J. KARVELĮ, 3322 So. Hal-
įžeistų jausmų kitokių įsitikini i sted St., Chicago, 111. Tel. 
mi! karių. \ YArds 7-0877. 

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

II WGES stoties — Banga 1390 
PIRMAD ir PENKTAD. 
8:45 iki 9:30 vai. ryte 

SEŠTAD. 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. Ą -HEmlock 4-2413 

M O V I N G 
A. BENIULIS atlieka įvairius per 
kraustymus ir pervežimus iš toli
mu ir artimų atstumų. 

Telef. SE. 3-2146 
arba BI. 7-7075 

1885 CANALPORT 

BALTtC CO. 

m NP 
Nuo šių metų lapkričio 

saldainius "Birute". 
1 dienos pradedame gaminti lietuviško skonio šokoladinius 

visoj Amerikoj-?—Jungtinėse Valstybėse, Kanadoje ir Pie-"BLrutė" bus platinama 
tų Amerikoje. 

"Birutė" bus siunčiama taip taip ir į Europą. 

"Birute" saldainiai įpakuojami j lietuviško stiliaus spalvotas dėžutes. 

"Birutes" saldainių dlžių viršelius piešė prof. V. K. Jonynas. 

Spausdino-vienintele Amerikoje lietuvių litografine spaustuvė Fatria, Stamford, 
Conn. 

BALTIS CG., Bsx S3, 337 Biioi five, BrcokJyn 11, H.Y., te!: Evergrcai 4-1232 

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 metų patyrimo per-
kraustymo darbe. 

S T A S Y S F A B I J O N A S 
2146 So. Hcyne Ave. Tel, Vlrginia 7-7097 

# 

REIKALAUKITE VISUR LIETUVIŠKO LIKERIO a • e * M I P !T O L I O 
^ 

Tavernos ir lifor.'o parduotuves kreipra:! j GASEY a::cl EVA[tS likerio disJr-b^'srh;, telef. REpublic 7-9300 
€343 So^fh AshEcEtd Avcnuc, O^cag?, IHIoaiS 

s> 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
Perdirbami motorai, stabdžiai, transminijos, keičiamos dalys 
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Garantuotas darbas 

M. 6ESAS — A. STANEVIČIUS 
IS35 C A N 4 L P O R T Tel. Dirbtuvės SEeley 3-?146 

Namo KEntvood 8-3092 

f 

Pradekit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj! 
Taigi, dabar pradekite taupyti Šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGKT0N SAVINGS and L0AN ! 
Kiekvieno taupytojo indeliai apdrausti iki $10,000.00 

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSN. 
4071 Archer Ave., į vakarus nuo Caliiornia Ave 

CHARLES ZEKAS, Sec'y 

OFISO VALANDOS: 
Ptrmad., antrad.. penktad Ir Trečlad. t ryto lkl 12 T. d. 

Ie*tad t v. ryto lkl 4:Su p. p. Ketvlrtad. t ryto iki 8 rak. 

#l0m*ęm 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-July 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 tablevvare setų: 25 Rogers Silver setų 8 
a s m e n i m s i r 125 vėl iausių ir g raž iaus ių s t a in l e s s s tee l se tų 6 a s m e n i m s . 

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 geresnį 
dividendą. Be 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 

valstybės 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. 
Ketvirtadieniais 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.: GRovehill 6-7575 

I 

JP 

m Sekmad., spalio (Oct.) 31 d., pirmę kartę Chicagoje 

Z PABALTIEČIŲ KONCERTAS 
s Dalyvauja geriausias Estų Operos koloratūrinis sopranas 
• MAREK PANK — Latvių įžymusis solistas VALDEMARS ŠALNA 
• ir Lietuvių miegiamoji solistė PRUDENCIJA BIČKIEflL Akom-
m ponuoja garsusis Latvių muzikas — VALDIS TREIMANIS. 

LIETUVIŲ AUDITORIJOJE, 3133 S. Halsted St., te!. VI 2-6172 
Bus išpildyta latvių, estų ir lietuvių kompozitorių kūri

niai ir garsiųjų Verdi, Pucdni ir Leoncavallo operų arijos ir 
duetai. Po konesrto gros BALIO PAKŠTO orksstras. 
Pradž-a 4-tą valandą po pietų. Bilctų kaina — $1.50 

Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti RENGĖJAI 

^ 

0) 

^fe^ 

• < £ = . . 



n DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, spalio 2$ d., 1054 

Naujosios Anglijos mokytojų suvažiavimas 
Naujosios Anglijos Apygar- m ę " ir p rašš Vokietijos kaize 

Cambridge parapi jos mokyk | 
loję, s : sers Celinos suteiktomis j 
žiniomis y ra 220 mok 'n 'ų j^ai- j 
rių tautybių. Lietuviams desto-

B A LSI JOKITE UŽ 

GEORGE M. SCHATZ 
dos Mokytojų valdybos pirm:- Ko užtar t i lietuvius prieš Rus!- m a [v lietuvių kalba. 
ninko Kazio Mockaus iniciaty
va spalio 17 d. Nukryžiuotojo 
Seserų Kongregacijos vienuo
lyne, Brocktone, įvyko moky
tojų suvažiavimas. Mokytojų 
ats tovai a tvykę iš šių vietovių: 
Bostono, Cambridge, Norvvoo-
do, Providence, Pu tnamo ir 
VVorcesterio. Dalyvavo apie 50 
asmenų, kurių pusę sudarė šv. 
Kazimiero Nukryžiuotojo ir Ne
kalto Prasidėjimo Kongregaci
jų seserys vienuoles. Be to, su
važiavime dalyvavo ir svečių: 
dail. A. Varnas , kuris atostoga
vo Brocktone pas seseles, prof. 
kun. St. Yla, dr. kun. Cukuras, 
Nukryžiuotojo Seserų kapelio
nas kun. švagždys ir viršin'nke 
motinėle Anunciata. 

Posėdį a t idarė pirmininkas 
K. Mockus ir pakvietė k m . 
Švagždi sukalbėti maldą. Po 
maldos Nukryžiuotojo Seserys 
Kongregacijos viršininke mo
tinėle Anunciata gražiai ir nuo-

j o s c a r ą , n e s ž ū s t a k a l b u m o - A p į 0 N o r w o o d o p a r a p i j o s m o 
tina. Taigi k i ta taučia i , sielojęsi | k y k j ą s u t e ik !a žinių sesuo Ak-
lietuvių kalba, o mes pa tys jąją j v ina . Ten tik šiemet įsisteigė 
niekiname. Kai profesorius pa-1 m o k y k ! a , kurią lanko 120 mo 
šakojo šį įvykį, ta i kaikuriems k j n j ų > 

net ašaros nuriedėjo per skruo
stus . 

Pirmininko pranešimas 

Apygardos valdybos pirm n n 
kas K. Mockus padarė t rumpą 
pranešimą iš Naujosios Angli-

sidalytį pat i r ta is įspūdžiais, 
vargais ir džiaugsmais, di rbant 
tautinį jaunimo auklėjimo dar
bą. Per suvažiavimus teko ar
čiau susipažinti su seselėmis, 
dirbančiomis parapinėse mokyk 
lose. Be to, per kiekvieną su-
v a i avimą kviečiamas prelegen
tas su paskai ta iš pedagoginės 
srities. 

Pe r praei tus metus Bostono 
mokytojams pavyko išleisti du širdžiai pasveikino suvažiavimo , _,. , . / . , , . , . , . . . j vadovėlius, skai tymo knygas : 

M o k y k l o s v e d ė j o s s e s e r s H i -
jacintos ir sesers Scholastikos 
praneš.mu Worcesterio šv. Ka
zimiero parapijos mokyklą lan
ko 340 mokinių. Tremt 'nių vai
kams skir iamos specialios lietu
vių kalbos. L 'e tuvos istorijos ir 

jos mokytojų veiklos. J a u t re t i geografijos pamokos, kurioms: 
metai, kaip šaukiamas apygar-j 'kasdien pask i r tas pusvalandis. 
d o s mokytojų suvažiavimas pa- Be to, seserys mokytojos savo 

R E I K A L I N G A 
1,000 VYRU 

DALYVAUTI NAKTINĖJ 
ADORACIJOS 

VALANDOJE 

CLASSIFIED AND HELP WANTCD ADS 

š e š t a i . , spal 'o 30 d., 11 v. v 
švenčiant "KRISTAUS KARĄ 
L I A U S " šventę. 

Judge of the Circuit Court 
of Cook County 

Balsuokite ant atskilo ^bal lot" 
Keptiblikonų Kandidatas 

IEŠKO DARBO 
LIETUVE moteris jieško bet ko

kio darbo, išskyrus nam4 ruošą. 
Kasyti — DRAUGAS, Ho\ 86*6 

* " D R A U G A S " AGENCY * 
55 E a s t YVashington S t ree t 

Tei. DEarborn 2-2434 

2334 South Oakley Avenne 
TeL VIrginia 7-6640; 7-6641 

PROGOS — OPORTUNITIES 

RE AL ESTATE 

dalyvius. Į prezidiumą pakvie
sti pirmininkauti P r a n a s Pau-
liukonis ir sekretoriaut i V. Va-
kauzas. 

Naujuosius skai tymus ir Kreg
ždutės II d. Knygos s 'unčiamos 
I visus kraš tus , kur tik gyvena 
lietuviai. Kai bus apsimokėta 

Prof. Ig. Malinausko p a s k i i t a spaustuvei už išleistas knygas, 
'manoma toliau išleisti R n k ū n o 
. "Kraš to mokslą". 

Vietovių p r a n e š m a i 

skyriuose dėsto ir visiems mo
kiniams lietuviu kalbą. 

VVorcesterio šeštad eninė mo
kykla veikia pr ie Aušros Var tų 
parapijos, jąją lanko 46 moki
niai, jų skaičius tur i tendenci
jos dar kilti. Kas pažymėt 'na , 
kad šiemet prel. K. Vasio nuo-. Oakley Ave., Chicago 8, 111. 
š irdaus paraginimo dėka, beve'k 
puse mokinių sudaro čia gimu
sieji. 

