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IKE NEMATO JO POLITIKOS PASMERKIMO 
Kaiku rios rusų grupes kovoja 

už caristinį imperializmą 

Žymiausias rusų emigrantų organas „Novij Žurnal" neseniai 
įdėjo D. Dalin straipsnį, iš kurio matyti rusiškąjį imperializmą 
atstovaujančių rusų emigrantų didėjantis nepasitenkinimas JAV 
politikoj ryškėjančiomis tendencijomis. 

Sužymėdamas visą eilę atsa
kingų JAV pareigūnų ar šiaip 
įtakingų amerikiečių pasisaky
mų, Dalin iškelia, jog anksčiau 
JAV buvo daugiau linkstama po 
bolševizmo žlugimo palikti Rusi
ją neišdalintą, tačiau dabar įsi
galinti priešinga tendencija: ru
sų imperiją sudarančioms tau
toms leisti nuo Rusijos atsiskir
ti ir kurti savo nepriklausomas 
valstybes. 

Tokios JAV pasireiškiančios 
tendencijos Dalinui labai nepa
tinka ir kelia susirūpinimo. To
dėl savo straipsnyje jis iš vienos 
pusės stengiasi įtikinėti dabar 
rusų pavergtas tautas, kad joms 
iš tokio Rusijos padalinimo ne
būsią naudos, o iš antros pusės 
įkalbinėja ir amerikiečius, jog 
tokia politika pačiai Amerikai 
būsianti žalinga. 

Kalbėdamas Rusijos imperijos 
sudėty esančioms tautoms, Dali
nas leidžia suprasti, jog JAV ke
liamas tautų išlaisvinimo šūkis 

iš 

Šitokie Dalino išvedžiojimai, 
žinoma, tiek rusų pavergtoms 
tautoms, tiek JAV labai maža 
turi įtikinamos galios. Ir pats 
Dalinas negalėjo nurodyti, iš 
kur jo informacijos, kad JAV 
nuoširdžiai nenori pavergtas tau 
tas išlaisvinti ir jų teritorijas 
padalins savo sąjungininkams 
už pagalbą kare. O įtikinėjimas, 
jog rusiškasis imperializmas pa
laikytinas jėgų pusiausvyrai Eu 
ropoję išlaikyti, atominiame am
žiuje neužsitarnauja nė svarsty
mo. Taip suprasta jėgų pusiau
svyra šiais laikais tiek pat at
gyvenęs dalykas, kaip ir pats im 
perializmas. Žlungant imperia
lizmui visame pasaulyje, tuščios 
pastangos ir rusiškąjį išlaikyti. 
Dalino iškeliamos JAV politikoj 
ryškėjančios tendencijos tik stip 
rina visų rusų pavergtų tautų 

| viltį, kad jų kalėjimas tikrai bus 
I sugriautas ir pašalinta net 
! grėsmė ateity vėl į tą kalėjimą 
i patekti. 

esąs nenuoširdus, kad iš Rusi 
jos „išdraskymo" pasinaudosią Į P e r S l j a 1 d a r d u o t a 
tik JAV ginklo sąjungininkai.' 
Anglija esą jau seniai siekianti 
įsitvirtinti Vidurinėje Azijoje ir 
Kaukaze vokiečiai siekią bent 
dalies Ukrainos, lenkai preten
duoja į Gudijos plotus, Rumu
nija nori gauti Besarabiją ir ki
tas sritis, gal net ligi Odesos, 
turkai nori kaikurių Kaukazo 

dovanų ir paskolų 
VVASfflNGTON, lapkr. 4. — 

Kol Persija sulauks pajamų iš 
savo pradėjusios veikti naftos 
pramonės, JAV davė dar jai pa
skolomis ir dovanomis 127,300,-
000 dol. Paskolos eis daugiau-

sričių, o pagaliau esą pretenden-1 s i a i einamosioms valstybės išlai 
tų ir į Baltijos kraštus. 

Tai priminęs, Dalinas išvedžio 
ja, kad po Rusijos padalinimo 
tos sritys ir pateks į minėtų 
kraštų okupaciją arba bus pa
verstos tik iš vardo nepriklau
somais jų satelitais, nes visi tie 
kraštai visai nemaną kariauti 
tik komunizmui sunaikinti, bet 
norį ir patenkinti ta proga savo 
teritorines pretenzijas. Tuo bū
du tautų išlaisvinimas liksiąs 
fiktyvus. 

O tai nebūsią naudinga ir pa
čioms JAV. Rusijos padalinimo 
ir jos valdytų sričių perleidimo 
kaimynams vienintelis rezulta
tas būsiąs sugriovimas Europo
je jėgų pusiausvyros — vienin
telė didelė galybė liksianti impe
rialistinė Vokietija. Tuo būdu 
vietoj peikiamo rusiškojo impe
rializmo būsiąs sukurtas dar blo 
gesnis vokiškasis. Dalino įtaigo-
jimu, taika ir ramybė Europoje 
esanti galima tik esant jėgų pu
siausvyrai . O vokiečių jėgą ga
linti atsverti tik viena didelė ir 
neišdalinta Rusija. Todėl jis ir 
norėtų JAV įkalbėti, kad jos 
remtų po bolševizmo žlugimo to
kios didelės Rusiios išlaikymą 

doms padengti, o dovanos — ūki 
nio pagerinimo projektams vyk
dyti. 

Per tris metus Persija numa
to turėti pajamų iš naftos pra
monės apie 400 mil. dol., ta
čiau šiais metais tos pajamos 
nebus didelės, nes nė gamyba nė 
prekyba dar nebus įsisiūbavu
sios. 

Tik bolševikai gali 
būti tokie žiaurūs 

TOKIO, lapkr. 4. — Reuter 
praneša, kad rusai Sachaline nu
teisė 13 metų sunkiųjų darbų 
savo laivo kapitoną, kuris buvo 
japonjų pagautas jūroje neban
dant paimti į laivą Japonijoje 
veikusį rusų šnipą ryšininką. 

Japonai jį buvo nuteisę metus 
kalėti už imigracinių ir laivinin
kystės įstatymų pažeidimą, bet 
bausmę suspendavo ir repatria-
vo į Rusiją. Ten jis gavo 13 me
tų, kad pakliuvo japonams į na
gus. 

Princas žuvo 
TEHERAN, lapkr. 4. — Din

gęs lėktuv&s su Persijos šacho 
broliu rastas nukritęs nelabai 
toli sostinės kalnuose. Princas, 
lėktuvo pilotas ir į ligoninę pa
imtas vežti ūkininkas rasti žu
vę. 

Princo lėktuvo buvo jieškoma 
prie Rusijos sienos, nes many
ta, kad jis ten galėjo skraidyti. 
Sov. Rusija jau buvo paprašyta 
duoti leidimą pajieškoti lėktuvo 
Rusijos pusėje, bet leidimo ne
gavo. 

Washingtoro derybose 
sunki japono dalis 

NEW YORK, lapkr. 4. — Iš 
Europos sugrįžo į JAV Japoni
jos premjeras Yoshida, kuris 
praleis čia 10 dienų tardamasis 
Washingtone įvairiausiais klau
simais : Japonijos atginklavi-
mas, ūkinės pagalbos formos, J a 
ponijos politiniai ir ūkiniai san
tykiai su Rusija ir Kinija, rin
kų gavimas Japonijos gami
niams ir t.t. 

Yoshidos vyriausybė labai 
spaudžiama iš dešinės ir kairės, 
kad mažiau kabintųsi į Ameri
kos skverną, bet nepamirštų su
tvarkyti savo santykius su Ru
sija ir Kinija, nes toje pusėje 
yra gyvybiniai Japonijos ūkiniai 
interesai — žaliavos ir rinkos. 

Kad liberalų partija galėtų 
valdžioje išsilaikyti, "VVashingto-
nas turi Yoshidai ištiesti pagal
bos ranką ne tik teikdamas tie
sioginę ūkinę bei karinę pagal
bą, bet ir leisdamas suliberalinti 
politiką su Kinija ir Rusija, jei 
jos norės santykiauti nereikalau 
damos Japonijos politinės kapi
tuliacijos. 

— Chicagos arkivyskupo ku
rija paneigė paleistą žinią, kad 
vyskupui Sheil uždrausta kriti
kuoti sen. McCarthy. 

O r a s Chicagoje 
Dalinai apsiniaukus, tempera

tūra apie 45 laipsnius. 

Atstovų rūmuose demokratai, 
senato sudėtis dar neaiški 

VVASHINGTON, lapkr. 4. — 84-tojo kongreso atstovų rūmus 
kontroliuos demokratai, bet senato sudėtis dar vakar nebuvo iš
spręsta. 

JAV ambasadorė Italijoje Clare Boothe Luce lanko potvynio ir 
žemės slinkimo aukas pietų Italijoje. (INS) 

Siamo kova su komunizmu 

Labiausiai pasižymėjusi piet
ryčių Azijos šalis, kuri kovoja 
prieš komunistinį siaubą, yra 
Siamas. Jis stovi toje linijoje, 
kur Manilos paktu sukurtas ap
sigynimo ruožas stabdymui ko
munizmo s l įn l tao pietų link. 
Siamo daliniai dalyvavo Korėjos 
kare, Siamo vyriausybė iki šiol 
nepripažįsta kom. Kinijos reži
mo ir viešai yra paskelbusi, kad 
kom. Kinija yra užpuolike, Sia
mo visi žinomi, komunistų šulai 
sėdi kalėjimuose. Kad komunis
tinės bacilos nesiveržtų į kraš
to vidų, sienos kaikuriose vieto
se yra uždarytos. Atsiradus šiau 
rinėje Indokinijoj komunisti
niam lizdui. Siamui pavojai žy
miai padidėjo. Jei kom. Kinija 
bandys slinkti tolyn į pietus, jei 
Indokinijoje Kambodija ir Laos 

taps komunizmo aukomis, Sia
mui būtų dar sunkiau kovoti 
prieš komunistinę įtaką. 

JAV parama Siamui 

Pavojams didėjant siamiečiai 
prašo garantijų iš JAV, kad jos 
ne tik moraliai ir karinėmis gė
rybėmis paremtų jų kovą prieš 
komunistinį banditizmą, bet ir 
pasižadėtų sausumos ir jūros jė
gomis, reikalui esant, dalyvauti 
komunistinės agresijos atrėmi-
me. Per paskutinius keturius 

Jei New Jersey iš naujo su
skaityti daviniai liks tie patys, 
tai turėtų laimėti senato manda
tą demokratas, tada senato kon 
trolė pereitų demokratams. Bet 
irgi su sąlyga, kad nepriklauso
mas senatorius Morse iš Orego
no balsuotų komisijas organizuo 
jant su demokratais, kaip yra 
paskelbęs prieš rinkimus taip 
darysiąs. 

Demokratų prieš rinkimus da
rytos pranašystės išsipildė žy
mia dalimi, bet ne viskas gau
ta, ko norėta ir tikėtasi. Many
ta, kad atstovų rūmuose bus 
gauta kokia 40 atstovų daugu
ma, tačiau tiek tikrai nebus. 
Vakar dar keliolikos atstovų 
mandatai nebuvo tikri, bet jau 
žinomi sakė, kad demokratai tu
rėjo rūmuose 31 atstovo daugu-

daviniams paaiškėjus. 
Naujenybė jo santykiuose su 

kongresu turės būti, nes vienus 
rūmus valdys demokratai, kitus 
gal respublikonai. Prezidentas 
jau vakar pasakė, kad organi
zuos pasitarimą su demokratų 
vadais įstatymdavystės progia-
mai naujam kongresui nustaty
ti. 

Kersten pralaimėjo 

Šie kongresinio (Kersteno) 
komiteto komunistų agresijai 
tirti nariai rinkimuose laimėjo: 
Madden (Indiana), Feighan 
(Ohio), demokratas, Bentley 
(Michigan), respublikonas, Dodd 
(Connecticut), liberalas, Hil-
lings (California) respubliko
nas, Machrowicz (Michigan), 
demokratas. Pralaimėjusieji to 

mą. Daugiausia laimėta atstovų, p a t i e s komiteto nariai yra šie: 
iš respublikonų Illinois ir Penn- I Busbey (Illinois), respublikonas, 
sylvania valstybėse. 

Daugiausia netikėtumų buvo 
senatorių rinkimuose. Demokra
tai prarado turėtą senatorių Co-
lorado, Ohio ir Iowa, bet laimėjo 
iš respublikonų Kentucky, Mi
chigan, Nevada, New Jersey, 
Wyoming. New Jersey manda
tas ginčijamas ir dar neišaiškin
tas. 

Didelis asmeniškas smūgis 
respublikonų sen. Ferguson iš 
Michigan, kur jį nurungė uni
jos pareigūnas demokratas Mc-
Namarra. Vienu momentu nebe-metus JAV parama daugiausia, 

pasireiškė patarimais ir karinių! a b e J o t a ' k a d l a i m e s Fer§Tuson 
gėrybių suteikimu. Apie 500 Sia' b e t v i s a s u r n a s i š k r a č i u s d a u ^ 

Bonnin (Pennsylvania), respu
blikonas ir pats komiteto pirmi
ninkas Kerstenas (Wisconsin), 
respublikonas. 

Japonijos jaunimas 
ilgisi praeities 

TOKIO, lapkr. 4. — Japonijo
je kasdien drąsiau ima rodytis 
kraštutinės nacionalistinės or
ganizacijos, daugiausiai jaunais 
žmonėmis pripildytos, dėl kurių 
tikslų abejoti netenka — jos at
stovauja atsigaunančią okupaci

nio karininkų buvo atsiųsta į 
Ameriką karinių žinių pagilinti. 
Nuo 1949 m. JAV pašalpos for
ma Siamui yra suteikusi tech
niškos paramos maždaug 30 mil. 
dol. vertės. 

Siamo kariuomenė 

Siamas šiandien turi apie 18 
mil. gyventojų. Šiandien Siamo 
kariuomenę su policija sudaro 
apie 80,000 vyrų. Netolimoj atei 

»ty su JAV parama Siamo ka-
CAIRO, lapkr. 4. - - Arabų Lygos šaltinis praneša, kad eina j riuomenė bus žymiai padidinta. 

Siamo oro pajėgose tarnauja 
apie 10,000 vyrų, o laivyne yra 
apie 8,000 vyrų. Dabar regulia
riose Siamo pajėgose randasi ir 

jos priglušintą prieškarinę Ja-
ma pasirodė demokrato pusėje. I P°n iJos dvasią. 
Smūgis ir partijai, nes Fergu- Vakar viena tokių organizaci-
son priklausė prie vadovaujan- jų suorganizavo didžiulį mitin-
čių senatorių — vadovavo resp. j gą, kurio branduolį sudarė apie 
senatorių komitetui, kuris rikia- 5,000 studentų. Mitingas su-

Arabų Lygos kraštai palinkę 
jau dėtis į karinę sąjungą 

Kalendor ius 
Lapkričio 4 d.: 

Lietuviškas: 
sv. 

Buteika. 
Karolis. 

pasitarimai dėl Vidurinių Rytų apsaugos organizacijos sudary
mo. 

Derybas su atitinkamais kraš 
tais veda JAV, Anglijos ir Tur
kijos atstovai. Kalbinami prisi
dėti kraštai yra Persija ir visos 
Arabų Lygos valstybės su Egip
tu priešakyje. Sąjungos užuo
mazgą sudarys nelabai seniai 
Turkijos ir Pakistano pasirašy
tas karinio ir ūkinio bendradar
biavimo paktas. 

Jei derybos pasiektų laimin
gą galą — ko dabar jau tikima
si — pakto signatarai būtų: Pa
kistanas, Turkija, Persija ir vi

sos Arabų Lygos valstybės. Nie
ko nesako tas šaltinis, kaip įsi
jungs į tą šiaurės Vidurinių Ry
tų sąjungą JAV, Anglija ir Pran 
cūzija, kurios yra tos sąjungos 
organizatorės. Kai projektas bu
vo arabų valstybėms pasiūlytas, 
jos buvo numatytos būti tos są
jungos nariais, bet tada arabų 
valstybės pasiūlymus atmetė to 
dėl, kad norėjo padėti Egiptui iš
kraustyti iš Suezo kanalo zonos 
Anglijos kariuomenę. 

vo senato darbus. 
Asmeniškas malonus siurpri

zas buv. demokratų viceprez. 
Barkley, po dviejų metų pertrau 
kos grįžusiam atgal į senatą, nu 
galėjus respublikoną Kentucky 
valstybėje. 

Didelio pavojaus būta praras
ti respublikonams Massachus-
setts gubernatūrą ir senatorių, 
bet mažų miestelių ir ūkininkų 
balsai atlaikė. 

Pirmą kartą po kelių metų de 
virš 4,000 Kerėjos karo vetera- mokratai vėl turės daugiau gu

bernatorių už respublikonus. Šį 
kartą iš svarbiausių atgautas 
New Yorkas, Maine, New Jer
sey, Connecticut (pirmą kartą 
per 20 metų). 

Prez. Eisenhower vakar turė
jo spaudos konferenciją ir pa
reiškė, kad nemano, jog tokie 
kongreso rinkimų daviniai būtų 
pareiškimas nepasitikėjimo jo 
programai, nors kai kurie davi
niai jį nustebino. Apie tai dau
giau žadėjo kalbėti tik visiems 

nų. 
Komunistai turi pliusų 

Nors Siamas šiuo laiku tie
siog nesusisiekia su komunisti
niais kraštais, tačiau didžiau
sias pavojus gresia iš Indokini-
jos pusės, kur komunistinis ban
ditizmas vis daugiau šakojasi. 
Vien tik su Laos Siamas turi 
apie 500 mylių sieną. Laos ar 

Rinkimus laimėjusieji (iš kaires dešinėn žiūrint): sen Douglas (D), perrinktas, naujai išrinktas sen. Barkley (D), naujas New Yorko gub. Harriman (D), nau
jas Conneetieut' gub* Ribieof ĮB), naujas Pennsylvania gub. Leader (D) 

Kambodijoje dar pilna komunis
tinio pogrindžio, kuris neša savo 
įtaką ir veiklą per sieną į Sia
mą. Be to, Siame yra apie 3 mil. 
kinų, kurių tarpe yra visokio 
plauko: dalis yra aktyvūs penk
tosios kolonos veikime. Paskuti
niu laiku pastiprino propagandą 
prieš dabartinę Siamo vyriausy
bę buvęs jo premjeras Pridi 
Phanomyong, kuris būdamas Ki 
nijoje šaukia per radiją, kad rei 
kia išmesti amerikiečius iš Sia
mo. Taigi spaudimas į Siamą 
yra didelis, todėl mažas neatsar
gumas gali ten komunistams 
skylę padary t i 

kviestas ryšium su kairiųjų iš
vystyta propaganda, kad Japo
nija turi politiškai trauktis nuo 
Amerikos, o ūkiškai glaustis 
prie Kinijos, laikydama politinį 
neutralumą tarp Rytų ir Vaka
rų blokų. 

Minėtas mitingas paskelbė ko
vą komunistams, bet paragino 
vyriausybę „nevergauti" Ame
rikai. Mitingą organizavo jauni
mo organizacija Jaunųjų Kanki
nių Korpas. Jau vardas rodo, 
kad pasiketinta puoselėti senus 
nacionalistinius papročius. 

Kalbos iš Bulgarijos 
panašios j kitas 

MUENCHEN, lapkr. 4. -— Ne
seniai sovietų Berlyne lankėsi 
komunistų globojama Bulgari
jos darbininkų delegacija, iš ku 
rios dviem asmenim pasisekė 
per Berlyną pabėgti į vakarus. 
Pabėgėliai yra amerikiečių ži
nioje, kuriems dabar jau leista 
pasakoti apie gyvenimą Bulga
rijoje. 

Iš to pasakojimo nieko neži
nomo apie komunistinio režimo 
kraštą nesimato, nes kaip kitur, 
taip ir Bulgarijoje viskas tvar
koma pagal tą patį mastą ir gy
ventojų klusnumo siekiama 
įvairiomis teroro formomis. 
Amerikiečių žurnalistai ypač pa-
brėžinėja pabėgėlių tvirtinimą, 
kad Bulgarijoje per vaikus ren
kamos žinios apie šeimos suau
gusiųjų nuotaikas. Jie turėtų ži
noti, kad šitą šnipinėjimo siste
mą komunistai visur naudoja, 
nė Rusijos neišskiriant. 
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fENIMO 

lą paimti j rankas. J i ir savo čių gimnazijos mokiniams Ita-
forma, ir turiniu pralenkia —, lijoje. Pr. Kliorikaitis taip pat ' 
kaip sakė Kongreso metu prof. užsakė "Ateitį" vienam salezie-j 
K. Pakštas, — visus tos rūšies čių gimnazijos mokiniui. Ačiū. 
jaunimo laikraščius. Vienok adj Laukiame tokių geradarių ir 
ministraeija turi nusiskųsti, j daugiau. 
kad skaitytojai dar yra gerokai 

Medžiagą siųsti šiuo adresu: Vyt. Radžius, 6936 So Fairfield Ave., 
Chicago 29,111. Telefonas: REpublic 7-0235. 