Lituanist ikos Studijų Ins t i tu tas 

2334 S. Oakley. Ave. Chicago 8, 111. 

R E I K A L I N G A ^ BUTAS 

Suaugusių pora be vaikų jieško 
ramaus 4 kamb. buto. Rašyti — 
"Draugas". BDX 8543, 2334 South 

I S N U O M U O J A M A 

SKUBIAI PARDUODAMA arba 
arba išnuomuojama moderniškai 
įrengta, gerą apyvartą daranti ir 
dar tebeauganti taverna su vai-

Notre Dame Baznvcia w k l a j i * T p ; : r r . k a i n a 
* ' 6*06 So. A s h l a n d Avtu 

1 3 3 5 W . H a r r i s o n . KRAUTUVĄ - l i anom, a r t * p a r . 
n , . . . ' duodama, pilnai su visais įrengimais: 
r O a d o r a c i j o s V a l a n d o s i š k l a i l - 4 kamb. butas, r a d a r a s sandėlis Rali 
sysite Mišias. Kviečiam? visus h ū , i va,- ,°J:" ,nias gyvenimo patalpoms. 
VVrilS O.-roj apylinkėj.-, Puiki proga t inka-
* mani asmeniui. 3237 S. Halsted St. 

RLpublic 7-5053. 

HELP WANTED — VYRAI 

Nukryžiuotojo Kongregacijos 
Seserų motinėlė Anuncia ta pra-

(Nukel ta | 7 pusi.) 

Suaugusiems 4 kamb. butas. Ir 
vienas atskiras kamb. Arti Šv. 
Kryžiaus bažnyčios. 

4513 S. Woad St. 

IŠNUOM. 3 KAMI?. B U T A S 
A p š i l d o m a s ; vonia . Ar t i bažnyčios . 

S k a m b i n t i t a r p 5 iki 7 v. v. 
SEeley S-06S1 

L1THIAVIAN SALESMAV 
\VANTFI) 

Knrn .s 1.000 monthly 
CalI Gl 'nderson 4-1217 aftor 5 P.M. 

Paskai tos tema buvo "Pag
rindiniai reikalavimai, s tatomi 
šių dienų skai tymui". Prelegen
t a s istoriškai apžvelgęs sk^aity Brocktono parapijos mokyk-
mo mokymo metodus, pris mi- l o s v e d ė J a sesuo Konsulatą pra 
ncs ir mamyčių var totą slebi- n e ž §> k a d J o s vedamoje mokyk-
zavimo būdą pareiškė, kad ir l o J e t remtinių va ikams yra pa-
nepriklausomos Lietuvos mo- s k i r t a kasdien po pusė valan-
kyklose skai tymo išmokymo d o s lituanistinių dalykų pamo-
metodika gerokai šlubavusi, nes kai. Be to, trečiadieniais pc 
daug pirmo skyr iaus mokinių P i e t u skiriama viena valanda 
kasmet likdavę ant r iems me- lietuvių kalbai, kurią lanko 280 
t ams tik dėl blogo skaitymo, mokinių. Brocktone šeštadieni 
nes pradžioje supaž ndinus vai- n ^ mokykla neveikia. 
kus su atskirais garsais , sunku Bostono parapijos mokyklos 
būdavę pereiti prie skiemenų ir vedėja sesuo Elzbieta pranešė, 
žodžių. Toliau prof. Ig. M a l i - . k a d Bostone veikia dvi para 
nauskas nurodė, kad jo pa tyr i - , pijos mokyklos, kur ias lanko 
mu lengviausia pradedančiuo- 5 30 mokinių. Pusė valandos kas 
sius vaikus išmokyti skaityti , dien skir iama lietuvių kalbai, 
naudojant prasmingus skieme- šeštadieninę Bostono mokyk 
nis, neskaldant jų j garsus . Ge- ** vedėjo K. Mockaus praneši- j 

mu lanko 160 mokiniu. Veikia riausia pradėt i nuo balsės E, 
nes anglų kalboje nėra tokio 
ga r so : Pvz. esmė, ėmė, sėmė, 

S II K K M A \ S 
Individualiai Pr i ta ik intos Mados V y r a m s ir Vaikams 

4648-50 South Ashland Avenue 

12 metų mokykla. Šiemet tur i 
ir išleidžiamąją abiturientų kla-

kėlė ir t.t. Piešinių pagalba iš | sę, kurią veda Bernardas Braz-
gautų žodžių galima sudaryt i 
įvairių sakinių. Toliau imti iš 
eilės ki tas balses. Prelegento 
manymu, tikliau pradėt i nuo di
džiųjų raidžių, kurios y r a daug 
papras tesnės . 
, Po paskai tos buvo gyvos dis
kusijos, kuriose daugiausia da
lyvavo seselės, nes prakt . škai 
jos daugiausia šiandien susidu
ria su skai tymo mokymo sun
kumais. Pabaigoje dailininkas 
A. Va rnas papildė prelegentą, 
pr imindamas, kad mokant skai
ty t i reikia panaudoti ne tik re
gėjimo, bet ir liečiamuosius ju
t imus. I r vaikų psichologija ro
danti , k a i vaikai t am t ikrais 
laikotarpiais geriau sugeba iš
mokti skai tymo, tuos laikotar-

Suvažiavima a t ida rymas ir 
pius reiktų ir panaudoti . 

Kvailiui neįmanoma įrodyti jo 
kvailumą 

Vienos seselės buvo paklaus 
t a s prof. Ig. Malinauskas, kas 
dary t ina su tokiais va kais, ku
rių tėvai nenori, kad jų vaikai 
būtų mokomi lietuvių kalbos. 
Paldaustas is , papasakojęs pa
našų atsitikimą iš savo patir
ties, pastebėjo, kad kvailiui 
neįmanoma įrodyti jo kvailu
mą, nes tai tuščias darbas . To
liau paėmė gražų pavyzdį iš 
vokiečio Zauerveino gyvenimo, 
kuris mokėjęs 79 kalbas, jų ta r 
pe ir lietuvių kalbą. Būdamas 
vokietis ir t u rėdamas plačias 
galimybes, tačiau apsigyveno 
Prūsuose, Lietuvos pas enyje ir 
spaudos draudimo metu rūpino 
si padėti l ietuviams: raže poe
ziją lietuvių kalba, mokslinius 
s t raipsnius ap'e lietuvių kalbą 
parašė Mažosios Lietuvos him
ną "Lietuviais esame mes gi

le le* . REpubUc 7-58<)3 
Kasdien nuo 2 vai. 

Sekmad. ir šventaa. 9—2 v. 
ADOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 
PARDAVIMAS 

Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos įvedimas, perdirbi

mas ir pa ta i symas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

pa ta rnav imas 
' A T L A S F U E L CO. a t s tovas 

4919 So. Paulina S t 
PRospect 6-7960 

PIGIAI JR SAUGIAI 

PERKRAUSTAU 
B A L D U S 
VIETOJE IR Iš TOLIAU 

K. EIDUKONIS 
<< •• <utuji} dideli •mnli * *4JMJ 

Ir apdraudas 
'•SO S Talman. Ohicaeo 2fe. m 

Tei. GRrovehtll 6-70»fl 

1 9 5 5 metų 
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 
APARATE SUTAISYMA& 

•įrbtuvėse ir namuose atliekama* 
gyrusių inžinierių. Sąžiningas b 
"•«» oatarnavimas garantuotas. 

PTCLCVISIOn 
C s a l e s - s e r v i č e ! 

Didelis Pasirinkimas Rūbu Vyrams ir Vaikams 
GAVOME DIDELĮ KIEKI VAIKAMS BESĄLYGINIAI GA
RANTUOTŲ KELNIŲ, švarkelių (jackets) ir eilučių. Vyrams 
ir vaikams turime marškinių įvairaus pasirinkimo. Apsirū
pinkite patys ir savo vaikus artėjančiai žiemai tinkamais rū
bais. 

f 

Eilutė va ikams $ | g.50 ir aug. 

Besąlyginiai ga ran tuo tos 

kelnes $ 5 . $ 

Viską galite pirkti kreditan ir 
mokėti vėliau jums patogiais 
terminais, 03 ekstra primokejimo 

eilutes vyrams 1 0 0 % vilno

nes medžiagos $59-50 ir aug. 

LIETUVIŠKA GASOLINO STOTIS 
IR AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 

ATIDARYTA 24 VAL. PAROJE. 
5759 So. Western Ave. Tei. REpublic 7-9533 

VILKIKAS (TOW TRUCK). 
Shell benzinas. Atl iekami generaliniai remonta i moto

rams , s tabdžiams, t ransmisi joms, keičiamos da lys ; be to 
visi lyginimo ir dažymo darbai . 

'P r i ty rę ir sąžiningi mechanikai at l iks darbus greitai , są-l 
Ižiningai i r pigiau nei bet ki tur . Įmonėje dirba i r pa tys j 
Į savininkai. 

Įmonės savininkai : A. Adomėnas, V. Kozica, V. Paalksnis 

g.HI!lll!IIIIIUIIII!IIINIUIUIIIIIIIIIII!l|ll!l!llll!lllllllll!!ll||l||||li||||||!l|||||||||||||l!linilllllliniHllllil 

I PERKRAUSTYMAI — MOVING 
Pigus, sąžiningas darbas . Visi apdraudimai . I š ar t imų ir 

I tolimų distancijų. Šaukite sekančiai : 

ANTANAS VIL IMAS 

B U S I N E S S S E R V I C E S 

ANTANAS LUKAS IR SGNUS 
KO> TRAKTORIAI 

Statome namus an t jūsų \arba ant 
mūsą sklypų. 

Tur ime keletą, baigiamų statyti 
namų parda\ imui. 

6450 So. Fairfield Avenue 
Tei. HEmlock 4-5881 

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

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

Tei. GRovehill 6-6708 arba 
WAlbrook 5-3451 

MURPHY & MURPHY 
BUILDING MAINTENANCE 

TUCKPOINTtNa 
CHIMNEY REPĄ IRS 
PLASTIC YVALL TILE 
FLOOK COVERINOS 

Asphalt—Rubber Ule, ete. 
Union, Licensed, Fullv Insured 

Alle. 4-5900 

RESTORANAS, jaukus; pii«- baro 
ii vietos. Viešbutyje, žemos išlaidos. 
ideali vieta šeiniai. Prieinama nuo
ma, g-era sutartis, apšild. ir 
vanduo. Pilna kaina |1.S 
biai parduoti. vienas nedali apseit 
Pamatę įvertinsite gera progą. :IMH 
\V. Jac tūoa . SAeramento 2-:K158. 