Kai šelpiamijji] skaičius daugėja... 
Ateitininkų Susišelpimo Fon- tebūna jautrūs ne vien sau, bet 

das savo veiklą yra pradėjęs ir mokslus einančiam jaunimui, 
anuomet Rusijoje. Prie jo suor. kuris ne žodžiais, bet darbais 
ganizavimo ypatingai yra prisi- žada dirbti laisvoje Lietuvoje, 
dėjęs Petras Karvelis, kuris vė- j Mes visi esame vienos organi-
liau studijavo Breslau univer- j zacijos nariai, sudarome vieną 
sitete ir ten gavo politinės eko- j kūną, tad reikia, kad visiems 
nomijos mokslų doktoratą. Lie-jto kūno nariams būtų gera ir 
tuvoje Fondo reikalus energin- Į sveika. Užtat ir privalome vie-
gai tvarkė kan. P. Dogelis. Rei- j ni kitiems eiti pagalbon. Tam 
kalų vedėjas buvo Valantiejus. I geriausia proga yra parodyti 

Žmogaus atmintis ribota. Ne i savo artimo supratimą šio sek-
turint jokių davinių apie Atei-! madienio koncerte, kuris ruo-
tininkų Susišelpimo Fondo veik- j čiamas su žymiausiu lietuvių 
lą, sunku kiek išsamiau pasi-, smuikininku. Fondas pirmiau-
sakyti. Tenka tik pabrėžti, kad sia ir laukia ateitininkų parei-

Į Vokietiją siunčiame apie 90 

Tek ofiso H E 4-684f. i w R F « ?!?« 

0R. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S434 We»t 71st Street 
Vai. Pirm., ketvir.. penkt 1-4 Ir f-fj 
Antr. 1-6, treC, Ir fe8t Dairai sutart; 

jai skolingi už šiuos metus. Šia e g z -Ateities". Vasario 16 gim 
proga administracija kreipiasi j n a z i j o s mokiniams 35 egz. Už 
į visus mielus skaitytojus ir la-1 j u o s n i e ^ a s m u m s n e a t lygina . 
bai prašo nedelsiant atsilyginti T a i n e m a ž a n a š t a administraci-
p-enumeratos mokestį už šiuos, j a i B ū t ų d i d e l i s « A t e i t i es" leidė 
o jei kas dar skolingas, ir už ; j a m s palengvinimas naštos, jei 
praeitus metus. atsirastų geradarių ir kaip Ka-

Tel. ofiso W A . 8-3(>6y, rez. CO. 4-118" 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
VAL.: ( išskyrus šeštad. Ir sekmad. t 
nuo 2 Iki 4 v. p. p . : 7—9 v. vak 
Ligonius priima tik para? susitarime 

B M U L : 10838 So. Wabasb Ave. 

viu adresu ir toliau. 

(Nukelta \ 7 pusi.; 

Fondo lėšomis yra atlikta žy- gos, paskui tų, kurie prijaučia 
mių darbų. Fondas yra labai atei t ininkams ir mielai kviečia 
daug moksleivių ir studentų su j visą lietuviškąją visuomenę, 
šelpęs, suteikdamas paskolas Į Apskritai paėmus, šis smuiki-
a r net kartais skirdamas pašai-1 ninko Izidoriaus Vasyliūno kon 
pas. Daugelis sušelptųjų yra certas Chicagoje turi praeiti 
baigę augštuosius mokslus, t ik !

 s u dideliu dėmesiu. Tai jo prem 
nedidelė dalis juos nutraukė dėl; jera mūsų mieste! Jo akade-
svarbių priežasčių. Susišelpimo' m į n į s muzikinis augštumas, pa-
Fondo skyriai buvo steigiami ir • lydint fortepionu A. Kueiūnui, 
Nepriklausomos Lietuvos atei-; laiduoja pirmaeilį koncertą Ma
tininkų kuopose. To Fondo lė- Į r į j o s augštesniosios mokyklos 
šomis buvo Kaune nupirkti na-' salėje. 
mai, kurie tarnavo visos Fede
racijos reikalams. NAUJI "ATEITIES" GARBĖS 
Amerikiečių kataliku parama j PRENUMERATORIAI 

Be Amerikos katalikų pagal- j yra kun. A. Vilkaitis, Philadel-
bos, Fondas vargiai būtų galė-jphia, Pa., dr. B. Radzivanas, 
j ę s efektyviai pasiekti tos veik- Brooklyn, N. Y 
los, kuria jis reprezentavosi 
ALR Katalikų Federacija su 65 
ar 70 tūkstančių dolerių suma 
buvo nepaprastai stipri parama 
lietuvių katalikų studentijai. Ši 
suma dažnai būdavo naudojama 
Šveicarijoje studijuojantiems, 
kurie buvo susibūrę j "Lituani-
jos" draugiją. Iš šių vėliau iš
ėjo daug žymių Lietuvos politi
nio, visuomeninio bei kultūrinio 
katalikų gyvenimo asmenybių, j 

Fondas — visų ateitininkų 
reikalas 

Į MALONIUS "ATEITIES" 
SKAITYTOJUS IR 

PLATINTOJUS 

Nereikia aiškinti, kad "Atei
tis" kas kar t vis daro geresnį 
įspūdį. Tai mielų redaktorių ir 
bendradarbių nuopelnas. Jų di
delis pasiaukojimas ir pasišven
timas "Ateitį" padarė taip mie-

PIGIAI m SAUGIAI 

PERKRAUSTAU 
B A L D U S 

Žodelis platintojams ir kuopų ledų dovaną užsakytų "Vasario 
valdyboms ^ gimnazijos mokiniui "Atei

tį". "Ateities" prenumerata 
"Ateities" leidėjai atkreipė j m e t a m s užsienyje tik 4 dol. 

dėmesį, kad "Ateities" skaity
tojų tarpe trūksta daugelio mok j S A S U R B A N O S DRAUGOVĖS 
sleivių ateitininkų, o dar liūd- j 
nesnis faktas, kad keletas moks j v i s i n a r i a i užsisakė "Ateitį' 
leivių, o taip pat ir sendraugių, j prenumeravo anksčiau, ji bus 
atsisakė skaityti "Ateitį", tei-; siuntinėjama jų šeimų pašto 
sindamiesi, kad neturi pinigų. 
Nepatikėtina! Nežiūrint į tai, 
Federacijos Valdyba tebėra nu
sistačiusi, kad visi ateitininkai, 
o juo labiau moksleiviai, turėtų 
skaityti "Ateitį", Veltui kalbė
sim apie lietuvybės išlaikymą 
jaunime, veltui norėsime, kad 
ateitininkai būtų sąmoningi sa
vo ideologijoje, jei nepadary
sime visko, kad kiekvienas at
eitininkas moksleivis prenume
ruotų ir skaitytų "Ateitį". Tad 
visi didžiai gerb. platintojai ir 
kuopų valdybos kviečiami į "At
eities" platinimo vajų. 

PASEKIME GRAŽIU 
PAVYZDŽIU 

St. Daunys, iš Chicago, 111., 
užsakė "Ateitį" dviem salezie-

VIETOJE IR Iš TOLIAU 

K. EIDUKONIS 
Taria naujų didelį sunkvežimi 

ir apd raudas 
1930 S. Talman, Chicaco 29, OI. 

Tel. GRrovehil l 6-7096 

CONRAD'AS- FOTOGRAFUS 
(Lietuvis) 

Kai ateitininkai buvo išblokš
ti iš namų, jie vistiek rankų ne
nuleido, o pradėjo veikti visose 
srityse. Atsidūrus daugumai 
ateitininkų JAV ir gyvai paju
tus šalpos reikalą besimokan
čiojo studentijoje, vėl buvo at
gaivintas Ateitininkų Susišelpi
mo Fondas. Šelpiamųjų čia yra 
žymiai daugiau, negu šalpai tu
rimų pinigų. Daugis jau ir čia 
pasiturinčiai gyvena, o mūsų 
studentai vis tebevargsta, "vers Į Moderniškai įrengta 
darni" dirbti savo senučiukus ! v i e t a i v a i r i o m s n u ° -
tėvus, o viengungiai _ kartais | S ^ * " ^ 
vieną kartą tevalgydami dieno
je restorane. 

Šis Fondas yra visų ateitinin 
kų bendras reikalas. Ypatin
gai anuomet sušelptieji teprisi
mena dabartinius studentus. 414 WEST ( 5rd STB iET 
Mūsų daktarai, inžinieriai, pre- j rei. EXg. 4-5883 arba ENg. 4-5840 
kybininkai ir kiti verslininkai 1 *^g^^ 

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

APARATUS 
Garantuoja darbą ir dalis 

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

'Wr*%m +M* *»r mm> m* *im <^> mm m 

"PASKAMBINKIT PRlĖSPlĖT 
— ATVAŽIUOSIM POPIET" 

TELEVIZIJOS, RADIO, P A T E F O N E 
TAISYMAS 

JONAS GRADIHSKAS 
J. G. Television, 944 W. 35th PI. 

Telefonas FRontier 6-1998 
Pas l ietuvi — ir geriau Ir pigiau! 

navedžiams duoda
ma puiki ir brangi 
dovana. Sąžiningas 
ir gražiai atn'-*as 
darbas. 

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 

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

VVOPA — 1490 kil. 
7121 SO. ROCKWELL ST. 

Chicago 29, 111. HEmlock 4-2413 

0R. JUZE AGLINSKAS ' 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Vaiki; Ir moterį; l igos 
5159 South D amen Avenue 

Pirmad., treelad. 10—4; antrad. Ir 
penktad. 10—1 p.p. ir nuo • — 9 v.v 

Šeštadieniais 10—12 vai. pietų 
Ofiso teL — PR 6-7800 
Namo tel. — TB 4-1765 

DR. KĘSTUTIS AGLINSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso tel. PRospec t 6-1795 
N a m u tel. TRianjcle 4-1765 

Tel. ofiso H E . 4-6699, rez. PR, 6-73S:'. 

DR. ANTANAS ALEKNA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais nuo l iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvtrtad. ir sekmad. 

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

Pri ta iko akinius 
6322 South Western Avenne 

Valandos: Antradieniais ir ketvirta
dieniais nuo 7 ligi 9 vai. vak. Šeštad. 
nuo 10 ligi 12 ir nuo 1 ligi 3 v. p. p. 
Kitu Jaiku tik susitarus. 

Ofiso telefonas: PR. 8-3229 
Rez. telef. WAlbrook 5-5076 
TeL buto GBacelana 2-9208 
2336 West Chicago Avenne 
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 v. ryto — 1 v. p. p., trečiad 

12—4 v. p . , p. šeštad. 

Tel. oflao PR. 8-1717. re*. B E . 1-3SO* 
DR. BIEžIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 West 63 Street 

Kasdien 1—3. 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 

4 7 0 1 S o u t h D a m e n A v e n u e 
( K a m p a s 47-tos ir D a m e n Ave . ) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

Šeštadieniais 2—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Telef. of iso LAfayette 3-0048 

Rez. FRont ier 6-0814 

LIETUVIŠKA GASOLIl^O STOTIS 
IR AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 

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

VILKIKAS (TOW TRUCK). 
Sįhell benzinas. Atliekami generaliniai remontai moto

rams, stabdžiams, transmisijoms, keičiamos dalys; be to1 

visi lyginimo ir dažymo darbai. 
'Prityrę ir sąžiningi mechanikai atliks darbus greitai, są-l 
Ižiningai ir pigiau nei bet kitur. Įmonėje dirba ir patys j 
l savininkai. 

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

matėte 

SPECIALUS NUPIGINIMAS ! 
R00SEVELT FURNITURE C0MPAHY, INC. 

2310 WEST ROOSEVELT KOAD Telef. SEelcy 3-4711 
Gausite dar specialią dovaną, jei paminėsite, kad ši skelbimą 

'Drauge" 
U 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 KRAUTUVĘ 

^ 

y/ 

r 'niiii:::ii!:iii::iii::ni!!i!iwii!iHniiiii:iHiiiiiiiiii::i!i;:iim^ 

PERKRAUSTYMAI — MOVING 
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir j 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai: 

ANTANAS VILIMAS f 
| 1841 S. CALIFORNIA AVE. CHICAGO, TLL. | 

Telefonas — ROckwell 2 - 2282 
"•"-" ' iiiiiiiiiiiiiii;ii;ii.:iiiii:u«iiiiiiiiiiiiiiiiuiiiĮiiiuiiiUMiii^i:iiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiillilliiiliiMiiiiiilii;liiiiiiuiiiiiiiiiiiim ;iiiiiiiniiiiiiiii|iii im||inmV 

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS and LOAN ! 
Kiekvieno taupytojo indeliai apdrausti Iki $10,000.00 

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

CHARITES ZEKAS, Sec'y 

OFISO VALANDOS: 
Pirmad., antrad., penktad Ir 

tettad. • • . ryto lkl 4:10 p. p. 
Trečiad. 9 ryto lkl 1S T. 4. 
Ketvirtad. 9 ryto lkl 8 rak 

Ofiso valandoms s-kamb Y A. 7-352 

DR. ALINA BCMABSitlS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

SPEC. REUMATINĖS IR 
SĄNARIU LIGOS 

Ligonius priima ketvirtadieniais 
6:30—8:30; kitų laiku pagal susita
rimą. Tel. GArd'en 4-5869. 

4038 Archer Avenue 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:30 vai 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popie 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tei.: VIrginia 7-0036 
Rezidencijos: BEverly 8-8244 

Tel. ofiso VI. 7-0606, rez. VL 7-7303 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHlitURGAS 
(Spec. moterų ligos ir akušerija) 

4055 Archer Avenne 
Kampas Archer ir California Ave 

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

išskyrus sekmadieniu* 
OfiFO LAfayette 3-1707, rezidencŲo<-

FUlmore 3-8614 (Maywood, Utį 
DR S. GEŠTAUTAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
širdies, vidaus ir vaiku Ilgo* 

4055 ho. Archer Ave. 
(Kampas Archer ir California Ave.j 
Antradieniais ir ketvirtad. 6—8 v. v. 

Šeštadieniais 2—4 vai. popiet 

Ofiso telef. IN le ioeean S-7654 
l iū to telef. IMcrocean 8-S7;;2 

DR. K. GUDAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 10758 So. Michigan Ave. 

Vai.: Antradieniais 7—9 v. šeštadie
niais 9—12 p. p. ir .1—5 po p. 

Ofiso telef. YArds 7-1166 
Rezidencijos — STewart 3-4531 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS! 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai. 

Ofiso GRovehil l 6-40 20 
Rez. Hl l l top 6-1560 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Bd 

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

Tel ofiso PR. 6-3838. vv.z. RE. 7 - t l l l 

DR. A. JEHKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS.) 
2500 West 63rd Street 

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

GRovehil i 6-1596 

DR. ALDONA A. 1USKA 
AKIŲ LIGŲ STECIAL1ST* 

PRITAIKO, AKINIUS 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimą išskyrus trečiadienius 

2422 West Marąuette Bd 

Ofiso ir buto tol. OL. 2-158! 
DR. F. V. KAUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1336 So. 49th Ct.. Cicero 

Kasdien 10—12 ryte ir 6—8 V . vak. 
Šeštadieniais 10—2 v. r. ir 4—6 v. v. 

Butas 1832 So. 49th Ct. 
Telefonas REl iance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
8925 West 59th Street 

VAL. 1—4 popiet, 6:30^-8:30 vak 
•Iždaryta trečiad ir šeštad. vakarai* 

TeL ofiso Ir buto OLympic 3-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais 12—2 v. ir 3—I v. v. 
Butas 1526 So. 49th Ave. 

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 8-2868 

BR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Ave, 
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:80 v 
Vak pirm., antr., ketvlrt. 6-8:10 • 

Trečiadieni tik susitarus 

Tel. ofiso YA. 7-556T, rez. R E . 7-4966 

0R. FRANK C. KWINN 
(KVIEC1NSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Streo* 

L U N I U S PRIIMA. Kasdien nuo7-* 
*l -iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. lkl 8:Si* 

DR. FL TALUT KELPSt 
DR. E. TALLAT 

*6<atf%».'* i* ' . * r * . M o r 1 l* ari -Air 

4... %if. .. ne* P R «.4«7av 
DR. A. MACIŪNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. CHIRURGINĖS LIGOS 

2423 West 63rd Street 
( k a m p u «3 ir 4rte«<tan> 

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

Trečiad. ir s e k m a i uždaryta 

GYDYTOJAI IR CHIRURGĄ] 
Mnniu«tl<? I'artu* ofisą*- f*"cr<i 

j Medical Arts B!dg. 2656 W. <U5rd S» 
( ( k a m p a s Washt« n a * ir «3rd) Va 
kasdien 3—6 išskyrus antrad. ir ket% 
ir kasdien nuo 6—8:30 išskyrus t r—' 
ir Šesiad. 

Telefonas — PKospeet 0-8548 
Cicero ofisas: 5002 IVest ltttli St 

Vai.: kasdien 6—8:30, antrad. ir ketv 
1—8 ir š»štad. 11—1 vai. p. p. 
Telef. TOwnhall 3-O0;>»; namų telef. 
HF.mlnck 4-70HO. Kitu laiku •u«itarni» 

Telefonas Pllltnan f-8277 

DR. I. E MAKARAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 South Parnell Ave. 
v'al kasdien 2—4 popiet ir 6—8 v » 

išskyrus trečiadienius 

D.. Edv/ard B. MURASKAS 
- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 VVest 71st Street 
.Ligonius priima pagai susitarimą. 

Susitarimui skambinti GRo. 6-1821, 
jei neatsi l iepia — VIncennes 6-8900 

OfLso Ir buto Del. H E m l o c k 4-5815 

DR. A. NARBUTAS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

6757 South VVestern Avenue 
Valandos: pirmad., trečiad., ketv lr t , 
penktad. 6:30—8:30 v. vak. Antrad 
Lt—1" vai. ryto. Šeštad. 2—4 p. p 
Kitu la ike pagal susitarimą. 

OS. VYT. TAURAS 
TUPčIAUSK.IS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Bendra praktika ir spec. Motery lig 
Ofisas u n-zid.: 2410 W. 51*t St, 

(antras namas nuo Western Ave.) 
I Ofiso ir rezid. telef. PIlosiM-ct 8-1223 
Ofiso vai.: Pirm. 8—10 v. v. Antr. 
Treč ir Penki . 6 — • v v ir Kotv. t» 
Šešt. 2-4 v. p.p. Ki tu la iku tik susit 

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

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

CHIRURGINES LIGOS 
6255 South VVestern Avenue 

; Vai. 2—4 ir 7—9 v. p. p. šeštadieniau 
2—4 vai. p. p. Trečiadieniais ir sek 
madieniais uždaryta. 

: . ; 
Tel. ofiso: DAnube 6-1126 -

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

3267 South Halsted Street 
vai. i iki 4 • . p. p. ir 6—8 v. va i 

Šeštadieniais 1—4 v. s . D. 

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PfcUNSKIS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

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

1—5 vai. vak. 
Kitu laiku papai susitarimą 

Telef. VJctory 2-1484. l tes id. 2257 W. 

23 Pi. Jelef. FIL 6-5941. 

Ofiso telefonas — BIshop 7(2525 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
v Kampas Kedzie ir Archer j 

f A L, kasdien nuo 2 iki 9 vai 
Trečiad. ir sekmad. tik s u s i t a r s 

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

Nervų, vidaus ir vaiku ligos 
Vai.: antrad., penktad. 7—S:30 p. p 
Šešt. 12:30—1:30 pop ie t Kitomis di^ 
uomis tik susitarus. 

DR. i. G. VALAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

vai. kasdien 6:30—8:30, šešt 4— 
4038 So. Archer \ve. 

Tel. ofiso PRospect 6-9400 
R-zid. HEmlock 4-385 

DR. ONA VAŠnEV'dtHS 
(Vaskevičiūt?) 

GYDYTOJA IR CHTRURGff 
6560 So. Western Ave. 

, Vai. kasdien 1—8 p. p. Ir nuo 6-
I v. vak. šešt . 1—4 p. p Tr *iad '» 
I kitu laiku tik susitarus. 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
GYDYTOJAS IR CHTRURGAP 

Telef. REpublic T.r.Wi 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES EIGOS 
2435 VVest 69th Street 

Vai. kasdien 10—12 ir 5—8 vai. vak, 
išskyrus pirmad. tik nuo S iki g v.v. 
Šeštad. 10-12 vai. Kitu laik« susitarus 

Tel. ofteo CL 4-0253, rez. YA 7-«3S>* 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

4645 S. Ashland A\e. (kamb, 211 • 
Pirmad., antr., ketv. ir penkt 

6:3 0—b: 3 0 vai. * aka i s , 
šeštadieniais 2—4 vai popi** 
tiez. 4420 So. Taiuian Aveuu* 

Tel. ofiso VI 2-1581, rez. VI 8-074> 

DR. V. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

' 0 

802.tt>st Slst Street 
Kampas Halsted ir 81-mos g-atvių 

Pr iėmimo valandas: 2—4 p. p. ir" 
6—8 v. v. Šeštad. 2—4 v. po pietų. 

DR. J, I. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. €3rd S t 
Ofiso tel. R E l i a o e e 5-4410 

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

Penktadieni tik popiet, 
trečiad ir šeštad pa^al sutarti 

Tel. ofiso PIL f-6446, rez. HE. 4-3I»e 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Kd. 
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.;. 6 iki 8 vak 

Trečiad. ir šeštad p a t a i feutartj 
Tel. ofL*o CA. 6-0257, rt& PR. 6-665* 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 6600 S. Artesian Ave. 

v AL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 T. V 

V? 

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

VAL. nuo 2—4 ir 6̂ —-S; trečiad., šež 
tad. ir sekmad. tik pagral sutartį. 
Tel. Oftoo Y A. 7-4787, rez. T R . 6-l»S<» 

Jei neatsi l ieps viršmineti telefonai 
šaukite Mldwa> 3-0001 

Ofiso tel. CLiffsid© 4-2S96 
Rezidencijos: LAfayette 8-1171 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 W. 47th S t 
K a m p a s 47th ir Hermitage 

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

P. LILEIKIS, O. P. 
Ortiiope la.s - PvotesistA* 

\ aratal-Protezai , Mcd.Ban
dažai. Spec. pagalbai liojom.s 

"• (Areli Support-) ir t.l . 
VAI..: 9-4 ii- 6-S. UeniaiS 9-t, 
<nirnoi'i:i>i.ios Ti:uH\iiios LAII. 
1»U u . 5«lth st.. ( a i e a c * :?«:. I l l ino is 

Tel . : PfbuapOd (i-5084 

DR. G. SERKER 
UBTUVTS AKIU GYDYTOJAS 

26 meto patyrimas 
Tel. YArds 7-1821 

Pritaiko akiniu* 
Kreiva.*? akis 

Ištaiso 
Ofisas Ir akai.i u dirbtu** 
756 West 35th Street 

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

rm .. 

DR. IRENA KURAS 
SUEC. KŪDIKIŲ IR VAIKŲ 

LIGŲ 
7156 So. Western Av*v 
(MEDICAL BUILDINO) 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo I—6 p. p. ir 6—8 v. • . ; trečiad. 
nuo 6—8 v. v.; šeštad. 10—12 v. p. 
ir nuo 1—8 v. p. p. 

Ofice telef. REpubl ic 7-1168 
N a m u telef. \VAIbrook 5-3765 

Tikrai jfisu pasaulio l iteratūros ži
nojimas bus nepilnas, jei jūs nepat
eka itysite didžiojo rusų klasiko L o š 
to jevskio romaną 

NUSIKALTDIAS IR 
BAUSMĖ 

Jau pasirodS knygų rinkoje visos 
6 dalys, 3 knygose, kaina visų knygų 
tik 18.50. 

R o m a n a s vaizduoja čiurpią žmo
gaus tragedija. Silpnas doroves jaus
mas. 8umieseionejuai siela, didysis 
meilės i lgesys ir pasiaukojimas. 
. Gitai vidinio žmogaus p i m i s ir ne-
tilstantis sąžines šauksmas jums at
skleis didžiąsias žmogaus sielos pa
slaptis. 

Visuomet Sis l iteratūros veikalas 
puoš jūsų bibliotiką ir jo nepakeisite 
jokiomis knygomis . 

Tuo reikalaukite pas visus knygų 
platintojus arba adresuokite: 

D R A U G A S 

2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, 1LL. 

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

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
ir skaudančių akių karščio. Atitaisau 
trumparegyste ir toliregystę. 

Prirentfu teisiklincai akinius. Visi eg
zaminavimai daromi su elektriniais instru
mentais rodančiais mažiausias trūkumas. 
Speciali atyda kreipiama į mok. vaikui 

4712 So. Ashland Avenue 
YArds 7-1373 

Vai.: 10:30—7 v. v., šešud. 10:30—4 
sekm. ir treč uždara. 

I l in i l i l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l iu i l l t l l l l l l l l l l l l l t 

Skelbtis "DRAUGE" apsimoka, 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiem*. 
fiiiiiiiiiiiiiifiiitiiiiiiiiriiiiiiiitiiiiiniifssBi 

Skaitvkile "Draugą"! 

• 
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Ketvirtadienis, lapkr. 4, 1954 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 2. 
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AR TURIM KO IŠ KOMUNISTU PASIMOKYTI? 
A. T.RAŽirNAS, Brooklyn, N. Y. 

Kaikam komunistų veiklos re- versyvinė organizacija, vykdan-

Member of the Cathollc Pre.«w Ass'n 
Publlshed dally. except Sundays, 

by the 
Llthuanlan Cathollc Press Socletv. 
PRENUMERATA: Metams 
Chlcagoj ir ClceroJ $9.00 
Kitur JAV ir Kanadoje $8.00 
U ž s i e n y j e $11 .00 

SUBSCRIPTION RATES 
|8.00 per 3*ear outaide of Ohloaco 
$9.00 per y^ar in Chicago & Cicero 
$8.00 per «-~»r in Canada 
Foreign $1..00 per year. 
H metų 3 mėn, 1 mSn 

U . M $2.75 $1.25 
$4.50 $2 .50 $1 .00 

$ 5 . 0 0 $ 3 . 0 0 $ 1 . 3 5 

zultaįai daro didelio jspu-
džio — atrodo daugeliu atvejų 
tiesiog "stebuklingi". O tai ska 
tina kelti klausimą, kame glū
dinti tokios sėkmingos veiklos 

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo, juos grąžina tik 1S anksto susitarus. Redakcija u2 skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

JAV Kongresas demokratu kontrolėje 
Praėjusio antradienio rinkimų duomenys daugumai buvo sa

votiška staigmena. Mes gi demokratų laimėjimu nesistebime, 
nes mums dar toli prieš rinkimus buvo aišku, kad respubliko
nų partija neteks kontroles Kongrese. O kai Maine valstybėje 
ir, pagaliau, Aliaskoj demokratai surinko balsų daugumą, tada 
jau visai nedaug abejonių beliko opozicijos laimėjimu. Ir iš 
viso, nieko stebėtino, jei įvyko taip, kaip įvyko. Juk tai ne pir
mą kartą opozicija laimi tuos rinkimus, kurie įvyksta tarp taip 
vadinamųjų prezidentinių rinkimų. Dažnai taip įvyksta be ypa
tingai svarbių priežasčių. Tokia, mat, žmonių psichologija. Jei 
vyriausybės priešakyje per porą metų stovėjo vienos partijos 
žmonės, tai kodėl Kongreso nepavesti opozicinei partijai. Vadi
nas, tepasireiškia ir vieni, ir antri. 

Suprantama, vyriausybei žymiai geriau, jei jos partijos žmo
nės ir Kongresui vadovauja. Tada ji gali pravesti visus įsta
tymus, kurie yra reikalingi vyriausybės programai įgyvendinti. 
Ar naujasis Kongresas bent kiek kooperuos su prezidentu Ei-
senhoweriu ir jo vyriausybe vidaus politikos požvilgiu, šiuo me
tu dar sunku pasakyti. Berods, nėra abejonės dėl užsienių 
politikos. Atrodo, kad užsienių politika ir ateityje, kaip ir lig-
šiol, bus vedama nepartine linija. Kai kas yra įsitikinęs, kad 
ir toji aplinkybė prisidėjo prie pralaimėjimo, kad respublikonų 
vyriausybė beveik neturėjo savo atskiros ar naujos užsienių 
politikos, o tęsė senąją demokratų politiką. Tiesa, prieš 1952 
metų rinkimus respublikonai iškėlė lyg ir naują šūkį — paverg
tųjų tautų išlaisvinimą, tačiau visai nejieškojo priemonių jam 
įgyvendinti. Todėl balsuotojai pagalvojo, kad, ar balsuosi už 
vienus ar už kitus, padėtis nepasikeis. 

Prie rinkimų duomenų dar teks vėliau sugrįžti ir juos kiek 
smulkiau panagrinėti. Nereikia užmiršti, kad šie rinkimai ir jų 
rezultatai turės nemažai įtakos ir į prezidentinius rinkimus 
1956 metais. 

Sen. Douglas laimėjimas 
Neiškenčiame nepasidžiaugę, kad Illinois valstybės balsuo

tojai ir vėl perrinko senatorium Paul H. Douglas, daug gero 
Lietuvos nepriklausomybės bylai padariusį — JAV Kongreso 
augštuose rūmuose (Senate) pravedusį labai gerą ir naudingą 
Lietuvos laisvinimui rezliuciją. Būdami už tai dėkingi, mes 
jį rėmėme be jokių rezervacijų. Rėmė ir visi tie lietuviai, ku
riems ne partinė politika, o Lietuvos laisvinimas rūpi. 

Šia proga pravartu bus pakartoti tai, ką senatorius Doug
las rašė prieš rinkimus Alto pirminmkui ir sekretoriui. Tarp 
kitko, jisai pasakė ir tuo būdu įsipareigojo visais laikais remti 
mūsų tautos kovą dėl laisvės ir nepriklausomybes: 

"Aš noriu dar kartą patvirtinti, kad aš ir toliau kovosiu 
už šiuos laisvės dėsnius ir prieš priespaudą Lietuvoje, Latvijo
je ir Estijoje ir stengisiuosi visomis galimomis jėgomis, kad 
jūsų teisingas reikalas būtų iškeltas Jungtinėse Tautose. Esu 
jums dėkingas už jūsų dideles pastangas išlaikyti laisvės viltį 
gyvą šiuose kraštuose". 

Pareiškimas, kaip matom, labai reikšmingas ir svarbus. 
Netenka abejoti, kad senatorius Douglas savo pasižadėjimus 
vykdys ir gyvenime. Geriausio jam pasisekimo! 

ti prosovietinės propagandos, 
šnipinėjimo, sabotažo ir kitus 
panašius sovietų jai skiriamus 
uždavinius. Nuo demokratinių 
partijų skirtingos ir komunistų 

paslaptis, ir ar negalima ko iš I sąjūdžio veiklos sąlygos. Už jo 
komunistų pasimokyti , kad ir į nugaros stovi sovietai, kurie 
nekomunistinės a r ant ikomunis . apiplėšia du šimtus milionų jų 
tinės organizacijos pajėgtų to
kių "stebuklų" padaryti. Kai 

valdomų žmonių ir milžiniškas 
sumas išmeta užsienio komunis-

kas net tariasi tą paslaptį jau tų veiklai finansuoti. 
atskleidęs ir pradeda raginti 

j tam tikrus dalykus iš komunis-
Koks gi tokioj plotmėj ir to

kiomis sąlygomis veikiančių 
tinės veiklos pasisavinti, nes komunistų veiklos rezultatas? 
tai ir teikia komunistams ga- K a d jj,0 jokių rezultatų nepa-
lios kalnus vartyti. siektų, būtų nebe "stebuklas", 

Kadangi tasai klausimas jau bet tikras stebuklas. Nėra t'ek 
pradėtas kelti, pravartu jį pa- keistos ir sveikam protui prie-

. J L H * -.. |. • ». **~ .. 

Dėmesio tautinei kultūrai 
Eltos informacijomis, VT pirmininkas ir LIT valdytojas K. 

Zaikauskas, kalbėdamas Vokietijos lietuvių suvažiavime spalio 
23 — 25 d., palietė laisvojo pasaulio ir bolševizmo koegzisten
ciją, kas, jo manymu, nesą galima. Visiems esą aišku, ko bol
ševikai ta priedanga siekia. Anot jo, reikia būti gerai pasiruo
šusiems, kad mūsų išlaisvinimas gali užtrukti ilgesnį laiką. Ta
čiau tai, kaip toliau pažymėjo Valdytojas, nereiškia nei defetiz-
mo, nei desperacijos. Bet tai reiškia, kad mūsų kultūrinę politi
ką reikia reviduoti. Jeigu tuoj po karo mes mitome greito grį
žimo į tėvynę viltimi, jeigu, emigracijai į užjūrius prasidėjus, 
mes vis tikėjomės, kad palikimas Europos kontinento tėra trum
palaikis mūsų gyvenimo tarpsnis, jeigu per visą laiką mes dar 
gyvenom daugiausia iš tų materialinių ir dvasinių vertybių, ku
rias mes atsinešėme su savimi iš krašto, tai dabar, po dešimties 
metų savo gyvenimo svetimųjų pastogėje, mums reikia persi
tvarkyti. Jei po karo mūs pastangos buvo atvaizduoti pasau
liui mūsų tautos kančias, jeigu mes norėjome atskleisti vaka
riečiams bolševizmo tikruosius kėslus, parodyti jo tikrąjį vei
dą, tai šiandieną viso to yra per maža. Niekas negalvoja apie 
mūsų politinės veiklos susilpninimą, ypač kada keliamas ko
egzistencijos galimums. < 

Tačiau šiandieną, turint prieš akis mūsų ilgą emigracinį pe
riodą, mūsų kultūrinės veiklos centras persimeta į kitą plotmę. 
Turint galvoje, kad bolševizmas naikina mūsų tautą, stengdama
sis išplėšti iš jos savitą kultūrą, mums ir reikia pirmoje vie
toje šias bolševizmo užmačias tinkamai atremti. Tad vienas iš 
pirmųjų mūsų rūpesčių tenka tautinei kultūrai. Šis uždavinys 
yra skirtas PLB. Jos yra pirmutinis ir pagrindinis rūpestis 
veikti lietuvius, kad išlaikytų savo tautybę, savitos kultūros 
vertybes. Tik tuo atveju mes galėsime būti naudingi ir pozi
tyvūs ateity savo tautai padėdami, jei ne tik mes, bet ir emi
gracijoje auganti naujoji karta b'ks ištikima savo kraštui, savo 
tautai ; jeigu ji bus mūsų kultūros tęsėja. 

svarstyti. 
Ar tikrai komunistai daro 

"stebuklus"? 

Pradedant klausimą svarsty
ti, pirmiausia tenka aiškiai ap
sibrėžti, apie kokią komunistų 
veiklą eina kalba. Skirtini du 
atvejai — komunistų veikla jų 
valdomuose kraštuose ir ne jų. 
Suprantama, jog čia netenka 
svarstyti komunistų veiklos ir 
'jf)s^ rezultatų jų valdomuose 
kraštuose, nes ten viskas daro
ma teroru, valdančios diktatū
ros įsakymu. O mūsų tarpe net 
ir tie, kurie ragina iš komunistų 
pasimokyti, atrodo, dar nėra 
nuėję ta kryptimi tiek, jog gal
votų, kad reikia iš komunistų 
pasimokyti, kaip pasidaryti dik
tatoriais ir kaip diktatūrą išlai
kyti savo rankose. Gi visa kita 
komunistų veikla tuose kraštuo
se yra tokia, kad "stebuklingu
mo" joje įžiūrėti ir dideliausiom 
pastangom neįmanoma. Tad 
tenka kalbėti tik apie komu
nistų veiklą kraštuose, kur jie 
nevaldo. 

Kalbant apie komunistų veik 
lą šiapus geležinės uždangos, 
tenka pripažinti, kad jie, net 
būdami negausūs, ne kartą su
geba infiltruotis į jiems rūpi
mas organizacijas, įsisprausti 
į nekomunistinių kraštų augš-
tas politines ar valdinio apara
to vietas bei išvogti ir perduoti 
sovietams įvairias politines ar 
karines paslaptis. Tačiau ar 
tai jau "stebuklas" — kitas 
klausimas. 

Pirmiausia tenka pasižiūrėti, 
kas yra komunistų sąjūdis. Jis 
yra žymiai platesnės apimties, 
nei šiaip politinės partijos: a. 
pirmoj eilėj tai kovojančios be
dievybės ir materialistinio ateiz 
mo platinimo sąjūdis, b. revo-

singos minties, kad skelbiama 
ji nesurastų ne tilr ją priiman
čių, bet ir užsidegusių už ją ko
votojų. Tad nenuostabu, kad ir 
komunizmas suranda sekėjų. 
Tačiau toli gražu jų veikla nėra 
tiek efektinga, kaip pirmu pa
žvelgimu kitam gali atrodyti. 

Ar galima pasakyti, jog ko
munistų materializmo propagan 
dos įtakoje žmona virstą ateis
tine? Nors jai dar talkina ir 
įvairūs buržuaziniai ateistų są-

Žvelgiant į politinę sritį, ten
ka pabrėžti, jog ligi šiol komu
nistai nė viename krašte nėra 
tiek patraukę gyventojų mases, 
kad jos būtų parlamentine tvar
ka atidavusios valdžią į jų ran
kas. Jei kur jiems yra pasise
kę bent iš dalies paimti politinę 
kraš to kontrolę į savo rankas , 
kaip buvo atsitikę, pvz. Guate-
maloje, tai tik užsimaskavu
siems ir įsifiltravusiems į kitus 
sušigrupavimus — taigi gryna 
apgaule. Net, būdami revoliu
cinė parti 'a, komunistai ligi š1#ol 
nėra niekur pasiekė tokios jo
gos, kad būtų revoliucijos keliu 
atsistoję prie valdž:os vairo. 
Vienoj Rusijoj jiems taip pavy
ko pagrobti į savo rankas val
džią, bet tik ypatingomis sąly
gomis — po pralaimėto karo ir 
ligtolinės santvarkos griuvimo 
proga k'lus visuotinei suirutei, 
paremiant kaikurioms suintere
suotoms užsienio jėgoms bei 
krašte buvusiems svetimiesiems 
ir pagaliau patiems rusams — 
kaip ir kitiems — neturint dar 
aiškios nuovokos, kas tas ko
munizmas, nes dar niekur jo ne
buvo buvę. Gi visur kitur komu 

čia matomi lėktuvo likučiai, 
kuriame žuvo žinomas vairuotojas 
VVilbur Shaw (dešinėje), netoli 
Decatur, Ind. Jame žuvo dar pilo
tas Riy Grimes, 40 m., ir E n:s l 

Roose, 41 m. Sha\v buvo 3 kart 
laimėjęs 500 mvlių auto lenkty
nes. Liko žmona ir sūnus 9 m. 
amž. (INS) 

jūdžiai, tokiam teigimui nėra pa j nistinė santvarka faktiškai bu-
grindo. Daug kur matome prie
šingą procesą, štai JAV šiuo 
metu įvairioms konfesijoms pri
klauso 95 milionai asmenų, kas 
sudaro 59.5(f visų krašto gy
ventojų, kai tuo tarpu 1940 m. 
dar priklausė tik 49*r, o "se
nais gerais laikais" 1900 m. — 
tik 36 r r Daugiau ar mažiau 

vo įvesta Sovietų S-gos. 
Turint tai prieš akis, komu. 

nistų veiklos rezultatus laikyti 
"stebuklingais" politinėj srity 
nėra pagrindo. Žymesnių rezul 

su nusikaltėlių organizacija — 
iš užsienio apmokamų šnipų, 
išdavikų, provokatorių sabota
žininkų, kurie ir veikia tipin
gais tokiems nusikaltėlių sambū 
riams būdais. Užsimaskavimas, 

jog bent tam tikrais atžvilgiais 
tai reikėtų pasekti. Tačiau čia 
išleidžiama iš akių vienas reikš
mingas momentas. 

Bet kokio sambūrio organiza
cijoj skirtini du momentai 
Tam tikri organizacinės techni-

rėjo labai svarų žodį, o vietos 
komunistai daug kur net gink
luotus būrius. Tačiau ir šiuo 
atveju prie valdžios atsistojo 
ne jie, bet kuone visuose sovie
tų okupacijon nepatekusiuose 
Europos kraštuose — Vokieti
joje. Prancūzijoj, Italijoj, Aust
rijoj, Belgijoj, Olandijoj ir ki
tur — krikščionys demokratai, 

ypatingai palankios, pvz., po 
praėjusio karo. Europa tuomet 

panašių duomenų galima rasti I buvo virtusi griuvėsiais ir di-
ir kituose kraštuosa. Krikščio- Į džiulio vargo sala. Sovietai tu-
nių misininkai neabejotinai ne 
krikščionių kraštuose ir vidaus 
misijose nepalyginamai daugiau 
žmonių patraukia prie krikščio
nybės, nei komunistų agitato
riai prie komunizmo. Ir jų dar 
bo efektas nepalyginamai dides
nis už komunistų dar ir kitu at
žvilgiu. Gausūs ir sovietų stam
biai subsidijuojami komunistų 
agentai nieko daugiau ir neda
ro, visas jėgas, laiką ir ištek
lius vienai propagandai ir teski
ria.. Tuo tarpu krikščionių mi
sininkai, remiami tik krikščio
niško visuomenės savanoriško
mis aukomis, ne tik stato baž
nyčias, kad tikintieji turėtų kur 
melstis, bet ir steigia mokyk
las, našlaičių bei senelių prie
glaudas, ligonines ir daugelį ki
tų panašių įstaigų. Todėl nė 
trupučio nesistengiant mažinti 
komunistų veiklos efekto, ten
ka pripažinti, jog šioje srityje 

klasta, melas, šantažas, papir 
kimai, žmonių grobimas ir žu- kos dalykai yra bendri visur, 

Utų f k S . nėra į v y k ę 'puairia-1 d ^ yra būdingos jų veiklos kur tik yra koks organizuotas 
ti net tuomet, kai sąlygos buvo priemones. Tai junginys tarptau darbas. Visur turi būti vadovy-

tinio špionažo, Maffios, Mur- be, narių pasiskirstymas tam 
ders, Inc., ir kitų panašių gru- tikrais vienetais, darbo progra-
pių veiklos metodų ir priemo- ma ir planas bei pritaikyti vi
nių, j šiems žinomi, tam tikri organi-

. • zuoto darbo principai — na-
šitokios veiklos ir rezultatai r i a m g u ž d a v i n i u p a s ki rs tvmo, 

tokie, kaip paprastai tokių gru- k o d i d ž i a u s i o n a r i ų s k a i č iaus 
pių būna. Nuo jų visiškai apsi-. | t r a u k i m o j d a r b a f d a r b o k o o r d i 

saugoti beveik neįmanoma, nes 
ir jų ši veikla ir kova su ja 
eina tamsoje. Jos sėkmingumas 
daugiausia priklauso nuo saugu 
mo organų pajėgumo ir prieš 
tokią veiklą nukreiptų įstatymų. 
Tačiau pažymėtina, jog čia ko-

kurie dėl nacių ir fašistų siau- !
 m U nis ta i nieko naujo nėra išra-

tėjimo buvo netekę daugelio sa- dę. šitokių dalykų visuomet 
vo žymiųjų veikėjų ir kurių or- v r a buvę. Komunistai tik tuos 
ganizacija nuo jų buvo labai nu. nusikaltėliškus metodus "pato-
kentėjusi. Tad, jeigu jau nore- bulino" bei platesniu mastu ir 
tume įžiūrėti "stebuklingumo", beatodairiškiau vartoja. 
jį čia turėtume rasti, o ne ko- ^ _ . .. 