D a u g i a u s i a s u t a u p y s i t e p in igų 
pirkdami mūsų įstaigoj namus, 
biznius, nes čia RASITE TIKRA' 
LABAI VERTINGŲ BARGENŲ 
visoj Chicago j . Patikrinkite! 

A L G. B L D R E C K A S 
REAUTY 

1839 W. 47 S t TeL LAf. S-S384 
(Tr Rekmadienlals) 

J E I G U ieškot pirkt i namu, 
biznių, sklypų, ūkių, a rba nori t 
ką parduoti , atsiminkint , jog 
mielai ir sąžiningai pa t a rnau ja 

P . L E O N A S 
REAL ESTATE 

7350 S. California Ave. PR. 8-0097 

P. STANKOVICIUS 
RKAL EST. Ir IN6UR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted S t 

Ph. DAnube 6-2703 
namų TArds 7-6811 

Padeda pirkti - parduoti namu* 
ūkius. biznius. Parūp ina paskolas, 

daro vertimus. Tvarko 
umentus. Ofisas a tda

ras »—12 ir 4—7. 

.......... ••...,- 0 k i u s biznius 
1.1 Ir karstas d r a u d i m U B l r d 
.50. Nori sku- | j m , g r a c i j 0 8 d o k 

TAVERNA — Gerai einąs įsigyve
nęs biznis. Nuoma $U0, gera sutar- !rūšiu apdraudas ir 
tis. Apleidžia miestą. nori skubiai 
parduoti taip kaip stovi. I2.2S0. Ap-
itarSJe f vertinsite ger i ptrosa. GIMIT 
S. Ashland Ave. RttovefcOl S-OOOr*. 

BUILDING & REMODELING 

NAMŲ STA'n'BA 
įvairūs i>ataisynuu ir pardavimas 

Jei norite pirkti ar užsakyti namą, 
kuris būtų gerai išplanuotas, pato
gus, gražus ir pigus, pirkite a r užsa
kykite pas 

V. ŠIMKŲ 
Susitarti šaukit RF.lianee 5-8202 

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

Adresas: 464-5 So. Keating Ave. 
CHICAGO 3 2. IL.L. 

GERA BIZNIO PROGA 
Reikalinga moteris ' partner!s-

darbininke. Investuoti $1 800 nau
joje RED HOT krautuvėje. Pel
ningas biznis. 610 S. Kedzie, 
klauskite Johnnv, SAcramento 2-
9367. 

KEPYKLA — RKTAlfi 
Geroj pietinėj miesto daly. 2-m 

vyram dirbti. Puikus įrengimas kar
tu ir "revplving oven*'. Ideali vieta 
porai. Vienas negali apsieiti, skubiai 
nori parduoti nebrangiai, M.00O. 
Apžiūrėję įvertinsite gerą, pirkinj. 

lOnOG S. Halst«Hl St. 
\VAtenall K^56S6 
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BATŲ TAISYxMO DIRBTUVĖ 
Moderniška kandis mašinerija. Daug 
prekių. Nuoma $50, 5 m. sutartis. 
I>Cl ligos nori skubiai parduoti, n<>- j 

te gerą pirkini. <256 \V. Division St. 
Aiba skambinkite savininkui — 

Tarpininkaujame perkant ir par 
duodant namus, biznius ir kt nuo
savybes. Parūpiname paskolas, visą 

sutvarkome bei 
notarizuojame klijentams nemoka
mai nuosavybes dokumentus. 

Kl TRA-NORKLS EEALTY 
2405 W. 51 St. 

PRospect 6-7238, 
vakarais YVAlbrook 5-5689 

PARDAVIMUI 2-JV BUTŲ 
MEDINIS NAMAS. 

6 ir 6 kamb. 2-jų automob. me
dinis garažas. Karstu vand. apšildy
mas. Kaina SlT.uoO. 

133tt S. 48 th Cowrtp Cicero, m . 

Kreiptis po 7 v. v. 
Tei. OLympic 2-5330 

LIETUVIŲ DĖMESIUI 
Tai nepaprastas pirkinys tiesiai iš 

savininko. Pajamų namas. 6 kamb. 
butas ir H kamb. butas. Privačios vo
nios. Beriinės spintos, šaldytuvai ir 
krosnys. Aliejum apšildoma. 2 akrai 
/ . -mes. Tei. Sūnumi 1744. 

2-jų BUTŲ mūrinis po 6 kamba
rius "boulevardo" kampas, 2 skly
pai, automatiškai karštu vandeniu 
apšild. Daug priedų. Savininkas — 
LAfayette 3-2604, po 6 v. v. C O l u m b u s 1-509S 

R B8TORA NA 8-TA VE R NA. Gerai 
c inas biznis, pu ik ia i į r eng tas , ideali 
vieta porai. Pr ieinama nuoma, perą 
sutartis, pilna kaina $6,0<>U, plius. 
Nori skub ia i p a r d u o t i , v i enas negal i 
apsieiti. Apžiūrėję įvertinsite gerą 
pirkinj. 9:52 \V. Fulton St. 

H.Vvmarket 1-9149 

K O N T R A K T O R I U S 

STANDARD BUILDERS, INC. 
7 2 6 W . 1 8 S t . C h i c a g o 16 

A. Gintneris, pirmininkas 
V. Fetrauskas, .statybos vedėjas 

CH 3-1 .->;$;> 
Lietuvių Statybos Bendrove stato na

mus pardavimui, pagal užsakymus ir a. 
bVka remonto darbus. 

REAITESTATE 

821 8, SACRAMENTO 
•— 7 ir G kamb. Tuojau galima už
imti. Prašoma $8,000. 

3910 W. ARTHINGTON 
•— G ir 6 kamb. Abudu butai moder
niški. Prašoma $17,500. 

Susitarimui šaukite CAnal 6-1741. 

P a r d a v i m u i de l ika tesy ir g r o s > 
riŲ k r a u t u v e . Vis iems m e t a m s %Č-
ra i e inąs bi/.n's. 2311 S. L e a \ i t t S t . 
F c n t i e r 6-5257. 

PA R DAVIMUI TA V K H X A 
su \\sais jrengriniais. Veikiantis l)iz-
nis. 4 kamb. apstatytas butas užpa
kaly. Kaina $2.500. 3540 S. Halsted 

Ylrjrinia 7-97.">0 

PAROAVIMPI "RGOMING 
HOPSK" 

15 kamb. Karštu vand. apšild. Karš
to , vand. šildytuvas. Geros pajamos. 

Tei. CRa\vford 7-7104 

GERAI F.INĄS B1ZMS — 
TAVERNA SU VIRTI VU 

Bizniu gntveje. "Air-oonditioning-" 
ir moderttiftki (rengimai. Biznis t inka 
vyrui su žmona arba dviem par tne
riam. 

IlKpublie 7-9240 

REAL USTATE 

Savininkas apleidžia miestą, turi 
parduoti. 7 kamb. "Raneh" namas— 
S mieg-. kamb. Koklių vonia. Kros
nis, šaldytuvas, ska 'biama mašina, 
džiovintuvas, "garbage disposal", 
"exhaust fan" ir daup kitu priedii. 
Patio ir 2-jų automob. gar. Arti mo
kyklos, autobusas ir krautuves. 
Teisingai įkainuotas skubiam par
davimui. 
9521 S. Bennett. USsex 5-7438 

1841 S. CALIFORNIA A V E . CHICAGO, I U L | 
^ Į H B < B _ Telefonas —- ROekwell 2 - 2282 . 
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NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO 
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE 

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki S (0,000.00 
— IR — 

Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis 

CHICAGO SAVINGS & L0AN ASSN. 
6234 S, Western flve. Chicago 36, 111. 

CHANE SAVINGS & L0AN ASSN. 
2555 W. 47th St, Chicago 32, 111. 

DISTRICT SAVINGS & L0AN ASSN. 
3430 So. Halsted Street Chicago 8, 111. 

MIDLAND SAVINGS & L0AN ASSN. 
4038 flrcher flve. Chicago 32, 111. 

ST. ANTH0NY SAVINGS & L0AN ASSN. 
1447 S. 49th Ct. Cicero 50, 111. 

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

PARDAVIMUI mūrinis 2-jų butų 
po B kamb. Aluolo medžio papuosi-
niai. uždari porčiai užpakaly. Autom. 
a'i>juni apšild. 3 tiutomb. garažas. 
Susitarimui skambinti — HKmlock 
4-9709. 

(TIOKRO — l^abai poras pirkinys 
už tik $15,95<». Mūrinis 2-jų butų po 
4 kamb. Arti geriausios O r r n a k Rd. 
apylinkes, l 'ždari ponMai. Pastoge. 
Sinkos spintos. IVčiais šildoma. Ga
ražas. Puikiame stovyje. Barg-enas! 
STanloy 8-H7r»0 a rba Blshop 2-2 i « l . 

CICERO — Tikras barmenas! IT-kš-
čia nueinama iki t v r m a k Kd. 2-jų 
butų mūrinis — 5 ir 4 kamb. Pilnas 
rūsys. Karstu vand. apšild. 1-nias 
aukštas, švarus nam. ir greram sto
vy. 1 autom, garažas. $21,000. Man
tus pasiimti — 6335 \V. Cermak Ild., 
B>t\v vn. 

CICERO — Beveik prie Ber\v> n 
linijos! Mūrinis pajamų namas. 5 
kamb. l -me augšte plius 4 ̂  kamb. 
butas pastogėje. Pilnas rūsys. Spin
tos koklinėse virtuvėse. Moderniškos 
vonios. "Arch^d". Garažas. 42*4 p«"<lų 
sklypas. $ 19.250. STanh'y 8-8750 ar
ba BIshon 2-2161. 

MARQUETTE MANOR 
5 kamb. mūrinis. Kombinuotas sa-

lionas-valgomasis. Gazu ap.šild. T. V. 
kambarys. Koklių vonia ir virtuvė. 
čia yra nepaprastas pirkinys, tns ia i 
is savininko. T«'i. l U p u b i i c 7-0601. 

BCRWTN — 6935 W. 29th St. 
Gražus — l metų! Tu.s«v,ias, galima 
užimti! Kaktai — 6335 \V. Cfrinak 
Kd.. Darvyn. Labai gražus 5 kamb. 
mūrinis vieno augšto namas. Puikus 
ir erdvus! Pilnas rūsys. Autom. aps. 
Graži koklių vonia su spalvotais 
įrengimais. Moderniškos 'Tormiea'* 
spintos virtuvėje. Insul. Plieno kon-
strukeija. Daug gerų ypatybių! 