., , . , - , , Organizacija ir ideologija 
munistų veikloj, kurie nieko le- & * n * 
miančio nepasiekė. Turėdami prieš akis tokią ko-

Komunistų pavojus glūdi ne munistų veiklą, ko gi iš jų ga-
tiek jų propagandoj, ne politi- lėtume pasimokyti? Tie, ku-
nėse partinėse varžybose, bet riems imponuoja komunistų veik 
jų subversyvinej veikloj. Ta- los rezultatai, dažnai taria, kad 
čiau šiuo atveju turime reika- jos sėkmingumas priklauso nuo 
lą jau ne tiek su politiniu ar ide jų organizacinės struktūros ir liucinė politinė partija ir c. sub- jis nėra labai imponuojantis. ologiniu sąjūdžiu, bet daugiau veiklos metodų. Todėl ir mano, 

navimo ir t.t. Tačiau ne tai su
daro organizuoto sambūrio or
ganizacijos ir veiklos specifinius 
organizavimosi būdai ir veiklos 
metodai, kuriuos apsprendžia 
sambūrio ideologija ir pačios 
organizacijos paskirtis. Kaip tik 
šie dalykai duoda specifinio po-
pobūdžio karinei ar civilinei or
ganizacijai, viešai ir slaptai, re
liginei ir pasaulietinei, demokra 
tinei ir totalistinei ir t. t.. O 
tai tinka ir komunistų organi
zacijai. 

Pirmuoju atžvilgiu komunis
tai nieko naujo nėra išradę. Tai 
bendri ir visiems žinomi — nors 
ne visų organizacijų pritaiko
mi — organizuoto darbo princi

pai, kuriuos ir komunistai pasi
skolino iš anksčiau tuos princi-

(Plukei U. Į 4 psl.) 
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XIX 
Žiema, padoriai šaldama, kartais duoda atsikvėp

ti. Vieną dieną pradėjo lyti. Gražiai, kaip per Šventą 
Joną. Sniegas virto į košę, ir gatvėje keikėsi šoferiai 
ir vežikai. Slydo iš po kojų grindinys arkliams ir ma
šinoms. Čiuožė ratai suplaktu ledu ir purškė pavir
šiuj stovintį vandenį. Valiniui, kaip ir daugeliui, at
lydys buvo kažkoks pavasario išrašas. Pavasaris 
skaidrina žmogų. Išmeta apsiaustus ir kepures. Gam
ta rengiasi ir žmogus nuogėja. Iš čia ir tas šventiškas 
jausmas. Kylantis. Kaip pilkos šakų uodegėlės. Švel
nios ir lipnios. Kačiuko kailis. Atlydys. Tik viduje 
vis kieta ir smgenys įtempti. Atlydys kažkur toli. 
Gal net už pavasario. 

Lyja. Kavinėje garuoja apsiaustai ir lietsargiai, 
sumesti prie durų. Ir kava garuoja. Kvapas kavos ir 
džiūstančių drabužių. Besipjaunantis toks. Valinis kal
basi su Spaičiu. Šis mirksi savo mažomis akimis. 

— Dabar atiduosi man knygutę, po mėnesio gausi 
atgal. Su parašais. Tada, rodos, sakiau pusantro šim
to. Paskiau atestatas ir, tada, draugeli spjauk į viską. 
Jeigu nori, gali kažkuriuos egzaminus laikyti pats. Bet 
gali ir ne. Nesvarbu. Būk ramus, draugeli. Beveik 
šimtas procentų. Ką čia ? Nereikės vargti. Jei norėsi, 
po poros savaičių galėsim susitikt. Parodysiu, kiek 
padaryta. Na, paimk dar kavos. 

— Kavos, — ramiai šaukia Valinis, paskui iš
traukia iš kišenės knygutę ir atiduoda, — na pažiū
rėsim. 

— Greitai. Už mėnesio bus po visko. Galėsi mie
goti. Kitais metais kolegos būsim. Ką gi, draugeli. 
Tegu vargsta tie, kurie pinigo turi. Na, žinoma, koks 
jiem ten vargas, — Spaičys geria kavą ir dviems kąs
niais praryja pyragaitį. 

Valinis sėdi vakarais namie. Sėdi ir kažkas smau
gia kaip niekada. Gal tik tada, kai darbo jieškojo, bu
vo panašiai bjauru. Bet visa tai praeityje ir neryškiai 
begalima įžiūrėt. O dabartis ir ateitis karšta geležim 
spindi. Negalima žiūrėti, o norisi. I r smegenys dega 
kaip geležis. Visa taip sunku nešioti ir visa taip ge
rai matyti veide, kad Bareika paklausia: 

— Brolau, sukritai. Išbalai kaip epušėlės lenta. 
Žaliosios. Kaip naujas sniegas ant buvusio atlydžio. 
Jeigu tu dėl Galinos šitaip, tai neverta. Galėtum ir 
sugrįžt. Be reikalo kaklajuostę parnešiau. Nueitum 
pasiimt. Ech, tu Šuolini. Išėjai kaip kvailys. Karviš-
ką žingsnį padarei. Kaip biednas arklys atšilusio j gat
vėj suklupai ir varganas pasirodei. Išeiti ir boba ga
li. Nebeverta grįžti. Mergų daug. Lengviau galėsi 
mokytis. Žinau, kad meilė baisiai graužia. Ji — dū
šiai obliuoti oblius. Bet reikia būti tvirtam. Aš irgi 
kartis norėjau, o ir šiandien dar gyvenu ir galbūt vėl 
norėsiu. Praeis. % 

— Ne, ne meilė, — sako nuo prijuostės krapšty
damas sustingusio klijo gabalą. — Ne, ne meilė. Yra 
kitas reikalas. 

— Kvailystė. Nuo visų reikalų yra vaistai. Tik 
nuo mirties nėra. Kas gi? — Bareika žiūri su užuo
jauta. 

— Pasakysiu po poros savaičių, — Valinis paima 
oblių ir traukia. Kvepia pušis, klijai ir mažos skied
relės. 

— Perkūnas, ir gabūs dabar žmonės savo gyve
nimą apsunkint. Gerai, kad neišsiplepi. Skundas pa

deda ne tau pačiam, bep kitam pamatyti, koks tu silp
nas. 

Eina savaitės. I r antra nušliuožia rogutėmis švie
žiu sniegu. Valinio vakarai namie. Jis žiūri į lubas 
ir amžinai galvoja. Tvarkingai apleidinėja pamokas. 
I r kas tada, jei nieko neišeis? Sugaištas laikas, atsi
likta ir pinigai išme'sti. Ne, bet juk nieko iš anksto. 
Viskas aišku. Jokio aklo ėjimo. Geras žaidimas ir pa
dorios kortos. 

Po poros savaičių Valinis užeina į koridorių gim
nazijos, kurioje laikomi egzaminai. J is pastovi pilnam 
žmonių koridoriuj. Ant sienos sąrašai parašiusių ra
šomuosius. Valinio pavardės nėra. „Kodėl nėra?" 
klausia pats savęs, važiuodamas prigrūstu autobusu 
namo. „Gal kaip nors kitaip jie padaro? Suprasi čia. 
Reikia laukt. Laikas važiuoja puošniu žiemos veži
mu. Lėtai. Kam jam skubėti, kai bloga gyventi. Kai 
Valinis sugrįžta namo prie durų, sutinka Kalėda: 

— Na, o ko tu nebelankai mokyklos? Antvalan-
džius dirbi? 

Jie stovi prie apsnigtų laiptų. Pakankamai šalta, 
bet Valinis nekviečia vidun. Iš viso jis nieko nenori 
matyti. Kokiam velniui jis čia lankosi ? I r Valinis, at
sirėmęs koja į turėklus, sako: 

— Taip. Dirbu. Bet gal greit nebereikės. 
— Gaila, bet gali ateiti nors į paskutines pamo

kas. Gaila laiko. Nors pavargęs būsi, bet pamatysi, 
kaip bus gerai pavasarį, — kalba trindamas pirštus 
Kalėda ir galvodamas, kodėl jo nekviečia į vidų. Ar
gi todėl, kad žino, jog jis dabar susitinka Galiną. Ši 
mintis jam atrodo gana tikra, ir todėl tęsia: 

— Žinai, nepyk ant manęs. Tu pats kaltas. Išėjai. 
Aną kartą aš nuėjau. Nebuvo man smagu, bet aš tau 
norėjau gero. I r dabar noriu. Žinai, tada nulaužei. 
Sunku šaką beprigydyti. Bet aš nevertas gal. Nepyk. 
Neapsileisk pamokose. 

ik 

(Bus daugiau) 
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Lietuvis laivyno karininkas R TURIME KO Iš 
I k . UHISTŲ PASIMOKYTI? 

(Atkelta i? 3 pgl.) 

pus suformulavusių ir organi
zaciniam darbe pritaikiusių. To
dėl bėgti tų dalykų pas komu-, 
nistus pasimokyti, lyg jie bū
tų toje kokie novatoriai ar išra
dėjai, nėra nė mažiausio rei
kalo. Galėtų būti kalba tik dėl' 
minėtų specifinių komunistų or-l 
ganizavimosi bei veiklos būdų. 
Tačiau tai, kaip jau minėta, 
yra apspręsta komunistinės ide
ologijos ir komunistų organi- f Į — Į — J J Į T l nų jis buvo paskirtas j "OC$" 
zacijos paskirties. Tokia komu- L e v e r e t t S a I t o n s t a U ( R ) l a i m e . specialią karininkų mokyklą, 

a» °" jo rinkimus į JAV Senatą iš Mas-, kurią šių metų rugpjūčio mėn. 
baigė ir fcuvo pakeltas į akty-

Prieš pustrečių metų sėkmin
gai baigęs De Paul universite
tą, Albertas Ivanauskas savano 
riu Įstojo į JAV laivyną atlikti 
karinę prievo'ę. Pirmą jį apmo
kymą gavo Great Lakęs mokyk
loje. Jau šioje mokykloje jis 
pasižymėjo gabumais, dėl ko 
mokyklos vadovybės buvo pa
siųstas j kitą specialią laivyno 
mokyklą. Ten būdamas atliko 
apmokymą jūrose. Po sunkių ir 
sudėtingų konkursinių egzami-

me, nuosekliai plaukia iš jos pa- sachusetts valstybes 
skirties viešom ir slaptom prie
monėm siekti komunistinės dik
tatūros įvedimo ir jų pažiūrų, 
kad asmuo turi besąlygiškai pa
lenktas klektyvui — šiuo atve-

mės bei dvasios. Todėl ir vienu, 
ir kitu atveju nėra reikalo sko-
lints komunistinius metodus. 
Toks skolinimasis būtų tik ir 

ju komunistų partijai, kad tiesa k r i k š a i b ė s > i r demokratijos 
tai, kas partijai naudinga (Sta
linas), atmetimo bet kokių mo
ralinių principų, iš jų priimto 
dėsnio, jog partija neklysta, o 
tik paskiri asmens, jcg visos 
priemonės geros, jei tik jos ve
da į tikslą, ir t.t. Šitie pagrin
dai praktiniame veikime reiškia 
diktatūrinį pačios organizacijos 
iš viršaus valdymą, visas Įmano 
mas klastas, melą, smurtą, slap 

išdavimas. O prieš komunistų 
subversyvinę veiklą kovoti tie
sioginiu būdu jau nebe ideologi-! 
nių ar politinių sąjūdžių, b e t b e r t u ^ ^ j o ^ ' m ^ a V r a n e V a 

viosios karo laivyno tarnybos 
jaunesniojo leitenanto laipsnj. 

Dabartiniu metu leitenantas 
Albertas Ivanauskas gilina ka
rines studijas vienoje Californi-
jos karinėje mokykloje ir yra 
ruošiamas specialiai karo laivy
no tarnybai. 

Prieš 16 metų, dar mažąjį Al-

Ketvirtadienis, lapkr. 4, 1954 

įstatymų ir saugumo organų da| , . _ , 
„ , , . . - , - , . _ . - . * nauskiene buvo parvežusi į ne 

priklausomą Lietuvą. Jis 
lykas. Tokių sąjūdžių užsimo 
jimas tiesioginiu būdu imtis 
šios kovos būtų nesusipratimas, 
neš tokiai kovai reikalingų prie
monių tokie sąjūdžiai ir neturi, 

, ir negali panaudoti. Kaip ir su 
tu s suokalbius ir t.1 Bet B * . k f e k v f e B a n u s i k a i t ė l i š k a bei sub. 

pui
kiai prisimena tėvelių krašt?*' 
ir apie j ! su malonumu kalba. 

Grįžęs, jau leitenanto laips
nyje, Albertas pareiškė: 

— Tėvelių tėvynę mačiau dar 
so to ką nors pasiskolinti neko
munistinėms ideologonėms ar 

versyvine veikla, taip ir su ko-
munistų, kovojant, reikalinga todų — dažniausiai kovos su 

politinėms grupėms neįmano- g ė k l i ų t i n J d o j ų v e i k l o g d ( ) k u_ p a č i u k omunizmu pretekstu -
I mentaeijos, didelių lėšų/bei dau- j neilgai trukus pajunta didelę 
gelio kitų panašių dalykų, o j pagundą tais metodais pasinau-
svarbiausia — įstatymų, kurie i d o t į i r santykiuose su nekomu-
įgalintų efektingai su tais nu- : nistais. Juo labiau, kad kitiems 

jos pačios iš esmės virstų ko
munistinėmis. Tai mes žinome 
iš patirties. Naciai ir fašistai 
buvo užsimoję su komunizmu 
kovoti jo paties būdais. (Tais 
pačias būdais jie kovojo ir su 
kitomis jiems priešingomis gru
pėmis). Ir daugeliu atvejų re
zultatas buvo tas, jog sunku 
buvo pasakyti, kuo tam tikrais 
atvejais naciai ir fašistai ski
riasi nuo komunistų. 

Kelias į komunizmo nugalėjimą 
Skolinimasis iš komunistų jų 

veiklos metodų neveda J jų nu
galėjimą, kaip kas mano. Kova 
su komunizmu turi būti organi
zuojama ir vedama kitoj plot
mėj. 

Lucija ir Albertas Ivanauskai 
mažas. Dabar, kai ateis laikas, 
jausčiausi laimingas galėdamas 
karo laivu pirmas įplaukti j 
laisvą Klaipėdos uostą. 

Šį gabų ir pasididžiavimo ver 
tą lietuvį leitenantį Albertą gra 
žiai išauklėjo Kazimiero ir Pra-
nutės Ivanauskų šeima. Gi jo 
gabumai ir didelis pasiryžimas 
jam užtikrina tikrai gražią 
ateitį. 

Šią proga tenka pažymėti; j 
kad Albertas Ivanauskas, bai-\ 
gęs karo mokyklą, rugpjūčio | 
mėn. sukūrė šeimą, vesdamas j 
gailestingąją seselę Lucy Pami- [ 
lia iš New Yorko. Jo vestuvėse j 
dalyvavo tėvai — Pranė ir Ka- j 
zimieras Ivanauskai, visa eilė 
karininkų ir jo žmonos gausi 
giminė. * 

Tad šia proga jaunąjį JAV 
sikaltėliais kovoti. Gi visa tai j šitokių dalykų nesitikint, gali- j laivyno karininką Albertą Iva-
ir tegali naudoti valstybė. Ide- \ m a -1— b e n t laikinai — pasiekti i nauską tenka tik pasveikinti ir 
ologiniai ir politiniai sambūriai 
š'oj srity gali kovoti tik netie 

kokio net "stebuklingo" efekto, i palinkėti, kad jo vadovaujamas 
5 ? ? " t a i , n e s u d e r i n a r n

i
a n e* s u I laivas tikrai pasiektų neprik

lausomos Lietuvos krantus, jv. sioginiu. būdu, kaip kovoja ir i krikščionybės, nei su demokra-
visos kovai su nusikaltimais vei 'l ^ s davsia bei principais, todėl 
kiančios organizacijos Jos ne- bet kieno jų vartojimas griež- s r e i š k m i ų 
bando atsistoti policijos bei teis ciausiai smerktinas. Tokius me.j ^ * d 
mo vietoj ir pradėti nusikaltę- i t o d u s s m o ****** vartojant*- P L U - .' £" i&

 &
 f , j ^ , ^ 

,3r 

itoj ir pradėt 
Ims gaudyti bei teisti. Lygiai j * " " v i s t i ek> i š k u r i o s ideologi 
jos nebando su nusikaltėliais i n ė s ar politinės grupės jie bū-

gamtininkas iš tolo įžvelgia 
Dievybę, ir aš drauge su Au- j 
gustinu drįstu išpaž'nti: Mano-

butus ir kitais nusikaltėlių veik
los būdais. Bet jos rūpinasi ša
linti į nusikaltimus vedančius 
dalykus, deda pastangų, kad bū 

Mes tikime, kad krikščionybė j tų išleisti tinkami kovai su nu
yra pranašesnė už komunistų, sikaltimais įstatymai ir ragina 
skleidžiamą ateistinį materializ-1 visuomenę visais įmanomais bu
mą ir kad ji yra pajėgi šią ko- j dais padėti su nusikaltimais 
vą laimėti, jei tik krikščionys j kovojančioms valstybės institu-
veiks jos principų plotmėj. To- rijoms bei ją informuoja, ka:*p 
dėl krikščionys ir savo organi- j lengviau nuo nusikaltėlių apsi-
zuotai veiklai turi ne ką iš ko-! saugoti. Tad ir su komunistų 
munistų skolintis, bet ją parem- j subversyvinę veikla kovojant, 
ti iš krikščionybės esmės ir dva 
šios plaukiančiais veiklos princi
pais. Lygiai tikime, jog politi
nėje srityje demokratija yra pa 
jėgi laimėti rungtynes su komu
nizmu, demokratinėms parti
joms savo veiklą remiant prin
cipais, kurie organizacinėje sri-j reikšmingas dalykas. Kas pasi-
ty plaukia iš demokratijos es- ' sauja griebtis komunistinių me-

kovoti žudymais, įsiveržimais į *» ~ turi būti traktuojami ly- • a " ^ » 
i . • i •• • -i i i . I - _ _ _•!_ P"iaiS n i lS l k -n TP i m a L-r>lnaie" l a i _ J giais nusikaltėliais, kokiais lai

komi tuos metodus vartojantieji 
komunistai. 

rado ramybę Dievuje. 
— Johanu es Reinke 

ideologinėms 
ganizacijoms 
eiti. 

ir politinėms or-
reikia šiuo keliu 

Komunistiniai metodai 
nekomunistų tarpe 

Primintina čia dar vienas 
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TAUPYKITE 
Chicagos Stipriausioj Taupymo įstaigoj 

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

JUSTIN MACKIEWICH, Preaident 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. 
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STANDARD FEDERAL SAV1NGS 
-

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO 

: « • > • • - • -. '••• J w 

\ 4192 ARCHER AVE., CHICAGO 32 

# • ^ 

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

UNIVERSAL SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION 

1300 SO. HALSTEO STREET 
CHICAGO 8, ILLINOIS 

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

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

DEL NAMAM REIKMENŲ VISUOMET LANKYKIT ŠIĄ 
ERDVIA IR PATOGIA 

BEI SENIAUSIA 
LIETUVIŲ BENDROVES 

K R A U T U V E 

ROGRE 
TURE 

4181-83 ARCHER AVE. 
Tol. LAfayottt' :$-:M71 

Brigliton Parko kolonijoj 

DIDŽIAUSIAS PREfclŲ VERTYBES 
* KASDIENĄ ČIA FwASITE 

Naujausių madų gerųjų išdirbysčių rakandų, kaurų, pečių, tele-
zivijos aparatų, refrigeratorių, plovyklų, vaikams rakandų ir visų 
Hitų namams reikmenų. 

LENGVI IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI VISIEMS 
^ & 

Lietuvių Prekybos Namai 
Sekmadieniais 10—5 vai. 

PREKES BE SUGADINIMŲ, BROKŲ. 

Klienty sąskaitos Neparduodamos Finance Co. 

Ekonomiškas 3-jy Kambariu [rengimas. 

Pilnai įrengtas svečių kambarys. 
Sofa puikiausios vilnos ar Nylon mc-

dž\agos, paskiausios mados, 55 metų sti
liaus, puikūs staliukai ir lempos. 
Miegamojo kambario baldai. Ąžuolo ar riešuto 

spalvos, puikus 10 metų garantuotas veidrodis, sprink, 
sai ir matracas augštos kokybes. 

Virtuves stalas su Formika viršumi, 4 puikios kėdes, 
indams sudėti spintele 

LIUKSUSINIS 3-JŲ KAMBARIŲ ĮRENGIMAS 

M O V I N G M O V I N G 
PERKRAUSTYTAS IŠ ARTI IR TOLI 

Ilgų metų patyrimas. — Pigus sąžiningas patarnavimas. 
Nauji dideli sunkvežimiai. — Patobulinti perkraustvmo įrankiai, 

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

2022 W. 69th SL, Chicago, HL 
Telef. WAlbrook 5-9209 IL NAUJOKAITIS 

NEGIRDĖTA 
30 dalių tik 

Liuksusiniai svečių kambario bal
dai, šie baldai tarnaus jums ilgą 
laiką ir suteiks jaukumą jūsų 'bu
tui. Dviejų dalių sofa, dvi lempos, 
3 staliukai, puiki moderniška kėde. 

Miegamasis ąžuolo riešuto spalvos. Dvigu
ba komoda su šlifuotu veidrodžiu, 10 m. garantija. 

Vyriška komoda. Lova su sprinksais ir matracais. Moder
niškos lempos. 

Virtuves pilnas įrengimas su puikiausiais baldais, 
5 daliu chromo stalu, virimui krosnimi, šaldytuvu 

FURNITURE CENTER, Inc. 
įmones vedėjas JUSTAS LIEPONIS 

3222-24-26 So. Halstcd St. Tel. - Vlctory 2-4226 
Atidaryta pirm. — ketvirt. 9 v. r. iki 9:30 v: v: 

Kitom dienom 9 v. r. iki 6 v. v. 
Sekmadieniais 10 v. r. iki 5 v. v. 



Ketvirtadienis, lapkr . 4, 1954 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

4, 

*XiI J si i 
Žinias te ikt i : STASVS GARLIAUSKAS, 1949 Hubbard Ave., 

Detroi t 9, Mich. Telefonas: TA 6-1385 

Pr is imenant Detroi to Balfo 
76 skyr iaus nueitą kelią dešim
ties metų laikotarpyje, a tminty
j e iškyla visa eiiė kilnių detroi-
uečių veidų ir vardų. Nėra ga
limybės jų šia proga suminėti , 
ir, reikia manyt i , j ie bus prisi
minti ruošiant gruodžio 12 d. 
skyr iaus dešimtmečio minėjimą 
Ukrainiečių salėje. 

Vis dėlto negalima nepaminėti 
E. Paurazienės. kuri septynerius 
metus kant r ia i nešė nelengvą 
pirmininkavimo naštą. J i suce-

Jeigu reikėtų nurodyti tikslią. Per eilę metų susir inkimai bū- \ m e n t a v o šalpos darbui senąją 
skyr iaus gimimo datą, .susida- | davo šaukiami kar tą į mėnesį. Į ' ateivių kar tą ; j i daug pas tangų 

Detroito BALF 76-toskyriaus dešimtmetis 

ry tų kai kurių sunkumų; i r . t a i 
ne dėl to, j tad t rūktų davinių, 

juos žmonės rinkdavosi gausiai 
ir kiekvieno susir inkimo metu 

bet gal greičiau dėl to , kad jų! dosniai aukodavo t iems, kurių 
y r a perdaug. 1944 m. spalio mėn. jie net nepažino; bet j iems to ir 
24 d. D.L.O. Centro susirinkime I nereikėjo, nes j iems užteko vie-
tuometiniai Balfo direktoriai E. , nos t ikros žinios, kad jie aukoja 
Paurazienė ir Juoz. Smailys iš- lietuviams. 
kėlė mintį steigti Balfo skyrių Metai iš metų skyrius augo ir 
Detroite. Iš Paurazienės prane- j jo veikla plėtėsi. Lėšoms sukelti 
Šimo paaiškėjo, kad ji jau tu-, buvo ruoš.ami vakarai , piknikai, 
r int i tokiam skyriui 67 narius, | b ingo; šalpos re ikalams buvo da 
iš kurių 28 jau ir nario mokesti į romos rinkliavos bažnyčiose ii 
susimokėję. Organizacijų a ts to- j gatvėse. Visa ši akcija vien pi-
varas p r i t a rus šiam sumanymui, ; nigais ^šalpos naudai davė apie 
n u t a r t a lapkričio mėn. 3 d. šauk | 30,000 dol. 

i r kant rybės padėjo sklandes-
niam susigyvenimui naujiesiems 
atvykus. 

^HHHSJMI 

£. 

. ' - - • • • . . 

ffi 
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B^įi'žįifeBS^B 

Christian A. Herter (R) Massa-

t i Balfo skyr iaus steigiamąjį su
sirinkimą. 

Įsidėmėtina tai , kad nelau
kiant nė steigiamojo susirinki-

Po jos po vienerius metus sky- ' t-husetts valstybes perrinktas gu-
riui vadovavę inž. J. Dunčia ir b e r n a t o r i u s -
Česl. Ceronka. ŠiaisJubilėj iniais f o . - _ i ^ „^+;1 A+ • , . rr , . 

. . . , J . „ i r taineje netikėtai pasirodė Kalė-metais skyriui vadovauja Balfo •,„ « ,. m .„. . . . *i T I -A ir v xxx l»Mi dx* Senelis su milžinišku maišu. direktore M. Kaseviciene.zodziu, T,- ..., , . Z * T^ , •<. n \* ^ L .. vos jtilpo pro duris. Sėsi vyrai Detroito Balfo skyrius buvo jkur -OTV, ^ 0 . . . ~ . a ., .. . .* 
4 . . . . . . J. . , . . j am padėjo maišą įtempti j salės 
t a s ir išbujojo moterų globoje ir - J , • •Mn • , , . , 
, r . . . , M , J vidurį. Na ir pasipylė dovanų... 
labai gerai jos daro, kaoVsavo m^-^ __ J ^ . .. * . 

. . . , . - , - • -, Tokio apdovanojimo proga vai 
pozicijų neužleidžia, nors ir daug . . - „ - . . i t , • Tr

 fe 

. . *?. , Z . ' fo kai pas ta to klausimą: Kas yra 
sielos įdedanciai, bet neperdaug +or, „.«,..„„; xr IAJ O ,. „ *L. 
*_«- ,__.._ __,.___„._, . „_ • >,__ t a s gerasis Kalėdų Senelis? Di-

šalpos bare patvar ia i vyriška 
jai giminei. 

Linkėtina šia proga skyriui 
sėkmingos veiklos ir ateinančių 
metų eilėje ,0 Detroito lietuviš
kajai visuomenei tenka pareikšt i 

Skyrius įsteigė Našlaičių Fon
dą, kurin įplaukė virš 2,000 dol., 
ir kurio t ikslas buvo — apmo
kėti l ietuviams našlaičiams ke-

mo, tuojau pat įstojo į būsimą ! Honės išlaidas iš Europos į J u n g ! gW P ^ ė k a už tai , kad ji visada 
skyrių ir sumokėjo po 5 dol. na- t inęs Amerikos Valstybes. : buvo jau t r i Balfo reikalams, sir 
rio mokesčio A. L. R. K. Moterų Skyr iaus narės y ra numezgu- dingai juos rėme ir dosniai au-
S-gos 54 ir 72 kuopos, Detroito i šios 200 megztukų, daug porų k o J ° -
Liet. Demokratų Klubas ir Liet. ; kojinių ir pirštinių bei pasiuvu-
Socialistų S-gos 116 kuopa, š ian j šios daugelį komplektų drabužė-
dien žvelgdami į visa tai iš lai-1 lių kūdikiams. Vien medžiagai ir 
ko perspektyvos jaus te juntame, ! naujiems ba tukams pirkt i sky-
koks anuo laiku buvo didelis šiai i r ius y r a išleidęs ar t i 1,000 dol. 
idėjai pr i tar imas, jeigu ne tik j Panaši suma skyriui kainavo ir 
pavieniai žmonės, bet net orga-j už persiuntimą 30,000 svarų su-
nizuotcs grupės stojo nar ia is į I r inktų drabužių bei avalynės. 

Kalėdinis vaikų vakaras 

organizaciją, kuri formaliai dar; 
net nebuvo įsteigta. Matyt i , to-; 
mis idėjomis degą žmonės pajė
gė įtikinti ki tus ir gaut i jų pil-! 
ną pri tar imą anksčiau, nekaip 
bus atlikti įvairūs formalumai. 

Vistik steigiamasis susirin
kimas 1944 m. lapkričio mėn. 3 
d. reikia laikyti formalia sky
r iaus įsikūrimo data, nes jame 
buvo išr inkta pirmoji skyrimus 
valdyba, kurią sudarė : E. Pau
razienė —. pirm., B. Keblaitienė, 
O. Kratavičienė ir dr. J. Sims — ' 
vicepirmininkai, E . Molienė — 
sckr., M. Stankienė — finansų 
sekr., D. Brazis — ižd., J. Šnirasl 
ir P. Medonis — iždo globėjai; ; 
kad veiklos planai ir at l ikt i da r ' 
bai būtų lengviau paskleisti vi-

Skyrius daug kovojo už DP 
imigracijos į s ta tymo pravedimą. 
O kai prasidėjo imigracija, 1948 
m. liepos mėn. 1 d. skyr ius įstei
gė Tremtinių Įkurdinimo Komi
tetą, kur iam vadovavo agr. T. 
Dambrauskas . Šio komiteto rū
pesčiu vien pas ūkininkus buvo 
sudarytos 167 su ta r tys a tgabe
nant į Michiganą 500 tremtinių. 
Žymiai daugiau jų atvyko pas 

Kiekvienais meta is Šeštadie
ninės mokyklos Tėvų Komiteto 
ir mokytojų rūpesčiu, Kalėdų 
švenčių proga, būdavo suruošia 
mas vaka ras — eglutė visiems 
Detroito l ietuviukams. Tas ma
žiesiems palikdavo didelį įspūdį. 
Gi mokyklos vaikučių į t raukimas 
į vakaro programą sukeldavo ne 
maža džiaugsmo ir entuziasmo. 

Taip pa t i r šiais meta is gruo
džio 26 d. y r a numa ty t a s suruoš 
t i toks vakaras . J a u y r a nusta
ty t a vakaro programa. Pr ie jos 
paruošimo su vaikučiais dirba 
šeštadieninės mokyklos mokyto
j a i : Kazys Gricius, P r a n a s Za-

desnieji dažnai pa tys susi randa 
a tsakymą ir labai juo apsivilia. 
A r ne ger iau būtų pasukt i pre
lato Mendelio keliu ir vaikams 
pasakyt i teisybę, kad dalinamos 
dovanos juos pasiekia iš Kris
taus malonės per tėvų rankas . 

Drabužių vajus 

Kiekvienas detroi t iet is gali 
pasidžiaugti viešosios r inkliavos 
rezul tatais . Tai y r a Balfo 76 
skyr . valdybos, jų talkininkų i r 
aukotojų nuopelnas. 

Tačiau šalia piniginės para
mos, nepapras ta i didelę paramą 
t remt in iams sudaro drabužiai. 
Ypatingai a r t ė j an t šalčiams šis 
reikalas dar labiau suaktualėja . 
Balfo 76 skyrius y r a paskelbęs 
drabužių r inkimo vajų, kur is 
prasidėjo lapkričio 1 d. ir baigia 
si lapkričio 15 d. Kiekvienas ga
lintis paaukoti drabužių y r a pra 
somas nedelsiant tai padaryt i . 
Drabužiai y ra pri imami kiekvie- ' 
ną dieną buv. lietuvių svetainės 

kampinėje Pa ta lausko ir Vedei-
kos krautuvėje . Kas norėtų, kad 
drabužiai b ū t į iš namų pasiimti, 
p ra prašomas pranešt i V. Čižaus 
kui, tel. TA. 6-1905. 

Karių susirinkimas 
Lapkričio 7 d. po 11 vai. pa

maldų, šv. Antano parapi jos mo 
kykloje, įvyks visuotinis karių 
susir inkimas. Dienotvarkėje nu
m a t y t a susijungimo su Ameri
kos Lietuvių Legionu-klausimas, 
Kariuomenės minėjimo progra
mos ap ta r imas ir pasiūlymai bei 
sumanymai . 

Parengimų kalendorius 

Art imiausi numatomi paren
gimai y ra šie: lapkričio 6 d. Da
r iaus ir Girėno Klubo vakaras , 
lapkričio 13 d. Organizacijų Cen 
t ro vakaras , lapkričio 27 d. Lie
tuvių Bendruomenės vakaras . 
Gruodžio 26 d. Šeštadieninės lie
tuvių mokyklos vakaras . 

O VIS DĖLTO 

Perkan t šveicarišką laikrodį, 
rašomą, siuvamą mašiną a r ką 
nors kitą, apsimoka pasi teiraut i 
pas J. KARVELĮ , 3322 So. Hal-
sted S t , Chicago, 111. Tel. 
YArds 7-0677. 

» — 

Ar jau turite įsigiję vadovėlį— 

K A I P P A S I R U O Š T I 
I.A.V. P I L I E T Y B E I 

Trumpos žinutės j ko 27 metus . Ligos metu buvo 
Šią savai tę Balfo 76 skyriui \ rūpest ingai s laugoma sūnaus 

sueina 10 m. nuo jo įsisteigimo. j Pe t ro ir jo žmonos. S. G. 
Mirusi Domicėlė Padolskienė j Kariuomems paminėjimas 

spalio 25 d. iš šv. Antano p a r a - ' Lietuvių Sąjungos „Ramovė", 
pi jos bažnyčios palaidota šv. | Detroi to sk., lapkričio 23 — Lie-
Kryžiaus kapinėse. Jos liga t ru- (Nukel tas į 7 pusi.) 

# 

gimines ir miestuosna, tačiau ko, ranka , Ona Balzerytė ir Želvyra 
mi te tas jų s ta t is t ikos negalėjo Buknytė . 
suvesti, nes dažniausia jie išlipę Vaikučiai nekantr ia i laukia 
uoste pasukdavo kaip tik prie- j Kalėdų švenčių. J i e gerai atsi-
šinga kryptimi, negu sutar t ies mena, kaip užpernai lietuvių svc 
adresas rodė. „ . . , . , . . • , . . 

1952 m. Įkurdinimo Komite
tas savo veiklą sustabdė, nes 

suomenėje, tame pat susir inkime, emigracijos banga j au buvo pra
buvo išrinkti ir korespondentai ūžusi. Skyrius ir vėl pagrindiniu 

NUO UZSiaENfiJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDC 
IK ATVIBŲ ODOS LIGŲ 

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT 
D v ui 4. • n ™ 1 ™ - i i - i •• . VIRŲ ir S K A l ^ Ž H J ŽAIZDŲ, jit 

— B. Keblaitienė, P . Medonis, M. ; savo veiklos uždaviniu pasiėmė negait ramiai f*d§u 
Sims ir M. Šimonis. : visokeriopais būdais teikti pa-

Su kokiu užsidegimu buvo pra \ galbos ranką t iems, kurie praū-

to, kad vos paskelbus pirmąjį) t ie palaužti audros medžiai, bu-
drabužių rinkimo vajų, per porą; vo palikti dėl nesveikatos, žilos 
mėnesių buvo suaukota 6,180 sv. j senatvės a r kitų priežasčių ir to 
rūbų ir avalynės, o tai svoris šių j liau vargą vargti tuose pat ba-
dienų surenkamo dviejų metų | rakuose, tik dar didesnių neda-
kontingento. | teklių slegiami. 

ir naktimis 
miegoti, nes jų uf«isenėjusios žaizdom 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tų 
niežėjimą, ir skau^Sjimą. senų atvi-

dėtas darbas gal ima suprast i iš i žusios emig-raciios bandos )verų i r s k a u d ž i ^ *aizdų, uždekiu 
r S J oAngcto, i y g LEGULO Ointment. Jų g y d o m o t 

ypatybės palengvins jūsų skaudeji 
mą. ir galėsite ramiai miegoti nak 
tį. Vartokite jas taipgi nuo skau
džių nudegimų. Jos taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligo;^ 
vadinamos ATHLETK'S FOOT, su 
stabdo džiovinimą odos ir perplyšim., 
tarpiršc'ig. Yra t inkamas vartoti nui 
džiūstančios, suskilusios odos dedir 
viniij, odos išbėrimų ir t. t., taipg 
t inkamas vartoti vaikučiams kada pa 
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty 
klų. Jis yra gera gyduolė nuo iš 
viršinių odos ligų Le-
gulo Ointment yra 
parduodamas po 75 
et.. $1.25, ir $3.50. 
Pirkite vaistinėse Chi 
cagoj ir apyl inkėse— 
Mihvaukee, Wisc. Ga 
ry, Ind. ir D«;troit. Mi 
chigan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo-
ney order J: 

LEGULO, Depar tment D. 
561K W. Eddy S t . Chicago 34. 111 

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. Turis daug metų patyrimo, per-
kraustymo darbe. 

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

M. MIŠKINIS, M. D. 
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X - R A Y 
393 VV'esl or.ai'd BouJevard , 

cor. Shady Lanc Detroit 16, Michigai 
Telcf. TA 6-0686 

Pirm. antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai 
Trrč. ir šest. 12-3 vai. 
Namu telef. VI 1-7970 

VINCAS KIRŠINĄS 
11420 Steel Avenue 
Detroi t 21, Michigan 

Tel. \VE. 4-R165 
G E N E R A L OONTRACTOR 

Atlieka įvairius statybos, pataisy 
mo ir pertaisymo darbus — stalinin-
kystes cemento, mūrijimo, elektros 
plum bingo, dažymo ir dekoravimo 
Atskiru kambai iu bei butų jrengimat 
pastogėse ir skiepuose. 

K l a u s y k i t e 
UTHUiiNIAN MEL0DIES 

Ann Arbor — WPAG — 1050 kilo-
cycles 

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

15756 Lesnre — Detroit 27, 
Michigan 

BKoadvvay 3-22^4 

Jei neturite, pasiskubinkite įsigy
ti, nes jau baigiama parduoti laida. 
Tekstą peržiūrėjo teisėjas Alfonse 
F. Wells. Spaudai parengė Pr. šu-
laitis. Anglų ir lietuvių kalbomis 
patiekti klausimai ir atsakymai, 
kuriuos klausinėja teisėjai per pi
lietybės egzaminus. 

Vienas i.š daugelio išlaikiusių pi
lietybes egzaminus, rašo: 

"Patyriau, kad geriausia Amerikos 
pilietybei gauti medžiagsj, yra Prano 
talaičio paruoštoj knvgelčj "Kaip 
pasiruošli ,I..\.V. pilietybei'". Iš šios 
knygeles pasiruošiau ir gerai išla'-
kiau pilietybes egzaminus. Todėl re
komenduoju visiems būtinai piliety
bės egzaminams tą. vadovelj įsigyti. 
1954.9.5. Cklcaco. A l y m l a s B." 
Leidinio kaina 60 centų. 

Pinigus su užsakymais siųsti 
'Draugas" 2334 So Oakley Ave 
chicago 8. III. 

B U D R I K O 
' 42^5 SUKAKTUVINIS IŠPARDAVIMAS' 

NUOSTABIAI ŽEMOS KAINOS! 
Grinos sėdynėms (rubber ctishion) sofo*. buvo $150, už . . . . $69.01 
C>umus sėdynėms (rubber i-usbion) krėslai, buvo *80, už . . . . $30.0 > 
2 gab. k i e t o rėmų gyvenamojo setas. reg. vertes $120, už . . . . >t»9.O0 
2 gabalų gyvenamojo setas, reg. vertes $109, už $99.00 
2 gabalų Kroeuler iMU-lor setas, reg. vertes f225 , už $119.00 
l iroehler Sleep-O-Lounge, reg. veru"s $219. už $120.04) 
Siramons lteauity Keist oontour krėslas, reg. kaina $119, už . . 949.OO 
Simnu uis- Hkle-a-bed, regidlare kaina $25tf, u i $t09.00 
3 gabalų miegamojo setą*, reguliare kaina $175, už $88.00 
4 gab. miegamojo setas, Buri malnut, reg. vertes $495, už . . $275.00 
5 gabalų Arvin lHnette setas. reg. kaina $09, už $39.00 
9 x 1 2 vailoko (felt) karintai , reg. kaina $34. už $16.00 
9 x 1 2 Avmlnster karpetai . reguliare kaina $69, už $39.00 
27 col. Avmiuster laiptai ILS kur|>etas. reg. ka ina $2, už . . . . 90c IMI. 
27 x 44 karj M ta i. reguliare kaina $3. už $1.00 
Kalėdines K4ės, triraelaJ <3 wbec l b ikes) , iškimšti žvčrys 50<7c nuolaidų 

APLANKYKITE MCSŲ ŽAISLŲ SKYRIŲ 

NAMŲ REIKMENYS 
7 krbiškų pėdų Admiral šaldytuvas $119.00 
8 kubiškų pėdų Coolertor šaldytuvas $129.0•* 
8 kubiškų is'dų General Kleetric šaldytuvas $189.O0 
6 kubiškų IMIIIJ 1 rigidaire šaldytuvas $149.00 
10 kubiškų iMtlų Crosley saldy t u vos $219.00 
8 kubiškų i>ėdų I'hiloo šaldytuvas $179.00 
8 kubiškų ]>ėdų General i:iectric frec/er $179.00 
12 ikubiškų IKHIU l pright freezer $199.011 
4 kambarių aliejiniai degiutuvai (burners) $Ž9.0« 
Maži ga/Jniai šildytuvai $ 1 9 . 0 J 

BRANGENYBES. LAIKRODŽIAI, DEIMANTAI, 
ĮPRASTOS BRANGENYBES, INDAI, SIDABRAS 

SUTAUPYMAS IKI 50 NUOŠIMČIŲ 
Deimantinis žiedas, 1 karato, vertės $7"»0,JUŽ $495.00 
Deimantinis žiedas, vertės $75. už $37.50 
Waterproof 17 akmenų rankinis laikrodis, vertės $29. už . . . . $14.00 

PAPRASTŲ BRANGENYBIŲ NUPIGINLMAS 60% 
'2\ gabalų stalui sidabriniai daiktai, vertės $9, už $3.95 
50 galinių pietum indu setas, vertės $39, už $17.50 
Pltileo radijai, \ e r t f s $$1, už $14.00 

Beriko specialus užpirkimas 1,500 televizijų setu, 
nac!onaMu išdlrbysčlu, 41 iki 53% nuolaida! 