CICERO — Skubiai parduodamas. 
nupigintas iki $23.950 Pėk&Ma nu
einama iki Cermak Rd. Mūrinis 2-jų 
butų po 5 kamb. l 'ždari porėiai. Pil
nas rūsys. 2 eentr. ap.šild. Sinkos su 
spintom. Geram stovy. 2-jų automb. 
gar. Greit galima užimti. STanloy 8-
8750 a rba Rlshop 2-2161. 

ARTI 72-os ir ARTESIAM 
4 kamb. mūrinis namas, galima pa
didinti. 3 m. senumo. Pilnas rūsys. 
Automatiškai aliejum Šildomas. Kok
liu vonia. 2-jų autom, garažas. I>uug 
priedų. Jkainuotas skubiam parda
vimui. ROSAS REALTY CO.. 6151 S. 
Ked/.ie Ave. GRovehill 6-8015. 

F . P . ST. AILBY'S parapijoje 
9027 S. Dante Street 

3 N A M A I 
$16.950 

Modelis a tdaras apžiūrėjimui tik 
susitarus. 

Edvrards Ririders 
ES. 5-753S 

1% Al G.ŠTO 7 KAMB. MEDINIS. 
Autom, aliejum šildomas. Pilnas 

rūsys. Uždaras porėius užpakaly. 
40x125 pėdų sklypas. $8.900: ' aav. 
nori skubiai parduoti . Pamatę įver
tinsite. 

12838 S. Marqnette 
Mltchell 6-0635. 
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CHICAGOS ŽINIOS, 
Išmintis iš galvos — 56 valandos darbo savaitėje 

k u l k a g a l v o n Chicagos miesto tarybos fi-
Nusišove žmogus, įtartas žmcg- n a n s i n i s k omitetas vienbalsiai 
zudysteje, kai policija apsupo r e k o m e n d a v o .miesto gaisrinin
ko namą. Jis yra George Lu- k~ a m s 5 6 y a l a n d ų d a r b ą s a v a i . 
chyk, 62 metų, 2653 Augusta. t § j e G a l u l i n i s s p r e nd imas bus 
PoLcija norėjo jį apklausinėti įvykdytas l a p k r i č i o 4 d. miesto 

Philadelphia Pa Mokyt-jų suvažiavimas 
(Atkelta iš 6 psl.) 

ryšiumi su David Konsoer, 22 tarybos pilnaties posėdyje. 
metų nužudymu. Luchyk užsi 
rakino antradienį prausykloje ir į g ^ . . d i e n a 

paleido kulką iš revolverio i sa-1 '^ 
vo galvą. Konsoer's lavonas, Per 1,000 katalikų augštesnių 
persksostas kulkos, rastas spa- mokyklų studentų dalyvaus 
lio 3 d. Thatcher Woods, keturi tarptautinėje studijų dienoje 
blokai šiaurėje nuo Chicago[ ateinantį sekmadienį Alvernia 
Ave., Des Plaines upės pakran- j High School, 3901 N. Ridge-

nešė, kad iš trijų lietuvių kon 
gregacijų — Nukryžiuotojo, š / . 
Kazimiero ir Nekalto Prasidėj -
mo — atstovių yra įsteigtas Li

tus pienas ir lietuviška juoda 
duona. Baigiantis vaišėms vir-
š'n'nkė paprašė visus pasirašy
ti į vienuolyno svečių knygą. 

Vėlai vakare skirstantis į na
mus su gražia nuotaika ir džlau 
g mu širdyse, turėję progos ke-

7' ^Thl lTdpTnhH^ tuanistikos Studijų Institutas, I l e t ^ v a l a n d l * draugiškai paben-
S Z ^ r T ^ T ? ^ kurio tikslas •tHdljttOtlIitliiLiiis.!dr*utti Pasidalyti mintimis vi-

tėję. 

Neteko žaislinio ginklo, 
bet išgelbėjo galvą 

way. 

Kalbėjo kardinolas 
Kardinolas Samuel Stritch 

Į taverną įžengė tūlas vyras, | vakar kalbėjo Holy Name Lec-
mosikuodamas žaislinį ginklą, j ture bureau pietų metu Palmer | B a ' l f o " o r g a n į z a c i jos veiklą, bet 

Kan. Končiaus kalba per radiją 
"Brangios sesės ir broliai lie

tuviai! Praeito mėnesio pabai
goj, lankydamas vargšus lietu
vius pabėgėlius Vokietijoj, iš jų 
patyriau, kiek džiaugsmo ir nu 
raminimo 
lietuviai, suteikėte, kai už va 
jaus metu surinktus pinigus nu t i n J sėtuvių jaunimo auklėjimo 
pirkote 30,000 svarų cukraus ir klausimą. Tuo tikslu 1953 m. 
pasaldinote jų kartų gyvenimą, vasarą Nekalto Prasidėjimo vie 
Jų vardu ir Balfo organizacijos nuolyne Putname buvo sureng-
vardu reiškiu nuoširdžiausią pa t o s vienos savaitės studijų die-
dėką. Teatlygina jums Dievas, nos. 1955 m. vasarą tokios stu-
Parama yra reikalinga nuolati- dijos numatomos surengti Nu-
nė. Dabar jūs turite vėl gerą kryžiuotojo Seserų Kongregaci-
progą parodyti savo gerą va- jos vienuolyne, Brocktone. Ren Mūsų tikėjimas pateptas kan 
lią gailestingiems darbams, jei giamasi ypatingai panagrinėti kinių krauju; pašventintas 
kiekivenas atsilankysite ir savo Lietuvos istoriją ir jos dėstymą gįmtmsčių liudymais 
prietelius atsivesit į spalio 30 d. mokyklose. 
rengiamą didžiulį Čiurlionio an-

Į kolegiją įvedama lietuvių 
kalba 

SEGHETTI T R A V E L BUREAU 
2451 S. Oakley Ave. — Te!. ITArds 7-327? 
MES^ PARŪPINAME KELIONES: Lėktuvai* 
Geležinkeliais — Autobusai* — Laivai* 

šiems lietuviams šiandien taip 
aktualiu ir skaudžiu klausimu 
— lietuviškos nuotaikos sklei
dimu jaunuomenės tarpe. 

—Dalyvis 

samblio koncertą. Jūs savo at
silankymu ne tik paremsite 

Neteko jis to ginklo ir vos galvą I House. Taipgi kalbėjo kun. 
nepaliko ten. I Joseph T. Mangan ir gaisrinin 

Kai banditas įrėmė ginklą į i kų komisionieriaus pagelbinin-
svečio nugarą tavernoje, 550 W. | kas Anthony J. Mullaney. 
63rd str., savininkas Frank Į • 

atgaivinsite savo širdis ir sie-
Nekalto Prasidėjimo Seserų 

"77"" .", "T Kongregacijos atstovė sesuo Ve las gražiausiomis lietuviškomis .? & . . _ 
. . . . . . , • -u ronika susirinkusiems pranešė 

patriotinėmis damomis, ir bus . _ . . r 

— Kard. Faulhaber 

Jeffra pamatė, kad tai tik žais
linis pistoletas. Jeffra pačiupo 
geležinę lazdą ir tvojo įsibrio-
voliui į galvą. Banditas nume
tė savo ginklą ir pabėgo. 

Kiek surinkta taksų 
State's Att 'y Gutknecht pra

nešė praeitąjį antradienį, kad 
už asmeniškas nuosavybes šiais 
metais surinkta $3,546,000 tak
sų. Manoma, k a i viršys 4 ml-
lionus dolerių, kai visi sumokės 

buvo 

dviguba nauda. staigmeną, kad jų bendrabučio 

Retos knygos 
Pirmas retas knygas ir rank- i taksas. Praeitais m e t a s 

raščius garsių knygų ir doku- j surinkta $3,067,080. 
mentų, siekiančius Vidurinių 
amžių gali pamatyti North-
western universiteto Deering 
knygyne. 

Pasitraukė iš FBI 
John J. Quan, 8205 S. Ver-

non, Federal Bureau 6f Investi-
gation specalus agentas, pasi-

Mire lakūnas 
Ray Preston, 54 metų, 825 

j Columbia ave., Naperville, mirė 
praeitąjį antradienį Delnor li
goninėje, St. Charles, nuo žaiz
dų, kurias gavo praeitąjį sek-
madienį, kai jo lėktuvas sudu
žo Du Page County aerodrome. 

"Didžiulis Čiurlionio ansamb. kolegijos studentėms, studijuo-
lis, kuris atvyksta iš Clevelan- Janemis Enhorst College, Put-
do man labai gerai yra žino- n a m - C o n n " b u s dėstoma Lėtu
mas, nes jis jau prieš dešimt v i u k a l b a > u ž k u r i a - b u s d u o d a " 
metų puikiausius koncertus d a - ! m a 1 2 t a š k l i - D 5 1 P a t i e s dalyko 
vė Vokietijoj, Austrijoj, P r a n - j s u kolegijos vadovybe jau susi-
cūzijoj ir kitose Europos šaly- j tarta, tik dabar smulkiau stu

dijuojama dalyko programos ir 
apimties klausimas. 

se ir buvo pagarsėjęs kaip ge
riausiai išpildąs lietuviškas dai
nas. Ne sykį jau esu buvęs jo 
koncertuose ir kai tik galiu, 
vykstu ir vėl, nes niekada ne
galiu atsidžiaugti jų dainomis. 

"Man suteikta didelis malo- n o i r Brocktono mokytojų sky 
numas ir garbė būti šiame kon- r h i pirmininkai. Posėdis baigtas 
certe ir plačiau į jus prakalbėti! m a l d a > k u r i a - sukalbėjo kun. 
apie lietuvių tautos aktualias j Svaigzdys. 

Apygardos mokytojų pirmi
ninku išrinktas Pr. Pauliukonis 
Valdybos narius sudaro Bosto-

traukė iš FBI ir pradėjo vers-! Jo žmona tuojau žuvo nelaimė-
tis privatine te'siu praktika. | je. 

problemas. Pasimatysime kon
certe. Ačiū". 

IŠ ATEITININKU 
GYVENIMO 

(Atkelta iš 2 nsl.) 
d'enį iškylavo prie Maple eže
ro. 

Vos išlipę iš mašinų, nėrėm į 
rudeniu pasipuošusį mišką. Tik 
rai jautėm kažką lengvo ir džiu 
gaus, pabėgę nuo miesto dulkių. 