17 cnt. stalo model io televizijos setas, mali. kab., reg. $199. už S89.00 
21 col. s talo nuMlelio televizijos setas. mali. kab., reg, $225, už $119.00 
17 col. eoMOte TV, malioijany kabinetas, reg. $225. už $129.00 
17 col. console, šviesiam kabinete, reg. $250, už . . . $139.00 
21 col. eonsole TV setas, maiiogany kabin< tas, r«'»c. $299, už SI40.1H) 
21 eol. omaofte T \ . š\iesii»ni kabinete, ictf. $325 vertės, už $159.00 
21 eol. (Mmsole TV ir itadio. A.M-F.M aulom, kombinacija, 

'•silver niist*', r«'guliaiė kaina $750, už $325.00 
21 eolią eonsole TV. i-egnliarč kaina $390. už $199.00 
15 col. spalvos televizijos setam eons4>lc. buvo $750, už . . . . $345.0U 
Vartoti televizijos setai nuo $18.tM) ir augšėiau. 

LENGVI IŠMOKĖJIMAI DIDELIS TRADEIN-ALLOWAXCE 
Visi setai garantuoti , 90 dienų dvkai patarnavimas. Dalys v ienus metus 

J O S . F. D I D R I K , INC. 
3241 So. Halsted Street Chicago, Illinois 

: ^ 
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Atidarą sekmadieniais 10—5. Pirmad. ir ketvirtadieniais iki 9:30 P. M. 
Bud riko leidžiama Radio Valanda kožną ketvirtadienį 
nuo G iki 7 valandos vakaro iš \VHFC stoties, 1450 kil. 1 v> 

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

| U Ž R A Š A I 
s Leidinio pelnas skiriamas Arkivysk 
§§ Jurgio beatifikacijos bylai. 
M K A I N A $ 2.50 

| DRAUGAS, 2334 S. Oakley Ave. 
Chicago 8, Illinois f 

ŠventŲJu sielose mes pamatome =§ 
patj Dieve. s 

MeB kasdien matome daug neįprastų Jry- E 
kių gamtoje , bet stebuklai , kur ie ats i t ink* EiĮ 
paslaptingiausiose dorų žmonių galiose Iš
kyla augščiau už Tisus Apvaizdos veikalu* 5 
gamtoje . = 

Vien tik žmoniškomis akimis imant , bu* 
įdpmu pažinti, kokią išvaizdą įgauna žmo E= 

gaus gyvenimas, kai j is s tengiasi įvykdyt) ^ 
dvasiškuosius idealus. = 

BENDROVfi VEIKIA 
NUO 1905 METŲ 

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

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 
D£L PLATESNIŲ INFORMACIJŲ 

KREIPKITĖS I 

MUTUAL ^ m / S A V I N G S : 
AND LOAN ASSOCIATION f 

2202 W. CERMAK ROAD T E L . VIrginia 7-7747, 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
Perdirbami motorai , stabdžiai, t ransminijos, keičiamos dalys. 
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai . Garan tuo tas darbas . 

M. 6ESAS — A. STANEVIČIUS 
1835 C A N A L P O R T Te l . D i r b t u v e s S E e l e y 3-2146 

N a m u K B n w o o d 8-3092 
- -*—— - - —^i—»- . - . - — - — . i . > - ~ • •• ^ « r 

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

Telef. SE. 3-2146 k 

arba BI. 7-7075 
1885 CANALPORT 

Vestuvių nuotraukos 
lugštos rūšies fotografijos 

MŪSŲ specialybe 

Precin Photo Studio 
EDVARDAS ULIS, sav. 
4068 Archer Avenue 

Telefonas'VIrginia 7-2481 
INC. 

r^ 
J? 
\ 

-30 METŲ SUKAKTIS = 
Chicago Savings and Loan Association mini pasekmingo finansinio gyvenimo 30 metų sukakti. Sia proga 

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

Chicago Savings kviečia lietuvius pasidėti savo su taupytus pinigus \ 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: i 
1.—Apdraustas taupymas 
2.—Pirmų morgičių paskolos 
3.—Pardavimas ir iškeitimas 

valstybės bonų 
4.—Christmas Club Savings 

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

Orderiai. 

Be to, kiekvienas taupytojai 
dar gali išsimainyti Čekius, 
apmokėti gazo bei elektros 
bilas, nemokėdamas nieko 
u i šiuos patarnavimus. 

VALANDOS: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. Antradieniais ir Penktadieniais nuo 9 iki 4 valandos po pietų. 
Ketvirtadieniais nuo 0 iki 8 vai. vakaro. Trečiadieniais uždaryta visą dieną. Šeštadieniais nuo 9 ryto iki 2 v. p.p. 

L 

CHICAGO 
6234 So. Western Ave. 

JOHN PAKEL, Prezidentas 

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

— 3 = Z = 
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DrENTfUšTIS fcfcAttGAS, CfftCAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, lapkr. 4, 1954 
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RUDENS SEZONUI GAUTA NAUJAUSIŲ MADŲ 
yiLNONIŲ MEDŽIAG* EILUČIŲ, 

PALTŲ IR KITŲ VYRAMS REIKMENŲ ! 

Atvykite pas H. SEIGAN dėl visokių rūbų, koki 
k"d jums yra reikalingi rudens sezonui. 

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

H. SEIGAN 
KtBAl., SKRYB£L£S, BATAI ER KITI REIKMENYS VYRAMS 

4622 So. Ashland Ave. Tel. YArds 7-1272 

Detroit, Mich, 
(Atkel ta iš 5 pusi.) 

tuvos Kariuomenės šventę mini 
lapkričio 28 d. 

Minėjimo programa numaty ta 
tok ia : 11 vai. iškilmingos pa
maldos šv. Antano parapi jos baž 
nyčioje, 12,30 vai. šventės mi
nėjimas, paskai ta ir meninė da
lis buvusioje lietuvių svetainėje. 

Detroi to ramovėnai prašo vi
są Detrofto lietuvių visuomenę 
šios tau t inės šventės pamaldose 
ir minėjime kuo gausiau daly
vauti . 

Į salę įėjimas visiems laisvas. 
Spaudos atgavimo minėjimas 
Detroi to Liet. B-nės valdyba 

lapkričio 27 d. 6:30 vai. vak., 
ukrainiečių salėje, 4655 Martin 
Ave. ruošia spaudos a tgavimo 
minėjimą, kur iame Z. Mikšienės 
vadovaujama vaidintojų grupė 
suvaidins Radzevičiūtės veikalą 
iš spaudos draudimo laikų, „Su
grįžo". Šiame veikale dalyvaus 
ir Galinos Gobienės vadovauja
ma šokėjų grupė. 

Po vaidinimo bus šokiai, grie
žiant ge ram orkest rui . 

27.87, L. Babrickas 27.70, O. Me-
menaitė 27.30, G. Vosylius 26.69, 
I. Neveravičiūtė 26,49, T. Marke
vičienė 26.46, A. Umbras 26.2b, 
Br. Zakarka 26.16, G. Baltrušai
tis 26.15, M. Laučienė 26.05, A. 
Arlauskas 25.88, Z. Crtaut ieiū 
25.22, R. Ražauskienė 25.02, M. 
Grudzinskaitė 24.92, O. Tamošiū
nienė 21.79, J. Belickas 24.74, A. 
Vaškelis 24.66, A. Staniulienė 24. 
03, L. Mingelienė, 23.38, N. Udrys 
22.80, V. Kriaučiūnienė 22.77, J. 
Ručinskienė 22 28, C. Audėjienė 
22.23, J. Grinienė 22.16, P. Dalin-
kevičius 22.14, J. Mikaila 22.97, I. 
Skirgaudas 21.97, J. Šeputa 21.79, 
K. Kazlauskas 21.35, D. Racevi-
čiūtė 21.13, M. Samuolienė 2119, 
J. Mikulionis 21.03, K. Kartana? 
20.81, J, Kinčius 20.74, E. Karve-
lienė 20.11, L. Petravičius 20.00, 
A. Rudžius 18.58, J. Gaižutis 18.-
I I , J. Gužauskienė 18.10, J. Paš-
kauskas 18.00, S. Garliauskas 17.-
69, P. Pečiūra 17.61, A. Vaitiekus 

(Nukelta į 7 pusi.) 

CLASSIFIED & HELP WANTED A D V E R T I S E M E N T S 
• " D R A U G A S " AGENCY * 

55 E a s t Washington St ree t 
J e i . DEarborn 2-2434 

2334 South Oakley Avenae 
Tel. Vlrginia 7-6640; 7-6641 

"PROGOS" "—" "oPPORTUMTrĖV 

PROGOS — OPORTUNlTIES 

ROOM1NG HOIT8R IR 
NAMAS. 

M 0 KINIS 

I I kamb., poros pajamos gali būti 
padidintos. 4 kamb. butas pirkėjui. 
Išeina j pensija, parduoda nebra il
giai, $ | 5,5(10. Nori tuojau pa įduoti. 
Gera proga. 

220 S. Laflin 
TAylor 9-41G3 

l CHICAGO 9. ILLINOIS 
Jūsų patogumui, mūsų krautuvė yra atdara sekmadieniais 

nuo 10 vai. ryto iki 2:30 vai. po pietų. 
4> 
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.EGHETTT T R A V E L BUREAU 
2451 S. Oakley Ave. — Tel. YArds 7-3278 
MES PARŪPINAME KELIONES: Lėktuvais — 
Geležinkeliais — Autobusais — Laivais. n 

Tarpgt parūpiname bilietas, viešbučius Ir su«vr,rkome visus su ke 
lione muistos dalykus. TURIME LIETUVIU 8KYRIŲ Pildome 
afidevitus. Keliones planuokite iš anksto kitiems metams. Anks
čiau užsisakykite biletus kaip lėktuvais ta ip Ir laivais, ta i busite 
tikri, kad tikrai Kausite vietas. Pi rkdami biletus pas mus nemo
kėsite brangiau ir Išvengsite laiko sutrukdymo, nes nereikės lan
kytis nei I gelikelio stoti a r aerodromą, nes visa tai atliksite 
vienoje vietoje — PAS MŪS. 

FTfflssKsrs 'r,rtttfš\',yš\'tfrt\/<s\'i>rtfHf^ 

"Drauge" rasite vėliausio, įdomiausių žinių. 

Rinkėju sąrašas 
Kas kiek surinko dolerių: 

O. Kratage 163.58, St. Urbonie
nė 141.32, M. Ambrazienė 101.86, 
M. Kasevičiene 95.82, V. Urbonas 
83.13, J. Mitkus 89.10, St. Bliū-
džiuvienė 78.09, P. Klovas 77.28. 
S. Dryža 67.36. V. Cižauskas 57.-
33, A. Lelienė,, 56.65, O Sirgedie-
nė 56.58, O. Kundrotienė 54.56, 
K. Kodatiene 53.04, J. Bauža 52.-
41, M. Brazaiticnė 49.90, B. Dam-

| bravienė 48.92, L. Kurtz 48.35, 
I M. Brazauskienė 47.76, K. Sra-
I gauskas 45.97, L. Balvočius 45.-
I 91, J. Varekojytė 45.66, Y. Neve-

rauskienė 45.23, A. Murinienė 44.-
89, J. Šimkus 44,85, M. Žilinskie
nė 44.10, E. Mcntvydaite-Kutkie-
nė 43.25, K. Gricius 43.12, P. Gai
damavičius 42.95, K. Kalinauskie
nė, 41.65, E. Kutkienė 41.56, E. 
Radavičienė 40.23, O. Kašelienč 
39.44, M. Bajorūnienė 38.90, A. 
Skorupskienė 38.12, J. Rugienius 
36.20, Valerija Kundrotienė 35.-
53, K. Ambraziejus 35.75, J. L.2-
kas 35.14, A. Dainius 34.45, Č. 
Šateika 34.29, Mrs. Michele 34.06, 
A. Murinas 34.12, R. Nasutavičie-
nė 33.35, A. Vidugirdiene 33.14, 
A. Kupčinskas 32.43, S. S. Šimo-
liūnai 31.80, J. Maršalkovičius 
31.61, J. Vailokaitis 31.46, M. Me-
mėnaitė 30.80, J. Esminas 30.27, 
K. Vitkus 30.11, VI. Staškevičius 
29.54, A. Ramanauskaitė 29.31, V. 
Rinkevičius 28.90, A. Sukauskas 
28.84, G. Vitkus 28.18, J. Buitkus 

P I R K I T E A N T 
S O U T H W E S -
T E R N AVENUE 

ŠIOJ PASIŽYMfi-
JUSOJE GATVfi-
J E JŪS RASITE 
V I S K Ą , KAS 
JUMS IR JŪSŲ 
ŠEIMAI YRA REI
KALINGA ; TAIP 

PAT IR JŪSŲ NAMAMS. 
PREKYBININKAI ŠIOJE GAT

VĖJE YRA PASIRYŽĘ DUOTI 
JUMS GERIAUSIOS KOKYBES 
PREKES IR PATARNAVIMĄ... 
LANKYKITĖS PAS JUOS DEL 
VISŲ JŪSŲ REIKMENŲ. 

PEAK MOTOR SALES' 
6860 S. Western, kampas 09th St. 

ŠIANDIEN GERIAUSIAS 
PIRKINYS 

1953 Dodge V-8-Coronet: 4-durys. 
radio, Šildytuvas, "Whitewall" pa
dangos. $1,195. 

"Didelis pasirinkimas gerų vartotu 
automobiliu,**! 

ANDYS MOTOR SALIOS 
"Quality Used Cars" 

Solection of all makos & modeis. 
Oomplpte motmanical repair 

servi.ee on all makos 

5758 S. \Vestern 
OR. (J-91S3 

Ave. 

iera kitos tokios vietos, 

kaip JŪSŲ nuosavi 

• • • # • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Puota prie \ūsų stalo įgija 
geresnį skonį , . . 

jūsy nuosavuose namuose. 
Kažkaip yra jaučiamas skirtumas. 

Jis matomas vaikų akelėse, jaučia

mas aplinkoj. Net ir žodžiai turi 

naują reikšmę: Padėkos Diena 

namuose... Kalėdos namuose. Prie 

jūsų pačių stalo, jūsų nuosavuose 

BUILDLNG & REMODELLNG 

NAMŲ STATYBA 
įvairūs pataisymai ir pardavimas 

Jei norite pirkti- a r užsakyti namą., 
kuris būtu gerai išplanuotas, pato
gus, gražus ir pigus, pirkite a r užsa

kykite pas 

V. ŠIMKŲ 
Susitarti šaukit RElianee 5-8202 

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

Adresas: 4645 So. Keating Ave. 
CHICAGO 3 2. ILL. 

KONfRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS. INC. 
726 W . 18 S t . C h i c a g o 16 

A. G i n t noris. {Urmininkas 
V. Petrauskas , statybos i d ė j a s 

CH 8-1535 
Lietuvių Statybos Bendrove stato na 

mus pardavimui, pagal užsakymus ir a t 
lieka remonto darbus. 

ISNUOMlJOJAMA 

BPvIDGEPORTE išnuomojamas 
šviesus 3-jų kambarių butas ant
rame aukšte. Kreiptis telefonu 

BIshop 7-3371 

IŠNUOM, mieg. kamb. Atskiras 
įėjimas. Galima naudotis virtuve. 
7121 S. Ta I man Ave. 

TAVERN-UNION HA T J*. 
CATERINO SERVICE 

Pilnai įrengta virtuve, gyv. p&tal-
pos. Nauji baro fikc-eriai. Garu šil
doma. Prieinala nuoma, gera su
tartis. ^ 

Sokol Viliamo — 18th & Raeine 
įkainota skubiam pardavimui. Pa
matę įvertinsite gerą pirkinj. 

HAymarket 1-9474 

R f B P V A L V K E A 
judrifftno South Side krautuvių 
centre. Puiki proga siuvėjui. Nuoma 
$40, gera sutartis. Teisingai įkainuo
ta, skubiai nori parduoti dėl kitų in
teresų. Pamate įvertinsite gera pro-
są. Apylinkėje 

50lh St. ir Ashland 
BTshop 7-S940 arba YArds 7-7043 

T A V E R X A 
Prie judraus persėdimo kampo, 

pietrytinėje miesto daly, krautuvių 
centre. Gerai einas biznis. Prieina
ma nuoma, gera sutartis. Įkainuota 
skubiam pardavimui. Pamatę įver
tinsite.* 

10558 S. E v t n g . 
Dėl informacijų šaukite savininką. 

ATlantic 5-0407 

GROSERIU KRAUTUVftB 
•— Mėsos ir daržovių. Gerai įsigyve
nęs biznis. Parduoda abi krautuves 
dėl silpnos sveikatos. Pamatę įver
tinsite gera progą. 
740 E. 43rd St. 3801 S. IiaSalIe St. 

Saukite savininką •— 
KEmvood G-S7 20 

GROSERNR — MŪSOS KRAUTUVfi 
Gerai einąs biznis, modernūs įtai

symai, prieinama nuoma, ilga sutar
tis. 

Išvyksta į Caiifornią, parduoda ne
brangiai, pilna kaina $€,600, nori 
skubiai parduoti. Pamatę įvertinsite 
gerą pirkinį. 

ĮSI E. 3»th St. 
\VAgner 4-4 G 40 

BUSINESS SERVICES 

ANTANAS LUKAS IR ŠONUS 
KONTRAKTO RIAJ 

Statome namus an t jūsų a rba an t 
mūsų sklypų. 

Tur ime keletą, baigiamų statyti 
uaniu itardavimul. 

6450 So. Fairfield Avenue 
Tel. HEmlock 4-5881 

MURPHY & MURPHY 
BUILDING MAINTENANCE 

TUCKPOLNTING 
CHIMNET REPAIRS 
PLASTIC WAL.L TII.E 
FLOOR COVER1NGS 

Asplialt—Rubber ..ttle, etc. 
Union, Lieensed. Eully Insured 

Alte. 4-5900 

P L U M B I N G 

RESTORANAS IR TAVERNA 
Jstejgta prieš 12 metų. Gerai einąs 

biznis, $5,ouo. Vra '"air-eonditioner". 
3 a r 5 m»-tams sutartis, nuoma $125. 
Sav. išeina pensijon. Pamatę įvertin
site tikrą progą. 

HOCKS GUANO CAFE 

M M W. Division 

BEAL ESTATE 

TAVERNA — Gerai einąs įsigyve
nus biznis. Nuoma $G0, gera sutar
tie. Apleidžia miestą, nori skubiai 
parduoti taip kaip stovi, $2,250. Ap
žiūrėję įvertinsite gerą progą. Cun? 
S. Ashland Ave. <;Kmehill 6-9005. 

BATŲ TAISYMO DIRBTUVE 
Moderniška liaudis mašinerija. Daug 
prekių. Nuoma $">o. 5 m. sutartis. 
Dėl ligos nori skubiai parduoti, ne
brangiai, $2.000. Apžiūrėję įvertinsi
te gera. pirkini. 42f»0 W. Division St. 
Arba skambinkite savininkui — 

J E I G E ieškot pirkt i namų. bizniu, 
sklypų, ūkių. arba norit ką parduoti , 
atsiminkit, jog mielai ir .sąžiningai 
patarnauja 

P . L E O N A S 
REAL ESTATE 

7350 S. Caiifornią Ave. PR. 80097 

P. STANKDYICITJS 
REAL EST. Ir IN6UR. BROKERIS 

UETUVTŲ AUDITORIJA 
8183 So. Halsted S t 

P h . DAnube «-17M 
namų TArda 7-6811 

Padeda pirkti - parduoti namua 
Oklus, biznius. Parūpina paakolaa, 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarkr 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda 
ras 8—12 ir 4—7. 4 

COlumbus 1-5098 

TV SALES « SERVICE 
Pilna prekių ir įrengimai. Gerai 

einąs biznis. Nuoma $fi<>, 5 m. su
tartis. Teisingai įkainuota, dėl kilų 
interesų nori skubiai parduoti. I'a-
tnatę įvertinsite gerą prog:i. 

2048 s. f aaadai 1 
EAwndale 2-7 222 

GROSERNfi IR DKLIKATESl' 
KRAUTUVE. Galima padidinti gyve
nimui patalpas užpakaly. Senai įs
teigta, ideali vieta mėsininkui. Priei
nama nuoma, gera sutartis, moder
niški įrengimai. Teisingai įkainuota 
skubiam pardavimui. Parduoda dėl 
kitų interesų arba mainys j kitą nuo
savybę. Pamatę įvertinsite gerą pir
kinį. 5757 S. Asbland Ave. 

PRospect G-27H. 

Tarpininkaujame perkant Ir 
duodant namus, biznius ir kt. nuo 
savybes. Parūpiname paskolas, visu 
rūšių apdraudas Ir sutvarkome be' 
notarizuojame klijentams nemoks 
mal nuosavybes dokumentus. 

K UTRA-NORKVS REALTT 
2405 W. 51 S I 

PRospect 6-72S8, 

i 
. namas, 
j koklių vonia 

GROCERY IR NAMAS. Pictvak. Oak 
Lawn apylinkėje. Įplaukų $1,200 iki 
$1,500 į savaitę. Gera vieta pardavinėti 
šviežią mėsą. Del ligos turi skubiai par
duoti. Apžiūrėję įvertinsite perą proga. 
6133 VV. 95th St., Oak Lauu, Tel. 
GArden 2-1400. 

PARDAVIMUI "ROOMTNG 
HOl 'SE" 

15 kamb. Karštu vand. apšibl. Karš
to vand. šildytuvas. Geros pajamos. 

Tel. ORavvford 7-7104 

GROŽIO BALIONAS 
Jsigyvenusi klijentūra, gerai einas 

biznis. 
laibai prieinama nuoma. 
Teisingai įkainota, nori skubiai 

parduoti, dėl kitų interesų. 
Pamatę įvertinsite gerą progą. 

1450*4 W. 69th Street 
HEmlock 4-146S 

ROOMING HOUSE (su namu jei , 
pageidaujama) 1 ir 2 kamb. butai, 
gražiai apstatyti. Naujas aliejinis 
"burner" ir karšto vandens tankas. 
Naujai dekoruota, laibai geros paja
mos. Nuoma $135, 5 m. sutartis. Ap
leidžia miestą, noi i skubiai parduoti. 
Pamate įvertinsite gerą pirkinj. 1005 
K. 1M Salle St. l)i:ia\vare 7-4705. 

MODERNIŠKAS mūrinis "Ranch TypeM 

325 S. Artesian — 4 kamb., 
ir virtuvė. Arti mokyklų, 

transportacijų ir krautuvių centro. At
daras apžiūrėjimui sekmad. I iki 5 v. v. 
Saukite savininką — GRovehilI 6-1862. 

1\ l». ST. AILBV'S parapijoje 
0027 S. Dante Street 

3 N A M A I 
$16.950 

Modelis a tdaras apžiūrėjimui tik 
susitarus. 

Edwards Buiders 
ES. 5-7 53 S 

1% AUOATO 7 KAMB. MEDINIS. 
Autom, aliejum šildomas. Pilnas 

rūsys. l 'ždaras porėius užpakaly. 
40x125 pėdų sklypas. $8,900; Bar. 
nori skubiai parduoti. Pamatę įver
tinsite. 

12838 S. Marųuette 
Mltehell C-0G35. 

Savininkas apleidžia miestą, turi 
parduoti. 7 kamb. "Ranch" namas— 
3 mieg. kamb. Koklių vonia. Kros
nis, šaldytuvas, skalbiama mašina, 
džiovintuvas, "garbage disposal", 
"exhaust fan" ir daug kitų priedų, 
i'atio ir 2-jų automub. gar. Arti mo
kyklos, autobusas ir krautuves. 
Teisingai įkainuotas skubiam par
davimui. 
•521 S. Bennett. KSsev 5-7438 

i SAVININKAS parduoda 5 kamb. rezi
denciją. Gazu apšild. Spintos virtuvėje. 
V/2 voruos. Garažas. 1539 S. Kildare 
Ave. Apžiūrėti galima sekmadieniais. 

Lieensed, bonded plumbers 
Joks darbas nėra didelis ar mažas. 
Saukite dabar. Kalbame lietmiškai 

Tel. GRovehill 6-6708 arba 
WAlbrook 5-3451 

PARDAVIMUI 

CONPECTIONERY, School Supplies, 
Toys. Saldainių Ir mokyklos reikme
nų krautuvė su gražiom gyvenamom 
patalpom užpakaly. Daug prekių. 
Ideali vieta porai. Vienas negali ap -
seiti, parduoda nebrangiai, pilna kai
na $3.760. Pamatę įvertinsite g r.i 
pirkini. Žema nuoma, gera sutartis. 
3300 N. Orake. .11 nij»er 8-9687. 

SENIAI J STEIGTA S BIZNIS. Sa
vininkas parduoda taverna su daržu 
ir didele .šokių sale, pilni įrengimai. 
Prieinama nuoma, gera sutartis, idea
li vieta porai. Pamatę įvertinsite ge
rų progą. 1G 15 Burling St. DEla\vare 
7-S73.J a rba Mlchigan 2-4082. 

6620 S. H O N O R E 
N E P A P R A S T A S PIRKINYS. 

I 1 2 augš to mūrinis — 2 butai , 
4 ir 3 kamb. 2 garažai . $15,300. 
HEmlock 4-8300. 

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
a t l a n k y k i t e m u s . 

K U T R A - N O R K U S R E A L T Y 
Real Estate-Insurance 

2405 West 51 St. 
PRospevt 6-7238 

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.) 

NAMAS — MŪRINIS 
savininkas. Krautuve su 
patalpom užpakaly. 2 

IšfJUOM. 6 
augšte. Kaina 

kamb. butas 
$60 mšn. 

1-me 

LAfayette 3-3881 

PARDAVIMUI VISI JRENGIMAI 
TAVERNAI 

Baras, "back bar", dvigubos du
rys, šaldytuvas, 3 "settees", 2 stalai, 
8 kėdes, 15 "stools". Viskas puikia
me stovy. "Juke box", televizija, ir 
t. t. Jkainota skubiam pardavimui. 

3038 \V. 
BIshop 

26th St. 
7-9S80. 

namuose. 
žinote tada, kad tai yra daugiau negu namas. Tai gyvenimo bū

das. .. turtingesnis, pilnesnis gyvenimas... gyvenimas, kurį jūsų šeima 
nusipelnė. 

Kurs geresnis laikas pradėti, jei ne dabar? Visa 
yra jums atdara, siūlydama visokios rūšies sklypus 

namams. 

Chicagos apylinkė 
statymui, visokios 

Pasikalbėkite su statytojais, namų agentais. . . pažiūrėkite ką jie tu i 
jums parodyti. Pradėkite dabar gyventi taip kaip jūs kad norite: gyventi 
nuosavuose namuose. 

APSAUGOKITE SAVO NAMUS SU CHICAGO TITLE 
GUABANTEE POLICY 

Ir jūsų advokatas jums pasakys, jei yra kokia nors kliūtis jūsų "real 
estate title" (neatbojant kaip sena ji bebūtų ar kaip giliai paslėpta), įi 
gali bet kuriuo laiku pasireikšti grasindama jūsų teises kaipo dabartini 
savininką. Bet Chicago Title Guarantee Policy apsaugoja tas teises. Jei" 
jūsų ' t i t le ' kaip kad garantuojamas būtų kada nors įtartinas, Chicago 
litle and Trust Company apsiima jo apgynimą, visas teismo išlaidas, tuo

jau atlygina uz bet koki nuostolį. Būtinai reikalaukite, kad pardavėjas 
duotų jums šitokį policy — vieną kartą įsigijus jį, nėra jokių išlaidų 
palaikymui. jo 

Chicago Title and Trust Company 
111 West VVashington Street, Chicago 2 

Matykite ir klausykite Chicago Symphony Orchestro trečiadieniais 8 
iki 0 v. v. Stotis VVGN-TV, Channel 9. Rašykite d€l nemokamų biletų. © 

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

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
—/u — 

Paskolos Duodamos Namu įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis 

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

CRANE SAVINGS & L0AN ASSN. 
2555 W. 47th St. Chicago 32.111. 

DISTRICT SAVINGS & L0AN ASSN. 
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III. 
* MIDLAND SAVINGS & L0AN ASSN. 

4038 Archer Ave. Chicago 32, 111. 
ST. ANTN0NY SAVINGS & L0AN ASSN. 

1447 S. 49th Ct. Cicero 50, III. 
UNIVERSAL SAVINGS A L0AN ASSN. 

1800 S. Halsted St. Chicago 8.111. 

PAJAM T 
Parduoda 

gyvenamom 
butai 2-me augšte, 2-jų autom mūr. 
gar. Kartu įskaitoma groserių krau
tuvė su pilnu įrengimu. Teisingai 
įkainuota skubiam pardavimui, par
duoda dėl silpnos sveikatos. Pamatę 
įvertinsite. 3231 JS. May St. YArOs 7-
(1439. 

TAVKKNA-VIRTl Vf: 
įsteigta prieš M metų. Gerai einas 
biznis, moderniški įrengimai, nuoma 
$8(i, ilga sutartis. Dėl kitų interesų 
nori skubiai parduoti už $2,800. 

Pamate įvertinsite gera progą. 

5921 S. Halsted St. 
\Vi:ntworth 6-9533 

GROCERY — VALGOMU PRODl'K-
TŲ KRAUTUVR 

įsigyvenęs, gerai einąs biznis. 2 
gyvenimui kambariai užpakaly. Nuo
ma $(io, gera sutartis. Vienas negali 
apseit, nori parduoti, nebrangiai, 
$1.200, plius inventorius. Apylinkėje 
Uogan & VVestern. Pamatę įvertinsi
te gera proga. 

KVerglade 4-9042 arba 
BKlmont 5-8052 

2AISLŲ IR 'DOVANU KRAUTU V t 
Silpna sveikata verčia pasitraukti 

iš biznio laike kalėdinio išpardavi
mo. Arti National ir Jewel Super-
marts . Biznis ir įrengimai $1,500. Pa
matę įvertinsite t ikrai gerą. progą. 

5929 W. 35th Street 

SAVININKAS PARDUODA Sj pul
ku pirkinj. Gražus ti kamb. mūr. 
bungulou. dideli kambariai , koklių 
vonia, 2-jų autom, garažas. Daug 
priedų. $16,000 arba duokite pasiū
lymą. 

I0C31 S. INDIANA AVK. 
WAterfall 8-5006 

TOwnhall 3-017 7. 

PUIKUS PIRKINYS 
Savininkas apleidžia miestą, par

duoda 2-jų butų po 5 kamb. mūrinį 
namą. Rūsy apstatytas butas. Užda
ri porčiai. Automatiškai aliejum a p 
šild. 2-jų automob. garažas. 

ROfęer* P a r k 4-7798 

Kas, perkant arba parduodant na
mus, norite sąžiningo ir lietuviškai 
nuoširdaus, patarnavimo kreipkitės į 

VENTA REAL ESTATE 
4409 S. Fairfield Ave. 
Tel. LAfayette 3-3881 

Turime didelį pasirinkimą namų 
ir biznių įvairiose miesto dalyse. 

VIRŠ 1 1 % N E T O P A J A M Ų 
18 butų mūrinis natnas, a t remon

tuotas, sumodernizuotas, metinės 
nuomų pajamos $19,446 (be baldų) . 
Kaina $115,000. Garu — stokeriu ap 
šild. 9 butai po 4 kamb., 9 po 5. 123 
pėdų kampinis sklypas. Didelis mū
rinis garažas. Puikus namas, geroj 
apylinkėje. Galima finansuoti. 

šaukite — M r. Smith. 
ROS AI X RKAI/TOR, 

. , \VUntworth 6-2450 

MOKYKLOS REIKMENŲ IR VAL
GOMI. PRODUKTU KRAUTU VE. 

Gerai einąs biznis, daug prekių, 
moderniški įrengimai. Gražus 4 
kamb. butas užpakaly, garažas, ui« 
dari porėiai. Galima pirkti su nan\la 
a r be namo. Teisingai įkainota 
biam pardavimui. Pamatę įve 

1023- X. Laramie, 
MAnsfield 6-5184 

P I R K I T E TIESIAI I š SAVININKO 
Parduoda nebrangiai 2-jų butų po 

6 kamb. mūrinį namą. Su gaziniais 
peėiais. Du butai rūsy: 4 ir 2 kamb . 
Automatiškas karšto vandens tankas . 
Garažas. Galimos pajamos $200. Už
imti bus galima 6 kamb. butą. Apy
linkėje Belmont ir Oakley. 

Tel. LAkeview 6-4327 

SALININKAS SKUBIAI PARDUODA 
— NEBRANGIAI. 

Du butai — 5 ir 6 kamb. 5 kamb. 
tušti, 2-jų automob. garažas. 

Skambinti savininkui po 6 v. v. 
HUmboldt 6-6911 

Pirkit Apsaugos B«nus! |Renkjte ,Jifn į j j į į j 

• . A , 

http://servi.ee
file:///Vestern
file:///VAgner
file:///VUntworth
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. Detroit, Mifhigan 
(Atkel ta iš 6 pusi.) 

17.31, U. Jakunskienė 17.24, A. 
Zaikauskas 17.22, M. Šimonis 17-
18, D. Ramanauskaitė 17.05, I. 
Laurinavičiene 17.00, J. Bujaus-
kas 16.41, T. Vai.kūnaite 16,20, 
V. Šlikas 15.91, B. Bražvs 15.86, 
L. Jocys 15.77. P. Griškelis 15.45, 
Tėvynės Mylėtojų Draugija 15.42, 
E. Bulotienė 15.39, I. Šulcaitė 15.-
14, B. Norkūnas 15.12, L. Heinin-
gas 15.02, E. Paurazienė 20.00, A. 
Gintautaitė 14.76, D. Bulgaraus-
kaitė 14.59, J. Daukaite 14.05, A. 
Ruscckiene 13.95. M. Saliniene 
13.94, R. Baublvs 13.75. J. Puido
kas 13.69. Br. Polikaitis 13.68, J. 
Indzelevičius 13 63, A. Chmieliau-
skas 13.59, F. Blauzdys 13.01, J. 
Kirvelaitis 12.v)3, A. Stauskas 12.-
81, S. Matvekienš 12.74, S. Ratni-
kiene 12.71, S. Zapereckienė 12.-
68, K. Klepeckas 12.65, S. Mali
nauskas 12.64, J. Brinza 12.54, K. 
Kataržiene 12.51, V. Kukučionis 
12.44, V. Majauskas 12.34, J. Ku
ras 12.29. Z. Januškevičienė 12.-
27, V. Rugienius 12.24, J. Šeputki-
tė 12.23, M. Gindvilaite 12.12, Sta
sys 12.09, M. Janukaitis 12.01, A. 
Šileika 11.90, J. Miką 11.80, K. V. 
Leknius 11.71. J. Miltakytė 11.69, 
F. Olšauskaitė 11.68, D. Marcišau-
skienė 11.45, I. Puidokaitė 11.29, 
P. Marčiukaitis 11.17, Boreišytė 
11.11, kun. Br. Dagilis 11.07. P. 
Čečkus 11.00, J. Skepenaitis 10.93, 
V. Sirutavičius 10.87, A. B. Asta-
šaitis 10.64, A. Ponelis 10.56. J. 
Laukevičius 10.47. B. Rukštelė 
10.41, T. Čiunka 10.36. K. Gogelis 
10.25, K. Žalnieraitis 10.17. P. Ge-
rulicnė 10.14, A. J. Misiūnas 10.-
06. A. Kvedaras 10.02, M. Jankau
skienė 9.80, O. Osteikiene 9.70, E. 
Jurgutienė 9.69, A. Anužis 9.63, 
E. Gerulaivienė 9.54, J. Miltakytė 
9.44, K. Mykolaitis 9.25, J. Degu
tis 9.19. A. Jonaitis 9.11, E. Rek-
lvs 8.98, J. Blažys 8.95, P. Zaran-
ka 8.91. B. Šimkutė 8.93, A. Rac-
ka '8.90, T. Kavaliauskienė 8.86, 
A. Martišius 8.82, L. Petrauskai
tė 8.73, A. Radzevičius 8.73, V. 
Vaičiūnas 8.62. J. Valukonis 8.59. 
M. Ru.-eekas 8.59, Z. Rekašiu3 
8.36. G. Šileikaįlė 8.31, J. Petrau
skaitė' 8.21, J. Jon>nas 8.16, V. 
Griškpvičius 8.10, A. Polikaitis 
8.03, V. Dryža 7.96, R. Balčiko-
nienė 7.94, J. Petrauskas 7.75, A. 
Juška 7.61. B. Čiurlienienė 7.50. 
P. Stanionis 7.50, M. K. Leknius 
7.47, A. Skarulienė 7.44, V. Mus
teikis 7.25. E. Salienė 7.15, L. 
Ambraziejute 7.02, J. šepetys 6.-
96, L. Vismantas 6.87, P. Polterai-
tis 6.86. J. Černiauskas 6.70, B. 
Kotkienė 6.67. A. Bajalienė 6.66. 
A. Di'kiūtė 6.52, B. Augaitytė 6.-
51, R. Tamulionis 6.50, J. Petrau-
įkaite 6.24, A. Bliūdžius 6.18. P. 
Bertašius 6.11. V. Varneckienė 
6.07. A. Locaitis 6.02, A. Anriušis 
5.98. E. Baublienė 5.90, Neringa 
- V. Pauža 5.83. B. Markevičiūtė 
5.70. S. Kuncevičius 5.57. F. Nar-
montiene 5.44, V. Barauskas 5.41, 
l i rs . J. Major 5.37, S. Bačkaitis 
5.36, S. Stepulionis 5.30, P. Pajau-
iis 5.24. S. Vasiliauskas 5.23. L. 
Grunavas 5.22. S. Bublienė 5.18, 
R. Valatka .5.11. P. Marcinkėnas 
5.10. I. Vyčiūte 5.07. V. Mileris 
5.03. A. Gubilas 5.00, A. Micke
vičius 5.00, M. Baukys, 5.00, O. 
Dimša 5.00. L. Černiauskienė 5.C0, 
A. Antakauskas 4.95, D. Lisaus
kas 4.95, B. Valiukėnas 4.90, K. 
Tuskenis 4.82, A. Melnikas 4.78. J. 
Šoštokas. Jr. 4.73. N. Sirtautaitš 
4.55, V. Bauža 4.53, A. Polikaity-
tė 4.50. Ifc Banytė 4.27, M. Švo- j 
baite 4.20, J. Nako krautuvė 4.02, 

RCPINASI KONCERTO 
PASISEKIMU IŠ ATEITININKE 

GYVENIMO 
W A T E R B U E I O A S S SKYRIUS 
Ateitininkų Kongreso reikalams 
a ts iuntė 20 dol. Federacijos 
Valdyba aukojusiems skyriaus 
nar iams nuoširdžiai dėkoja. 

" A T E I T I E S " 
administracija labai prašo vi
sus skai tytojus pakei tus adresą, 
naują tuojau pranešt i adminis
tracijai. Kai "Ate i t i s" neradus 
adresato grįžta, susidaro naujos 
jos persiuntimo ir grąžinimo 
pašto išlaidos ir už t runka lai-

M. Vaičienė, Lietuvos Gailestin ko kol vėl su randa savo adre-
gųjų Seserų Draugijos pirmininkė, , satą. 
nuoširdžiai rūpinasi metiniu kon
certu ir baliumi, kuris bus šį šeš
tadienį, lapkričio 6 d. 7 vai. vak. 
Lietuvių auditorijos patalpose. 
Koncerte dalyvaus V. Jonuškaitė I Studentų draugovių ir Sendrau-
ir V. Jakubenas. šokiams gros B. I gių skyrių valdybos, o taip pat 
Pakšto orkestras. Veiks turtingas įr p a v i e n i a i gyveną ateitininkai. 

PRAPUOLĖ 

VISŲ ATEITININKŲ 
padalinių — Moksleivių kuopų, 

Ens. Cornelius P. Collins, Jr., iš 
Brooklyno, p r a p u o l ė Atlante, 
plaukdamas U. S. Navy Super 
Constelliation. (INS) 

Visi draugovės nariai prašo
mi dalyvauti , laukiame ir sve
čių. Valdyba 

.Pau l ina St., 6 vaL vak. y ra 
į šauk iamas Korp! "Šat r i ja" su
sirinkimas. Bus r enkama nau
ja valdyba a r ap tar iami ateities 
veikimo planai. Visus nar ius 

• kv.'ečiame atvykt i . Valdyba 

J . G ra ba u -Grabausko knyga 

Kelias į Pasisekimą 
mandagumo bei g ražaus elge* 
sio vadovėlis. Kama $2.00. 

Užsakymus su pinigais sių« 
ikite • 

D R A U G A S 

2334 So. Oakles Ave., 

Chicago 8, UI. 

f 
įsigykite originalu mąstymo lobyną dabar! 

= ^ 

N A U J Ų METŲ SUTIKIMAS 

bufetas. 

; E. Bukšaitė 3.90, A. Maciulevičius 
I 3.80, E. Zubrickienė 3.72, A. Bara-
kauskas 3.71, A. Rašytinis 3.64, 
Yakaitis 3.63, M. Rabašauskienė 
3.63, E. Brazaitis 3.62, J. Grigai
tis 3.50, D. Bitinas 3.48, Mr. & 
Mrs. B. Puidokas 3.46, K. Vare-

1 kojis 3.40, O. Žvirbliene 3.35, V. 
Bauža 3.27, V. Bublys 3.24, P. Pa 
gojus 3.23, V. Veselka 3.19, B. 
Petkauskas 3.19, J. Polikaitis 3.17, 
V. Memenąs 3.08, Gay Paree Cafe 

į 3.05, V. Vaitkevičius 2.95, T. Iva
nauskienė 2.92, P. Rukštelė 2.67, 

I J. Augustaitis 2.50, G. Kavalas 
! 2.46, S t Kiškis 2.39, J. Rukštelė 

2.27, A. Naruševičius 2.25, S. Ju
zėnas 2.14, V. Ruseckas 2.12, J. 

j Vinciūnas 1.95, A. Alkevičiūte 
\ 1.92, S. Kindurys 1.89, M. Miški-
1 nis 1.77, Patalausko - Vedeikjs 
krautuvė 1.69, M. Poltcraitienė 
1.61, A. Kizis 1.42, M. Orantienė 
1.25, A. Iljasevičius 1.25, R. Ja-
neck 1.23, O. Juzėnienė 1.25, M. 
Sims 1.07, J. Vitas .96, A. Vaičiū
naitė .56, A. Shurkus .49, Šimai
tis Market .30 ir Gintautaitė .13. 