Net dangus buvo šviesus ir 
giedras kaip mūsų nuotaika. 
Miške ir ežero 
skambėjo juokas ir gyva lietu
viška daina. 

Saulei leidžiantis sukūrėm lau 
žą, susėdę aplink jį sotinomės 
Tumosų dovanotomis ir mūsų 
pačių ant "jiešmų" iškeptomis 
dešrelėmis. 

Laužui gęstant, ilgesio pilna 
skambėjo "Lietuva brangi" ir 
"Leiskit į tėvynę". "O, Kristau, 
pasaulio valdove" giesmę gie
dant ne vienas pagalvojo, kaip 
šimtą kartų būtų maloniau pa
iškylauti po tėviškės dangum. 

si ateitininkai ruošiasi dalyvau
ti. Taip pat niekas neatsisaky
kime padėti savo darbu ir auko
mis šio koncerto proga. Kaip 
buvome vieningi kongreso me
tu, būkime vieningi ir ruošiant 
šį koncertą. 

Sendraugių Skyriaus V-ba 

mi SAUNORIS 
GĖLININKAS 

Pas mus galite gauti gfillų kapt; 
papuošimams sodintų ir skintų Jvai 

p a k r a n t ė s e | riaušių rūšių ir gSlių korsažams. 
l l l t h St. & Pulaski Ave. 

(Priešais 9v. Kazimiero kapines) 
Telef. GArtlen 4-OOS7 ir 

GArden 2-1052 

Bet kada Dalyvis, 
i 

NAUJIEJI METAI 
Šiemet ateitininkai ruošiasi 

Naujus, 1955, Metus sutikti gra 
žiame visos ateitininkiškosios 
šeimos Chicagoje vakare, kuris 
rengiamas gražioje vieno vieš
bučio salėje. Bus įdomi pro
grama. Šokiams gros Br. Jonu
šo vedamas orkestras. Ateitinin 
kai niekur nepasižada dalyvau
ti, kaip tik savo šeimoje. 

PADEKIME BALKUI 
Visi ateitininkai yra ragina

mi prisidėti darbu ir aukomis 
Balfo vykdomame vajuje. Lap
kričio 14 d. bus daroma rink
liava Chicagos miesto gatvėse. 
Visi ateitininkai prašomi regis
truotis Balfo skyriuose rinkė
jais ir kuo kas gali paremti ar
timo meilės darbą. 

Sendraugių Skyriaus V-ba 

KONCERTAS JAU ČIA PAT 
Ateitininkų Susišelpimo Fon

do koncertas, kuris bus Mari
jos augštesn. mok. salėje, įvyks 
lapkričio 7 d. Tame koncerte, 
kuriame programą išpildys vir
tuozas Izidorius Vasyliūnas, vi-

8TATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISORIŲ RCftIŲ 
MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBER CCX 

STASYS LTTWINAS, Prez. 
S039 S<x HALSTED ST. 

TeL Vlctory 2-1272 
APKAiNAVIMĄ Ift PREKIŲ PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RASTINfi ATIDARYTA kasdien nuc 
ryto iki 8 vai. 

Šeštadieniais 
6 vai. vakaro ir 

Iki S vaU vakaro 

ROŽANČIAUS MĖNESYJE 
Kiekvienam katalikui reikia 

knygeles 

'ROŽIŲ PUOKŠTĖ" 

Dažnai Yra Reikalinga 
Daugiau Negu Viduriu 
Liuosuotojas 

Nf.sikunkytitf arba nesijauskite 
blogai nuo galvos skaudėjimo, ni>-
tvaikingro virškinimo, nc>rvuotuino, 
duju, nemtogo ar apetito stokos dėl 
priežasties netvarkingo viduriu ištuš
tinimo arba viduriu užkietėjimo. 

D R PETER'S - OOMOZO viduriu 
liuosuotojas, "StOmachic tonie" ir 
"earminative" (duju pašalintojas) 
•velniai ir patogiai suteiks palengvi
nimą. 

0te vaistai suteiks efektingą pa-
lengvinimą kiekvienam šeimos na
riui. Jie yra pagaminti nagai moks
line formulę išvNStytą per 85 metus, 
Joje yra 12, ne viena, ne dvi, gamtos 
gydančiu, žolių ir šaknų. 

švelniai ir efektingai GoOfeOao pa
gelbsti sutingusius- vidurius pašalinti 
užkemšanėias atmatas, Ir pasalina 
užkėteju.sius viduriu d-ujas. Skrandis 
jaučiasi gerai. Hūkite gudrūs — ne-
besikankintite nei vienos dienos dau
giau. Imkite OOMOZO šj vakarą ir 
pamatysite, kaip gerai jausitės rytoj. 

Jei jo negaunate jūsų apylinkėje, 

J P A S I Ų B K T T E š j KUPONĄ SIAJS' -
DIENI I 

Prisiuskite man apmokėtu paštu, • 
, 1 1 oz. bonk.-į, GOMOZO. ]dėdu | 
1 $1.00. . 
1 v • -

Vaišes 

Po posėdžio, Kongregacijos 
viršininkes visi dalyviai buvo 
pakviesti j motiniškąjį namą 
vakarienei. Prieš vakarienę te
ko aplankyti gražiai įrengtą lie
tuvišką kampelį — gal tiksliau 
tū tų pavadinti lietuvišką sek
lyčią, kurios sienas puošia dail. 
A. Varno piešti prel. M. Krupa
vičiaus ir prel. Pr. Juro portre
tai ir keletas peisažų. Stalai pa
puošti lietuviškomis juostomis 
ir medžio drožinėtomis koplyte-
lem's bei kryžiais. Original ai 
iš medžio drožtas Lietuviškas 
Vytis. 

Visi dalyviaį buvo skaniai ir 
rūpestingai sezellų pavaišinti, 
ypatingai patiko skanus -rūgs-

A. A. 
VINCENTAS BALSIS 

Gyv. į sos s. BOtli Ave, Ciceru.! 
Tel. OLympic 2-5835 

Miie spalio 26 d., 11)54 m.. 
9 vai. vak., sulaukęs senatvės. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Telšių 
ap.sk r., Varnių parap. 

Amerikoje išgyveno 5 1 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Vincentas, marti Stefani
ja, dvi dukterys: Valerija Har-
pham ir Elena Kann. tentas 
Kdgar, 4 anūkai : Arleen, Ca-
role, Richard ir VVilliam, sesuo 
Julijona Juzėnas, sesers vaikai: 
Petras Šliogeris, Adeline G ip 
sas ir Berniee hevato ir jų šei
mos, du pusbroliai: Petras Bal
sis ir Antanas Balsis, kiti gimi
nes, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Cicero Liet. Karei
viu Draugijai Ir Lietuvos Ūki
ninku Draugijai. 

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyėioje. 1410 S. 50th Ave., 
Cicero, 111. 

Laidotuvės jvyks šeštadieni, 
spalio 80 d., iš koplyčios 8: J© 
vai. ryto bus atlydėtas j šv. An
tano parap. bažnyčia, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionles siela. Po pamaldų bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines. 

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

Nulifule: S ū n u s , dukterys, 
marti , žentas ir anūkui. 

Laidotuvių direktorius Anta
nas Petkus. Tel. TOwnhall i>-

1 00. 

CONRAD'AS-FOTOGRAFAS 
(Lietuvis) 

Moderniškai Įrengta 
vieta įvairioms nuo
traukoms. Specialy
be—vestuves. Jau
navedžiams duoda
ma puiki ir brangi 
dovana. Sąžiningas 
ir gražiai ati"**as 
darbas. 

414 WEST 63rd STREET 
Tel. E X * 4-5883 a rba ENg. 4-5840 

Kurią parašS RUN". J . B l ' B K l ' S 

"Rožiy Puokštėje" rasite visoms 
Rožančiaus paslaptims t rumpus ap-
.Tiąstymus. kad geriau galėtumėte at
kalbėti Rožančiaus maldas. Gražiais 
ir pritaikintais žodžiais apmąstymai 
išaiškina paslaptis su kiekviena Ro
žančiaus malda. Tai yra t ikrai naujas 
būdas Rožančiaus kalbėjime. Tai yra | 
pirma tokia knygele išleista lietuvių 
kalboje. Kaina 25 centai. 

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

Chicago 8, UI. 

Vardas 
| Adresas I 
j Paštas n I 
. I>r. PtTTKR FAHRXFA & SONS . 

CO. Dtpft. "D", 4541 X. Kavcns- | 
mood Ave., Chicago 40, UI." . 

Pirkit Apsaugos Bonus! 

Remkiie dien. Draugą! 

Visi Pittsburgho lietuviai 
KLAUSO IR REMIA 

Pittsburgh'o Lietuviy 
Kataliku Radijo Programa 

— vadovaujama — 
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

J I TRANSLIUOJAM \ 
Kiekvieną sekmadien* mio 

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

WLOA 
RADIJO STOTIES BRADDOCKB 

Visais reikalais krėipkitSs smo adre
su: LITHUANTAN ČATHOLTC HOUF. 
Radio Station WLOA, Braddock. Pa. 

G U Ž A U S K Ų 
BEVERLY HILLS GfiLINYCIA 

Geriausios gėles del vestuvių, 
banketų, laidotuvių ir del kitų 
/isokių papuošimų. • 
6901 SO. WENTWORTH AVE. 
Tel.: ST. 3 2454 ir HU. S-22M 

A. A. 
VINCENTAS BORUS 
r,y\vno 8*14 \V, 4 7 St. 

Mirė spalio 26 d.. 1954 m.. 
11:30 vai. vak., sulaukęs se
natvės. Gimė Lietu vole; kilo iš 
Mažeikis spskr., Akmenės par., 
Kadių km. 

Amerikoje Išgyveno 4S m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Kristina (Krasauskai tė) , 
duktė Stella Shimaitis. žentas 
Simon anūkė Simone, sūnus 
Rurney, mart i Naomi, b r o l i s 
•Jonas, brolienė Apnieška ir jų 
šeima, švocerka Martha JMasu-
'is, jos vyras Alphonsc ir ju 
šeima, art imi priminės Ona 
Root, jos vyras John, Sophle 
Worth. jos vyras Mike, ji.i šei
mos ir JOsephine Gužauskas, 
kiti r iminės, draug-ai ir pažįsta
mi. Lietuvoje liko 2 seserys ir 
brolis. 

l 'riklausė Žemairiu klubui, 
t ' leniškių klubui ir Žagaricčių 
klubui. 

Kūnas pašarvotas John T\ 
Eudeikio koplyčioje, 4330 So. 
California Ave. 

Laidotuvės jvyks šeštadienį, 
spalio 30 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j Nekal
to Prasidėjimo Panelės švenč. 
parap. bažnyrin. kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos ūi velio-
nies siela. I'o pamaldų bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes. S 

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

Nuliūdę: žmona, cluktč, ssū-
nus. mar t i ir žcnUus. 

Laidotuvių, direktorius John 
F. Kudeikis.' Tel. YArds 7-1741 

I 1 

sE^uirs' 

PIRKITE TIESIOG 
MR. NELS0N 
— aavininko — 

S t Casimir Monument 
Company 

8914 West l l l th Street 
Vienas blokas nao kapinių. 

Dldžiaasias paminklams planų 
t pasirinkimas mieste 
Telef. CEdarcrest 3 6335 

Taipgi parūpiname bilietas, viešbue^ns Ir snrvnrfcome Tisai su ke
lione suristas dalykus. TURIME LIETUVIU SKYRIŲ Pildome 
afidevitus. Keliones pfanuokite iš anksto kitiems metams. Anks
čiau užsisakykite Mietus kaip lėktuvais taip ir laivais, tai būsite 
tikri, Kad tikrai Kausite vietas. P i rkdami biletus pas mos nemo
kėsite brangiau ir išvengsite laiko sutrukdymo, nes nereikė^ lan
kytis nei i gelžkelio stoti ar aerodromą, nes visa tai atliksits 
vienoie vietoje — PAS MUS. 

'STEPONAS C. LACKAWICZ 
LAIDOTUVIV DIREKTORIŲ.̂  

TRYS KOPLYČIOS 
REpublic? I * I 3 2424 W. 69th St. 

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

Vlrginia 7-6672 
PUilman 5 1270 

ANTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. VVESTERN AVE. 1410 S3. 50th flTE 
CHICAGO. ILL CICERO, ILL 

GRovehill 6-2345 
T0wnhall 3-2109 

JOHN FTEŪDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4605 07 South Hermitage Avenne 
TeL YArds 7-1741-2 ir BIshop 7-9481 

4330 34 South California Avenue 
Telefonas Lflfayette 3-0440 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

LIGDĖSIO VALANDOJ 
UukiU 

MAŽEIKA* EVANS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

6845 So. Wcstcrn Ave. Air Conditioned koplyčia 
REpobUo 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tiem*, kurte g^-rena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau jūsų namų. 

S E K A N T I E J I Y R A N A R I A I CHICAGOS L I E T U V i r 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

; Ambulamuj pa tania \1 ^ - ^ j . Mes tarime koply^tr 
j r • telkiama* « S T ^ ^ ^ f I s o s e Chleacoa 

dlen* Ir n a k t J. B d U Ja HoHelandc dai'«» 
*ale iaoklt* _ - J ^ ^ B C - ^ tuojaus patar 

laujam 

ANTANAS M. PHILLIPS 
'SS07 S. IJTUANICA A\TE. TeL YArds 7-340 

PETRAS P. GURSKIS 
469 West 18th STREET TeL SEeley S-571 

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

POVILAS J. RIDIKAS 
SS54 8. HAI>TKD STKKEI lelrpbone YArds 7-191 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. MIC1DGAN AVE. TeL COmmodom 4-22» 

JURGIS F. RUDMIN 
,8S19 8. IJTUANICA AVE. TeL YArds 7-1188—11» 

JULIUS LIULEVI6IUS 
,4348 8. CALIFORNIA AVE TeL LAfsjette S-S57: 

LEONARDAS A. EŽERSKIS 
1646 WEST 46th STREET TeL YArds 7478) 

f ASAITIS — BUTKUS 
1446 SO. SOtb A V E , CICERO 60, H L Tel. OLympic Z-1003 

Perskaitę dien. "Draugę", duokite jį kitiems. 

Drauge" rasite vėliausiu, jdomiausiij žiniij. 

*> i 

http://ap.sk


8 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
• įju II m u i w * — i — - Ketvirtadienis, spalio 28 d.. 1954 

C/. 

i mus 
X P. Niedvaras vadovauja 

Roselando Balfo 57 skyr. rūbų 
vajui. Vajus baigsis lapkričio 
1 d. 

IŠ ARTI IR TOLI 
A. J. VALSTYBĖSE 

— Prel. I. Vafanealnas, šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
Philadelphijoje, yra vienas iš 
Katalikų Federacijos didžiausių 
remejų, geradarių, šulų. Jo dė
ka iš ten buvo atvykę į se'mą, 
Clevelande 3 atstovai, atvež-
dami jo asmeninę 59 dolerių 
auką. Girdėti, kad prelato gio-

Pranas Bružas, K. Leo- bojamas skyrius uoliai ruošiasi 
naitiene ir Balfo 57 skyr. vai- Kristaus Karaliaus šventes pa 
dyba kruopščiai ruošiasi rink
liavai, kuri įvyks lapkričio 14 
d. Rinkėjų skaičius auga. 

minėjimui, kurio metu bus pa
rinkta aukų ir Katalikiškos Ak
cijos fondui. 

X A. Wells, J. Juozaitis ir ki-j — Romualdas ir Cec lija Sta
ti demokratų vadai dalyvavo ir sianai» gyvenantieji 26 E. Vir-
kalbas pasakė Roselande spalio S i n i a ' Phoenix, Arizona, mnėjo 
24 d. Lietuvių demokratų 9 war- vedybinio gyvenimo 30 metų su 
do klubo ruoštame gausingame k a k t i - Stasiūnai yra buvę chi-
susirinkime ! cagiečiai, geri katal kai ^eike-

< jai ir gerų darbų rėmėjai; jau 
X Fatirno:; Marijos statula j r Arizonoje suspėjo susipažin-

lankysis šiandien, spalio 28 d., ti ir įsigyti daug draugų. Jie 
Tėvų Jėzuitų Vienuolyne, Chi- prenumeruoja "Draugą" ir se-
cagoje. Ryt, spalio 29 d., Šv. ka Chicagos gyvenimą. Chica-
Kazimiero 
Heights. 

X Trečias romano rankraštis, 
atsiųstas "Draugo" romano 
konkursui yra įvardintas: Dė
mėtas veidas. Rankraštis yra 
pasirašytas B"ngos slapyvar
džiu. 

X Gydytojai V. ir A. šauliai 
vakar išvyko į gydytojų kon-

— Balfo 72 skyrius Brockto-
ne, Mass., renka rūbus ir ava
lynę likusiems Vokiet joje lie
tuviams. Surinkimo punktas 
yra pas A. Strumskį, 109 Ames 
St., Brocktone. Vietos ir apy-j 
linkės lietuviai kviečiami per
žiūrėti savo turimus rūbus ir 
avalynę, atrinkt; nereikalingus, 
bet dar gal mus dėvėti ir pri
taikyti į surinkimo punktą. Ta
tai reikėtų padaryti galimai gre 
čiau, kad dar prieš žiemą rūbai 
ir avalynė galėtų pasiekti varg
šus l.etuvius Europoje. Surink
ti rūkai ir avalynė bus parsiųs
ti į Balfo centrą, kuris juos 
nukreips į Europą nemokamu 
transportu. Aukotoja1 prašom', 
aukojamus rūbus išvalyti. Vi
siška', netinkamų dėvėti rūbų 
geriau j surinkimo punktą ne
nešti, nes tuo tik apsunkinamas 
rūbų rūšiavimo darbas. Ši rū
bų ir avalynės rinkliava yra pir
moji šį rudenį visoje apylinkėje. 

— Vilniaus Krašto Lietuvių 

DALIJASI jJSPf DŽIAIS PRIEŠ RINKIMUS tų gyvu šaltiniu naujos jėgos 
bei st.prybės šio gyvenimo var-

i gingoje kelionėje. — Kiekvie
nas lietuvis tad turi pajusti 
šventą pareigą tą paaukojimą 

KAS. K \ IR KUR 
— Budriko radijo programa. 

Pasiklausykite šj vakarą Budri
ko radijo programos iš stoties 

įgyvendinti savyje, savo seimo- W H F C ] 4 5 0 k į l ^ fi ^ ? v# 

je savo apLnkoje, kad Mari jos; G i r d - g i t e ž i l i e t u v i S k d a i . 
meile persunktų visą mūsų tiek „.„ . ^ • , . xr T 

nų, gurias sudainuos Metropo
litan operos solistas Algirdas 
Brazis. Jam akompanuos radi
jo orkestras. Šias programas 
leidžia Juozo Budriko namų bal
dų, televizijos ir auksinių daik
tų krautuvė Chicagoje, 3241 S. 
Halsted St. — O. G. 

privalų, tiek viešą gyvenimą į; 
taip mes liktume tikrais Mari
jos sūnumis ir dukroms. "Štai 
tavo Motina" — tarė Kristus 
ant kryžiaus savo mokytiniui 
šv. Jonui. Tuomi j ' s paaukojo 
visą žmoniją, kartu ir mus, sa
vo Motinai Marijai Šv. Tėvas 
Pijus XII, vykdydamas Kris
taus pasiuntinybe 1942 m., ma
tydamas baisiausias žmonijos 
kančias, kuriomis krikščionis-, 
kas pasaulis buvo prislėgtas bai i č : ° 5 d i c n o s - R ū b a i b u s P r i i m '1" 
siojo karo metu, kaip kadaise 

— Bridgeportiečiai, Balfo 
3 skyrius rūbų vajų pradėjęs 
spalio 25 dieną tęs jj iki lapkri-

jnėjami kasdieną, išskyrus šeš-

parapijoje, Chicago giečiai svečiai pas juos Arizonoj Sąjungos Centro Valdyba savo 
m.elaį laukiami. posėdyje nutarė remti Vasario 

16 gimnazijai pirktų namų iš-
Adv. A. šalna, Lietuvos gar- mokėjimą ir įrengimą, paragin-

bės konsulas Bostone, pasakys įį y\sus savo narius ir skyrius 
pagrindinę kalbą Laisvės Var- j įsijungti į tų namų išpirkimo ak 
po rengiamame bankete spalio ' c į j ą i r kviesti visuomenę savo 
31 d. Šo. Bostone. Radijas labai į aukomis remti vienintelės lietu-
gražiaį užsirekomendavo l i e t u - j v i u gimnazijos pasaulyje pašto-
viškoje visuomenėje, tad j o s ; g § s sutvarkymą. Dauguma vil-
knkstynų iks | niečių, išaugusių panašiomis są-

venciją Cincinnati, Ohio. Grįš daug klausytojų, bendradarbių j lygomis Vilniuje veikusioje ne
ateinanti sekmadienį, spalio 31 ir rėmėjų. Pirmas šios progra-
d. Jų kabinetas, 4645 South 
Ashland Ave., šią savaitę bus 
uždarytas. 

X Dolores ir Jurgis Rudmi-
nai spalio 24 d. susilaukė naujo 
šeimos nario — sūnaus. Motina 
ir sūnus jaučiasi gerai. J. Rud-
minas yra laidotuvių direkto
rius. Daračiūnai ir Jurgio te

mos parengimas, įvykęs liepos 
mėn. Lietuvių d.enos vardu, bu
vo visais atžvilgiais labai sek-

tuvių gimnazijoje, stebisi leng
vabūdiškumu tų, kurie neįver
tina Vasario 16 gimnazijai pirk-

— Elizabethe spalio 5 d. sa
vo gimnazijos kultūrinėje pro
gramoje tautinį šokį "Lenciū
gėlį" sušoko penkios skautės 
"Gulbės". Programoje dalyva
vo apie 1100 mergaičių moki
nių ir 60 mokytojų. Amerikie
čių buvo atsiliepta, kad lietu
vaičių šokis buvo pats gražiau
sias ir įdomiausias visoje prog
ramoje, Penkios "Gulbės" ir to
liau pasiryžus :os savo mokyk
los drauges supažindinti su lie
tuvių daina ir šokiu. 

— Detroito Katalikų Federa
cijos skyrius, iš laiškų apie tai 
sužinota, uoliai ruošiasi Kris
taus Karaliaus šventės minėji
mui spalio 31 d. Ten numato
mos specialios pamaldos, iškil
minga akademija su paskaita ir tų namų reikšmės. Tuščios yra 

rningas. Banketui ruošiama pri- j k a I b o s a p i e l i e t u v y b ė s i š laiky • J ^ m e n į n e d a l j m i Q b m 

mą, jei nesudarysime savo jau- k a d F e d e r a c i j o s v e i k § a i ž a d a 

nimui sąlygų augti ir mokytis n e p a m i r š t i i r Katalikiškos Ak-
lietuviškoje dvasioje. 

dainos, sveikinimai, o vėliau šo 
kiai. 

— A. a. vyskupo P. P. Bučio j _ Laisves Varpas, Naujosios 
trečiųjų metinių sukaktuvių \ Anglijos kultūrinė radijo prog-

vai Ruiminai džiaugiasi nauju | proga gedulingos šv. Mišios b u s | r a m a > r e n g i a krikštynų banke-
atlaikytos Elizabeth, N. J., l ie-į t ą , kuris įvyks spalio 31 d. So. 
tuvių parapijos bažnyčioje spa 
lio 25 d. 8 vai. 

anūku. 
X Kiui. d r. Juozas Prunskis, 

disnraščlo "Draugo" keliaujan
tis aplink pasaulį koresponden
tas, jau pasiekė Tolimuosius 
Rytus ir savo įdomius reporta
žus siunčia iš Japonijos. Juos 

| lefonu šiuo adresu: K. Leonai-
tienė, 10809 So. State St., telef. 
IN. 8-9735 kasdien, išskyrus 

gausime ir iš visų kitų kraštų, s e k m a d i e n i ų popietes. 
kuriuos jisai aplankys. 

X Kun. St. šantaras, Balfo 
Pirmaisiais rinkėjais jau už-

įrašė M. Macevičienė, N. Mace-
Chicagos apskr. pirmininkas, v i č i u g ? L L e o na i ty tė ir R. Da-
dalyvaus ir tars žodį Roselande | nįie vįčiūte. 
šį šeštadienį, spalio 30 d., 8 vai 
vak., Visų šventųjų parap. sa
lėje Balfo 57 skyr. dešimtmečio 
minėjimo proga. 

X Ini. Antanas Rudis savo 
aparatu parodys religinę filmą, 
pavadintą "Karalių Karalius" 
šiandien Vyčių salėje, 2453 W. 

X Jonas ir Eugenija Kuiniai g t g ^ y ^ ^ ^ ^_ 
su šeima šios savaites pabaigo- j n i š k i a u s i u b ū d u g e r i a u s i ų a r t i s . 
je persikelia į naują butą, 166o t ų p a v a i z d u o t a v i s a ž e m i š k o 

N. Mozart St., tel. EV. 4-6008.: K r i g t a u s g y v e n i m 0 i s t o r i j a . 
Sūnus Jonas, dvejus metus ati- K v i e č i a m i v i s i > a u k a n e m a ž e s n ė 
tarnavęs Dėdės Šamo armijoje 5 Q c e n t ų š v e n t o j e v a l a n . 
ir veik visą laiką išbuvęs K o r e - ! ^ K r i g t u i K m M [ p a g e r b t i 

joje ir dalyvavęs didžiuosiuose:. g e k m a d i e n i > g p a l i o 3 1 r , y 

paskutiniuose mūšiuose, svei- ^ ^ ^ ^ ^ A n t a n Q p a r a p . _ 
kas sugrįžo pas tė\rus. 

X Marąuette Parko Balfo 5 
jos bažnyčioje Cicero parapijos 
choras, vadovaujamas A. Mon-

skyriaus valdyba, prie Gim. P. = deikos, išpildys giesmes iš gar-
švč. parapijos bažnyčios vykdė šiosios Gounod oratorijos "Ai-
piniginį vajų praeitą sekmadie- j pirkimas", 
ni Vokietijoje likusiems lietu
viams sušelpti. Geros širdies 
aukotojai suaukojo 1,084.96 dol. 
Už aukas skyriaus valdyba au
kotojams nuoširdžiai dėkoja. 

X LB šiaurinės Chicagos 
Apylinkės valdybos rūpesčiu 
įsteigta lituanistikos mokykla. 
Vadovauja apylinkės pirminin
kas L. Pračkaila. Mokslas vyks
ta šeštadieniais šv. Mykolo pa
rapijos mokykloje. Mokinių tuo 
tarpu nedaug, bet tikimasi su
laukti daugiau. Mokyklos įstei
gimui ir patalpų naudojimui 
daug prielankumo parodė para
pijos klebonas kun. A. Valan
čius. 

Bostone, Lietuvių PJiečių Drau 
'gijos salėje. Banketui ruošiama 
speciali programa. Ją atliks 
Laisvės Varpo bendradarbiai, 
žinomi menininkai ir kultūrinin
kai. Joje keliamos įvairios mū
sų problemos ir duodama gera 
lietuviška muzika. Ka; kitos 
programos turi pramoginį ir 
biznio charakterį, tai ši a š kiai 
yra kultūrinio pobūdžio. Todėl 
ji yra visų remiama. Į kr 'kšty-
nų banketą ruošiasi lietuviai iš 
tolimesnių apylinkių, kurias tik 
pasiekia Laisvės Varpo radijo 
programa. 

— Naujas meno direktorius. 
Artistas Al Rudis paskirtas 
Los Angeles miesto meno koor
dinatoriumi. Pirmasis jo darbas 
bus Kalėdų programos surengi
mas Los Angeles mieste, kur 
dalyvaus įvairios tautybės. II 
programa bus pavadinta "The 
Christmas Spirit". Ji tęsis nuo 
gruodžio 6 iki 31 d. Manoma, 
kad toje programoje da'yvaus 
ir lietuviai. 

cijos Fondo. 

— Išvyksta Vokietijon. Dr. 
Kazys Ambrozaitis, dirbęs New 
Yorko ligoninėje ir dabar tar
naująs JAV kariuomenėj gy
dytoju, su savo d a l i n a ^ iške
liamas į Vokietiją. Jo žmona 
persikelia gyventi pas savo tė
vus — Pupius, į Brooklyną. 

— Florencija ZaJecka'te, vy
čių veikėja, mokytojauja Stoug 
hton, Mass., miesto mokykloje. 

— Kun. J . Pauliukouis. MIC, 
spalio 24 — lapkrič'o 1 d. pra
veda Marijos Metų no veną Švč. 
Dievo Motinos Marijos bažny
čioje, Custer, Mich. Kasdien po 
šv. Mišių jis sakys pamokslus 
lietuviškai, o vakarais — ang
liškai. 

— Serga redaktorius. Pau
lius Jurkus, "Darbininko" ir 
"Ateities" redaktorius, antra 
savaitė serga ir daktaro priežiū
roje gydosi namie. 

VOKIETIJOJ 
— Marijos statula kel auja 

Vokietijoje. VVehneno lietuvių 
koloniją spalio 11 d. aplankė 
Fatimos Marijos statula, kuri 
keliauja per vokiečių parapijas. 

DID. BRITANIJOJ 
— Anglai apie "Soviete K .11 

God in Lithuania". Vienas eg
zempliorius kun. T. Narbuto 
brošiūrėlės "Sovietą Kili God 
in Lithuania", išleistos Ameri
koje, buvo nusiųstas ir turtin
gai tvarkomos anglų katalikų 
savaitraščio "The Catholic He
rald" redakcijai. Po kurio laiko 
spalio 15 d. nr. ši brošiūrėlė bu 
vo paminėta nuolat niame sa
vaitraščio skyriuje — "In a few 
Words" — kurį veda Jotter. 
Paminėjęs du kitus leidinėlius, 
Jotter taip rašo: "Trečioji (kny 
gėlė) yra k'ta maža brošiūrėlė, 
pavad'nta "Soviets Kili God in 
Lithuania", kurią miniu, nes 
esame linkę užmiršti mūsų drau 
gų katalikų kančias, o L'etuva, 
nepamirškime, yra toks katali
kiškas kraštas kaip ir Lenkija. 

Tai amerikoniška brošiūrėlė. I tijos lietuvių savaitraštis "Iš
gaunama galbūt palyginti sun-1 eivių Draugas" turi anglų kl. 
kiai, tačiau jos išleidimas ne
bus beprasmis, jei kiekvienas 
skaitytojas specialiai atsimins 
katalikišką Lietuvą, kai sekan
tį kartą klausys Miš'ų". La :k-

šv. Tėvas Leonas XIII kad pa
aukojo visą žmoniją Švč. Jė
zaus Širdžia;, lygiai taip pat pa-

j aukojo visą žmoniją ir katalikų 
' Bažnyčią Nekalčiausiai Marijos 
Širdžiai. — Tuo būdu ir visa 
lietuvių tauta stovi Marijos 
prieglobstyje ir jos širdis pla
ka kartu su mūsų šird mis. Ji 

; žino visas mūsų tautos nelai-
i 

'mes, vargus ir kančias, mato 
; mūsų troškimus ir siekius, ir 
tikrai, kaip geriausi Motina, su-

i teiks mums gausiausių savo ma 
| lonių. Tik mes patys turime 
i uoliai atlikti tas sąlygas, kurias 
mums stato Dievo Mot na, kad 
pasaulyje vėl įsigyventų taika, 
kad Kristus Bažnyč'ai vėl bū-

! tų suteikta laisvė, kad visi ti-1 mokamas. Parengimo komisija 
kintieji visu uolumu mylėtų ne- ir valdyba kviečia visus narius 

tadienius ir sekmadienius, š / . 
Jurgio parapijos salėje, nuo G 
vai. iki 8 vai. vak. 

Jeigu kas turėtų daugiau rū
bų ir negalėtų pristatyti, tai 
prašoma skambinti J. Gudaie'ui 
tel. CA. 5-8863. Jis sutartu lai
ku atvyks ir mielai pa'ms rū
bus. Ą | 

— šakiečiu pobūvis. Šakių 
apskrities klubas spalio 30 d. 
7 vai. vak. J. Budriko svetai
nėje, 1442 So. 49 Court, Cice-
roje, rengia didžiulį pasilinks
minimo vakarą. Bus lmksma 
šokių muzika ir veiks bufetas 
su užkandžiais ir išgėrimais. 
Įėjimas visiems laisvas ir ne

kaltumą, ugdytų savyje dory
bes ir kiekvienas savo valia ei 
tų vis priekin krikščioniškojo 
tobulumo keliu! — 

— Skotas apie Lietuvą. Sko-

ir visus šakiečius bei jų drau
gus šiame zanavykų suėjimo 
vakare atsilankyti. 

Klubo koresp. 

— Vaišės. Po sukaktuvinio 
A. Kučiūno koncerto šį sekma-

skyrelį "New Readers Column", I **i M a r i J o s A u S š t ™ k y k l ° ? 
kurį pasirodo paskaito ir čiabū-1 ^ l e j e yra ruošiama vakariene 
viai škotai. To savaitraščio 421 Daraus ir Girėno salėje, 4416 
nr. spausdinamas vieno škoto į So. VVestern Ave. Norint eji pa-
laiškas, kuriame šis lietuvių ^dalyti koncerto įspūdžiais va-

raštyje, rašant apie šią brošiū-1 draugas rašo: "Jūsų tikri tvir-1 karienės meta, prašomi uz^ira-
rėlę ir minint katalikišką Lie-' tinimai, Mečią lietuvių katast- j syti pas I. Sprindienę, 6840 So. 
tuvą, Lenkija atrodo dėl to pa-|rofą, gali būtį patvirtinti šių j Campbell Ave., arba paskam-
minėta, kad apie ją skaitytojai j dienų komunistų politikos p r ak - ibn t i telefonu: 
kur kas geriau žino, nes ji daž-1 tika. Jei tiesa apie šių dienų 
nai minima įvairiuose savait
raščio straipsniuose ir žiniose. 

— J. E. ark. J. Skvireckas 
Anglijos lietuviams katalikams. 
Ryšium su Bradforde vykstan
čia didžiule lietuvių kat. Mari
jos švente, J. E. ark. J. Skvi
reckas atsiuntė specialų, sveiki
nimą, kuriame taip rašoma: 
"Kai 1951 metais visi tremtyje 
esą Lietuvos vyskupai ir lietu
vių tautos atstovai Romoje, Šv. 
Kazimiero Kolegijos koplyč oje. 
paaukojo mūsų Tėvynę Lietuvą 
Nekalčiausiai Panos Marijos Šii 
džiai, didžiausis Mūsų troški
mas buvo, kad š's paaukojimas 
neliktų vien rašytas popieriaus 
gabalas, bet pasiektų k ekvie-
no lietuvio kataliko širdį ir bū-

pasaulio padėtį pasiekė žmonių 
sąmonę, taį be abejo buvo dėka 
jūsų straipsnių apie Geležinę 
Uždangą. Rašydamas kaip ne 
lietuvis, norėčiau jūsų reikalui 
kviesti pagalbos. Jūsų žmonės 
priklauso vertingai tautai, ta
čiau, ryšium su ta venka r t di
dele krikščioniška tauta, tarp 
daugelio yra abuojumas". 

— Moksleivių tautinio an
samblio repeticijos vyks šia pa
stovia tvarka: ketvirtadieniais 
renkasi jaunieji choristai 4:30 
vai. p. p., 5:30 v. tautinių šokų 
šokėjai; penktadieniai 5 v. po
piet vyresnieji choristai, 6 vai. 
vyresn. šokėjai; šeštadieniais 3 
vai. popiet kanklininkai ir 4 v. 
popiet lumzdelių grojikai. 

^••sįmrhi,. ^s*m^-,-..<& 

T U IR JI 

X Balfo rinkliavą, įvykstan
čią Chicagos gatvėse lapkričio 
14 d. Europoje pasilkusių 
tremtinių naudai Roselando 
apylinkės rinkėjais prašomi už
sirašyti asmeniniai, raštu ar te-

X Chicagos sąjungietes spa
lio 31 d., Kristaus Karaliaus 
šventėje, 3 vai. po pietų renka
si į Vilniaus Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčią (West Side) 
šventajai valandai, kur visos 
kartu, prie įstatyto ŠŠ. sakra
mento, kalbės rožančių Marijos 
Metų proga atla dų įgijimui. 
Pamaldas praves kun. P. Mali
nauskas, MIC, parapijos klebo
nas. 

— Balfo 72 skyrius Brockto- Tą dieną vainikais išpuoštoje 
ne, Mass., šiais m e t a s jau pra- ' koplyčioje pamaldas atlaikė 
vedė viešąją rinkliavą gatvėse kun. V. Šarka, pasakydamas tu- J ^ ^ H E i ^ a 
dėžutėmis, dabar vykdo rūbų ir riningą pamokslą. Visos iškil- Kaune 1932 m. ir 
avalynės rinkliavą, o lapkričio mes praėjo susikaupimo dvasio 

je, suteikdamos šviesos ir stip
rybės tiemties kelyje. 

X Akt. Arlauskaitę-Mikšienję, 
patyrusiai ir talentingai vaidi
nusią su Detroito scenos mėgė
jais, publika, jai scenon pasiro
dant, sutiko nuoširdžiais ploji
mais. Pats vaidin :mas buvo ne
blogo mėgėjiško lygio. Sambūry 
išsiskiria K. Balys ir V. Žeber-
tavičius. Po vaidinimo Z. Ar-
lauskaite-Mikšienė, jos 65 me-

13 d. ruošia Balfo veiklos de-
šimtmeč o minėjimą. Tai vienas 
judriausių skyrių, veikiančių 
sėkmingai net nepalankiom^ 
sąlygomis. 

— Gilina politinius mokslus. 
"Lietuvių Dienų" vyr. redakto
rius J. Vitėnas, kurio d'plomą 
pripažino Kalifornijos un-tas, 
toliau jame gilina politinius 
mokslus. 

Klausimas: Kiek ir kuomet 
aukoti tremtiniams? 

Atsakymas: Kiek gali ir da
bar. 

.BALF'o iždininko adresas — 
Ignas Daukus, 3339 W. Ever 

tų amžiaus sukakties proga, bu- green Ave., Chicago 51, iii. 
vo pagerbta ir apdovanota. 

Lietuviškų Studijų 
institutas 

S e m e s t r a s : 
JAUNIMO PROBLEMOS 

IŠEIVIJOJE 
pradeda paskaitas penktadieny, 
spalio 29 d. 7 vai. vak. 
Vilniaus Aušros Vartų parapi
jos mokykioje, 2323 W. 23 Pla-
ce (prie Draugo). 

Spalio 29 d. 7 yal. vakaro se
mestro atidarymas. 

Spalio 29 d. 8 vai. vak. kun. 
dr. Andrius Balt'nis skaito 

knyga jaunuoliams. Parašyta Har
dy Schilgen, S. J.* Išversta kun 

Buvo išleista 
m. ir iš to leidinio 

perspausdinta Čikagoje 1953 me
tais. Toje knygoje Įdomiai kalba
ma apie jaunuolio santykius su 
mergaite. Nors ši knyga yra ski
riama berniukams, bet ji gali tik
ti ir mergaitėms pasiskaityti. Kai
na $2. Gaunama "Drauge", 2334 
So. Oakley Ave. CHICAGO 8. ILL. 

Spalio (Oct) 31 d. 

(sekmad.) 3:30 vai. 

MARIA HIGH SCH00L 
AUDITORIJOJE 

įvyksta 

A. KUČIONO 

25 metų muzikinio 
darbo sukakties proga 

K O N C E R T A S 

tt 

MALDAKNYGE 
JAUNUOLIU MALDOS' 

Kurią paruoš? 

Kun. P. Kirvelaitis 
Kaina: $1.50 ir $* 50 

Užsakymus adresuokite 

D R A U G A S 

2334 So. Oakley Ave 

CHICAGO 8, ILL. 

Dalyvauja Chicagos Simfoninio Orkestro Nariai 
Dirigentas: A. Kučiūnas 

Programoje: Bacho, Mozarto, Banaičio ir kitų kompo
zitorių kūriniai. 
Bilietai nuo $1.50 iki $2.50. 

Gaunami— 
BRIDGEPORTE pas Karvelį, 3322 S. Halsted St. 

BRIGHTON PARKE — Žalčių krautuvėje, 
4601 S. Washtenaw 

MARQUETTE PARKE pas Stancelį, 2437 W. 69th St. 
TOVVN OF LAKE—Prišmanto "Juostoje", 

1805 W. 46th St. 
CICEROJE pas Račkauską, 4847 W. 14th St. 

PO KONCERTO RUOŠIAMA VAKARIENE. 
tema: Jaunimo būkle tremtyje. 4|l||||||[||!!l|||||||||||||l!|l||||||||||!l!IHIi:i 
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