Jei šiame sąraše kieno nors pa
varė būtų praleista, ar pasitaiky-
kytftj kilų netikslumų, prašome 
apie tai pranešti E. Paurazienei, 
17403 Quincv Ave., Detroit 21, 
telef. UN. 2-3298. 

Balfo Viešosios Rinkliavos 
Komiteto pirm. 

Elzbieta Paurazienė. 

prašomi nedelsiant prisiųsti vi
sų narių sąrašus su adresais, 
o ta ip pa t naujai išrinktų vado
vybių sąs ta tus su jų adresais, 

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje, 
Atsakymą rasite J. Budzeikos kny-

Chicagos ateit ininkų ruošia- j grutėje 
mas Naujų Metų sut ikimas 
įvyks Midwest Hotel, Grand 
Ballroom salėje. Šokiams gros 
Broniaus Jonušo orkes t ras . Vi
si Chicagos lietuviai kviečiami 
praleisti Naujų Metų naktį savo 

pažymint BU kuriuo valdybos na b j č i u i l ų t a r p c 

n u ' palaikyti korespondentinį 
ryšį. Siųsti Federacijos Gene
raliniam Sekretoriui kun. Vikt. 
Dabušiui, 680 Bushwick Ave., 
Brooklyn 21, N. Y. 

— o — 

VISI į K O N C E R T E 

Biletus į Ateitininkų Susišel-
pimo Fondo .koncertą, kuris 
įvyks šį sekmadienį, bus galima 

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE 

Kaina 40 centų 

Ją galite gauti 

" D R A U G E " 

2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, ILL. 

Geriausia kalėdinė dovana įsigyti Studentų Ateitininkų 
Vokietijos a r Italijos mokslei- Draugovės susirinkime. 
viajiis užprenumeruoti ATEITĮ . 
Prenumera tos užsakymus siųs
ti — ATEITIS, 680 Bushwick 
Ave., Brooklyn 21, N. Y. 

Kį MES KRAUSIME Į 
KRAIČIO SKRYNIĄ 

3IOKSLEIV. 

Kun. 

SUSIRINKIMAS 

L. TOLSTOJAUS 
Jūsų laukiamas romanas 

Lipniūno kuopos mer 
gaičių bjrel io susir inkimas 
įvyks lapkričio 5 d., penktadie
nį, 6:30 V d P. Stakių bute, 
6546 S. Roekwell St. Na rėms 

Mok. Aldona Krikščiūnaitė dalyvavimas būtihas. Pageidau 

IANNA KARENINA 

labai įdomiai kalbėjo arkiv. J. j ami ir svečiai. 
Matulaičio vardo Dievo Apvaiz
dos parapijos Chicagoje kuopos 

A. K. 

ŠATRIJIEČIAI KRUTA 

vyresniųjų moksleivių ateitmin- g šeš tad ien į / lapkr ič io 6 d., 
kiū būrelio susirinkime jai duo- T ė v ų J ė z u i t ų n a m u o s e 5 5 4 1 s . 

"Ką mes kraus ime į ta tema 
savo kraičio skrynia svetur" . 
Mok. Aldona Krikščiūnaite pa
našiomis temomis jau y r a kalbė 
jusi ir kitiems moksleivių a t -

EDW. SAUNOMS 
GĖLININKAS 

G U Ž A U S K Ų 
BEVERLY KULS 

G E L I N Y č I A 
Geriausios gėles dėl vestuvių, 

banketų, laidotuvių ir dėl kitų 
risokių papuošimų. 

3443 West 63rd Street 
Tel. P R o s p e e t 3 0833 ir P R 8-0834 

Pas mus galite gauti geliu kapų 
e i t i m n k ų b ū r e l i a m s C h i c a g o j e . ; papuošimams sodintų ir skintų įvai

riausių rūšių ir g81ių korsažams. 
l l l t h St. & Pulaski Ave. 

(Priešais šv. Kazimiero kapines) 

GAL ŽUVO 

AR/2 Raymond R. Meyers iš 
Chicagos, greičiausiai bus žuvęs 
jūroje, beplaukdamas V* S. Navy 
Super Constelliation laivu. (INS) 

8TATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTAlįOME 
VISOKĮ V ftCČIŲ 
MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 

LUMBER C(X 
STASYS LTTWINAS, Pres. 
8039 S a HALSTED ST. 

T«L VIctory i-1272 
APKAINAVIMĄ IR PREKIŲ P R I 

8TATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RAATINB ATIDARYTA kasdien jiuf 
A vai ryto Iki 6 vai 

l ė l e i . l iEpublic 7-5803 
Kasdien nuo 2 vai. 

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

ANGLIŲ IR ALYVOS 
PARDAVIMAS 

Visu rūsiu namu apšildymo 
sistemos [vedimas, perdirbi

m a s ir pa ta i symas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

pa ta rnav imas 
ATLAS F U E L CO. a ts tovas 

4919 So. Paul ina S t 
PRospect 6-7960 

STUDENTŲ SUSIRINKIMAS 
Chicagos Studentų Ateitinin

kų Draugovės susir inkimas 
įvyks šį sekmadienį, lapkričio 
7 d., Tėvų Jėzuitų namuose, 
5541 So. Paulina St. 10 vai. 
šv. Mišios, bendra Komunija. 
Po Mišių agapė ir susir inkimas. 
Susirinkimo programoje — įdo
mi paskaita, nuotaikinga meninė 
dalis. 

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 
APARATŲ SUTAISYMAS 

iirbtuvese ir namuose atliekamas 
patyrusių inžinierių. Sąžiningas ii 
roras patarnavimas garantuotas. 

iL-DAIim 
OlTCLcvision 
d 

Telef. GArden 4-0087 
GArden 2-1052 

Ir 

įau pasirodS knygrų rinkoje T, I I to
m a s ' 440 puslapių, kaina $4.0-0. 

I>Tas Tolstojus Ola duoda ryškius, 
klasiškus karekterius-tipus. Roman
tiško."* sro.ns , nuostabus kain?y>, dva
ro ir miesto . vaizdai. Trapi didiku 
prabanga, irstančios šeimos, prieta
ringi papročiai. 

Ne įpe rkamos kaltes ir šiurpi ne
suvaldomos aistros trafiodi.fa. 

Visi skaitysite su jdomumu ir pa-
rdfferejimu. Jūsų bibliotika t ikrai bus 
praturtėjusi dar vienu vertingu kla
siku iš didžiosios pasaulio li teratūros 
lobyno. 

Reikalaukite pas visus knygų pla
tintojus a rba adresuokite: 

D R A U G A S 

2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, ILL. 

Remkite dlen. Draugą! 

l | A. 
KOTRYNA SHINKUS 
Gyveno DELAVAN, \VIS. 

MirS lapkr. 2 d.. 1954, 
vak. Gimė Lietuvoje. 

S v. 

L I E T U V I Š K A [ S T A I G A 
SAFETY OF YOUR 
SAVINGS 

Pasiliko dideliame nuliūdime 
vyras Jonas, du sūnūs: John. 
Jr., marti Sophie (Shinkute) , 
YValter, marti Biildred, 7 anū
kai, brolis John Maust, brolie
ne Kthcl ir ju šeinia, kiti gi
mines, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas O'Brien-
Betzler koplyčioje, Delavan, 
\Viseonsin. 

1 -aiflot u \TS jvyks ieštadionį, 
lai)kričio 6 d., iš koplyčios 9 
vai. ry«o Ims a t h d e t a j St. 
Andrevv's parapijos bažnyčią, 
Delavan, \Vis., kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nes sielą. To pamaldų, btls nu
lydėta į kapines. 

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

tir 

l 
N ui iū<lv: Vyras.. 

Oios ir anūkai . 
MII ui s. niiir-

A- A-
MYKOLAS BARTUŠIS 

Gyveno 75̂ 'G S. Emerald Ave. 

Mirė lapkričio 2 d.. 11)54 m.. 
1:05 \al . ryto. sulaukęs 7:' m. 
amž. Gimė Lietuvoje: kilo iš 
Tauragės apskr.. Girdiškiu pa
rapijas. Kaltinėnų km. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Marijona (Hkirikė). 4 
dukterys: Marijona Grahanf, 
Bronislava Balt. žentas Victor, 
gyv. Aurora. 111., vienuolė sr-
suo M. J.ucida, kazimierietė, ir 
Margreta Brown. žentas Char
les, gyv. Park Foiest, 111., sū
nus John, marti Kmily, gyv. 
VVhittier, California, 7 anūkai, 
sesuo Ona Avelis su šeima, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė šv. Vardo Draug. 
IWarquettc Parke . 

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
ir Kva ris koplyčioje, G 8 45 So. 
YVestern Ava. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
hipkričio 6 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Gimi
mo Panelės švenč. parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už veliontes 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas j Sv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, dukterys . 
Minus, mart i , žentai ir anūkai . 

Laidotuvių direktoriai Mažei
ka ir Evans. Tel. RKpublic 7-
S600. 

L.^j U 

Aestadienlais 
6 

iki I 
vakaro Jr 

vai. vakaro 

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

Pradėk t aupy t i tuojau. Mes mokame augš tus dividendus 

MIDLAND SAVINGS & LOAN ASSN. 
4038 Archer flvenue Telef. LAfayette 3-6719 

Sekretor ius AUGUST SALDUKAS 

Už Taupomus Pinigus Mokime V/z Nuošimčio 

fv^s 

:,-2 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 

, — savininko — % 

St. Casimir Monument 
Company 

3914 West l l l t h Street 
Vienas Mokas nno kapinio. 

Didžiausias paminklams plang 
pasirinkimas miesto 

Telei. CEdarcrest 3-6335 

Kon. Dr. i . Vaitkevičius. MIO 

G Y V O J I D V A S I A 
K E T U R I TOMAI 

Mąstymai kiekvienai m*>tq dienai 

Kietai įrišti, viso 2399 pusi. 

K a * ą žiūrėjo poetas Jonas Aistis 

Religine Enciklopedia Lietuviy Kalba 
I m a n t k a r t u visus 4 tomus kainuoja t ik 16 dol. Atsk i ros 

knygos kaina 5 dol. Užsakymus s iųski te : 

"DRAUGAS" , 2334 So. Oakley Ave., Chicago, 1TL 

V^ =S' 

STEPONAS C. LACKJMICZ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS KOPLYČIOS: 

I 

2424 W. 89fh St. 
2314 W. 23rd PI. 
10756 S. Michigan Ave. 

REpublic 7 IŽI3 
Vlrginia 7-0672 
PUIIman 5 1270 

ANTHONY B. PETKUS 
LHDOTŪVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVL 1410 S0. 50fh aVE 
CHICAGO. ILL - CICERO, ILL 

GRovehill 6-2345 
TOvrahall 3-2109 

JOHN F. EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

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

LIODĖSIO VALANDOJ 
fintai 

MAŽEIKA* EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. Western Ave. Air CondJtloned koplyčia 
BEpubUc 7-8600 — 7-8601 AatomobUlam* vieta 

Tiem*, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau Jūsų namų. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIF 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AmbolaiMt patams n ^ * J J . He* turime koplyči 
y r a telklanuu £&? ^ ^ * x • ° •«" ^hJc***0* 

dieną tr n a k t J. Ref- C ^ JO ILoerlaudo dai»«e • 
'kale ianktta ^ ^ ^ S k ® ^ ^ . tuojaus patar-

anjnrr 

ANTANAS M, PHILLIPS 
S807 S. LFTUANICA AVE. Tel *Ard> I-S4*-

PETRAS P. GURSKIS 
»B69 Weat 18th STREET TeL SEeley 8-571 • 

ALFREDAS YASAITIS-VANCE 
6126 W. Rooseveli Road TeL OLympic 2-524r 

POVILAS J. RIDIKAS 
13854 S. HALSTED STREET lelephone YArds 7-1U 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
CHIGAN AVE. TeL COmmodore 4-222* 

JURGIS F. RUDMIN 
v ilCA AVE. TeL YArds 7-11S8—11» 

JULIUS LIULEVIftIUS 
v [FORMA AVE. TeL LAfayette 8-8575 

LEONARDAS A. E2ERSKIS 
1646 WEST 46th STREET TeL YArds 7-078) 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 SO. 50tb AVE., CICERO 50, ILL. TeL OLympic 2-1008 

Biznieriams apsimoka skelbtis "I)raujįeM. 
• i n <*> § ••< » • » • " M 

file:///Viseonsin


DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, lapkr. 4, 1954 

IS ARTI IR TOL) 

i mus 
X Prel. Ignas Albavičius lap

kričio 7 d. 10:33 vai. atlaikys 
šv. Mišias už gyvus ir mirusius 
labdarius senelių prieglaudos 
koplyčioje. 

jimas nutrūko. Kadangi a. a. 
Graževičius paliko namus ir 
kiek pinigų banke, tačiau ne-

DIDi BRITANIJOJ suskubo parašyti testamento 
v „ m t . ,.i • rūpinamasi, kad jo sunkiai įsi-

—kun. II. Korvnskio likimas. J J . . 15" 
t>„„-., . . i f „ . , įgytas turtas nesunyktų, o butų 
Praėjusiais metais liepos vidu-itoJ , , , ,. . . 
ryje paslaptingu būdu prapuo-

CHICASOS ŽINIOS 

X Dr. Antanina Maeiuikiene, 
dantų gydytoja, šį rudenį įsto
jo į Rcosevelto universitetą ir. . „ 

... . . . u- i •• r i ii. mas ir ar jis padarys praneši-
gilina žinias biologijos fakulte ' „ Tr . J .x ,. * Į.. . 

lė Bradfordo lenkų kun. H. Bo-
rynski, apie kurį ligi šiol netu
rima jokių žinių. Anglų laikraš
čiai rašo, kad netrukus Capt. 

rezervuotas bent artimiesiems 
Kiek turima žinių, veliones vie
nas brolis Neprikl. Lietuvos me 
tu buvo emigravęs į JAV, kui 
jis ir šiandien turėtų gyvena. 
A. a. Juozo Graževičiaus rei-

Cook County laimėjo 
demokratai 

Praeitojo antradienio rinki 
muose Cook County laimėjo de 
mokratai. | sui, kai moteris keleivė sukrito 

Išrinkti šie demokratai: šeri- autobuse prjo Irvving Park 
fu Joseph D. Lohman, County Southport 
teisėju Otto Kerner, County klerj pcnkj ir*tf 

RAS, KA 1 KUR 

, „ . , , „ . n . i - «— keleiviai išlipo iš 
N. B. Kerby, Arundel atstovas | £ . ~ ~TT\ J ~ ~ * ~ į ^ ~ J * U " l c t o ą J- Daley County a u t o f c u s o p r a e i t ą j į antradieni 
, ,_ , ! . . *.. , -,v. Įkalais rūpinasi DBLb riainax~ boardo prezidentu Daniel Ryan,' britų parlamente, žada posėdžio 
metu paklausti Vidaus Reikalų 
ministerį, kokių žinių vyriausy
bė turi apie dingusį lenkų kuni
gą: "ar tyrimas ir toliau veda-

skyriaus 
ninkas yra 

Clark ir Berwyn. Pergyvenusi 
susijaudinimą, Mrs. Dorothy Del 

I Genio praeitąjį trečiadienį grįžo 
VykO į laidotuves, 0 pateko • darban. Ji yra padavėja Para- — Beriko radijo programa. 

ligoninėn dalae Grill, 127 N. Pulaski. ŠJ vakarą bus reguliarė Budri-
nh. mm . , . , Amedeo, 26 metg, pabėgęs iš ko radijo programa nuo 6 iki 7 
Chicago, susisiekimo autobu-, k a l o t a ^ n v a , B s t o t i c s ^ F C > 1 4 5 0 k i L 

sas buvo panaudotas ambulan- t r a d i e n ) Girdėsite gražių lietuviškų dai-

nų ir orkestro muzikos. Taipgi 
Moteris pamate pasaulį. O ' ; b u s Panešta kas laimėjo mys-

dabar kalbės 1 ! u at-sPė}im° kontestą. Šias 
programas leidžia Juozo Budri-

Mr3. Raymond Clapper, k o - ; k o n a m ų b a l d U | televizijos ir 

ir 

I . - * * -," K O namų oaiaų, televizijos u 
valdyba, kurios pirmi-j County iždininku Herbert Pa-. *U klt,° ^ u ; o b u s o ' ° vairuo-1 lumnisto našlė, kalbės šiandien j a u k s i n i ų d a į ^ ^ „ ^ ^ o ^ 
rra, Al. Basys (12,|schen, apylinkės teisėju Harold! ^ a l . n

j
U s k , u b ! į ° s u Mrs._ V.cto-! The Kiwanis Club of Chicago į ̂  m , R H a l s t A H ^ 

te 

Hampden Place, Hakfax, Yorks,! P. O'Connell. Sanitary distrikto1 ̂ į Ffid
A

rich':43 mftu' 2 2 3 5 J a n ! susirinkime, kuris bus Morrison 
England). 

— DBLS Taryba dirha. Spa 
lio 17 d. Londone, Lietuvių namą ". Kaip anglų dienraščiai pa. 

• i žymi, kun. Borynski praėjusių I muose, įvyko DBLS Tarybos 
X Br. Ethvardas C. Thomas, j metų liepos vidurio vakare bu-1 posėdis, kuriame dalyvavo pir-

vienas žinomesnių dantų gydy-lvo iššauktas telefonu ir, pasiš- min. P. B. Varkala, F. Neve.a-
tojų Chicagos pietvakariuose, I męs skrybėlę, išėjo. Nuo to lai- vičius — sekr. ir nariai — M. 
įrengė naują, modernų kabi- j ko bet koks pėdsakas apie jį | Bajorinas, A. Pužauskas, dr. 
netą. 

X Izidorius vasyliūnas šian 

dingo. Dingusio kunigo asmens; K. Valteris ir J. Vilčinskas. Bu-
žymės buvo perduotos visai po- vo išklausytas DBLS Centro 

dien atvyko Chicagon'. Sekinti,1*1*1 i r B r a d f o r d o P o l i c i ^ Sm5 Valdybos pirm. M. Bajorino 
sekmadieni jis koncertuos Ma 
rijos Augštesniosios mokyklos 
salėje. Norintieji su juo pasi
kalbėti, gali paskambinti LA 1-
9322. 

X Juozas Jurevičius, ekono
mistas, yra dalininku Varnas 
ir Co. prekyboje. Ši prekyba 
greitai išaugo ir dabar yra per
kelta į gražias, dideles, naujas 
patalpas Halstei ir 66 gatvių 
kampas. 

" si rimtų jieškojimo žygių. Kun.' pranešimas ir svarstytas meti-
Borynski paliko namuose visus 
dokumentus ir judamą turtą. 
Kartu liko jo piniginė ir 300 sva 
rų sterlingų banke. 

— Palaidotas a. a. Juozas 
Graževičius. Spalio 23 d. po ge
dulingų šv. Mišių, kurias atlai
kė kun. J. Kuzmickis, Halifaxo 
lietuviai palydėjo į kapus a. a. 
Juozą Graževičių, kuris spalio 
18 d. mirė fabrike, ištiktas šir
dies smūgio. Velionis buvo su-

X Chicagos Lietuviu Vyrų I laukęs 46 metų amžiaus, kilme 
choras lapkričio 6 d. 3 vai. po- panevėžiškis. Jo žmona ir dvi 
piet giedos šv. Jurgio parapijos dukrelės, kurių vyresnioji da-
bainyeioje savo nario Vytauto bar turėtų būti 14 metų am-
Bcinarausko jungtuvėse su A. j žiaus, liko Lietuvoje. Anksčiau 

velionis su jomis susirašinėjo, 
bet prieš du metus susirašinė-

nių Sąjungos suvažiavimų sta 
tūtas, kurio projektą sudarė A. < 
Pužauskas. Nuodugniai susipa
žinusi su patiektu tsatutu, Ta
ryba nutarė jį perduoti svars
tyti ir priimti sekančiam vi
suotinam DBLS suvažiavimui 
Statuto tikslas — pasirengti, 
kad Sąjungos suvažiavimai, o 
taipgi skyrių susirinkimai ga
lėtų būti produktingiau pra 
vesti. 

— DBLS C. Valdyba kreipė
si į visų skyrių valdybas, kad 
jos reguliariai pranešinėtų apie 
narius, kurie papuolė į kokią 
nors nelaimę. 

sen, į American ligoninę. viešbutyje. Mrs. Raymond Clap 
Vairuotojas J. M. Schaller, 55 per, autorė ir paskaitininke, 

metų, 3036 N. Hamilton, pajų-! taipgi CARE ofiso VVashingtone 
to, kad kas tai negero į/yko.: direktore, tik ką\grjžo iš kelio-
kai Mrs. Fridrich's dukrelė Glo-1 nės aplink pasaulį, 
ria, 12 metų, pradėjo verkti. 

VOKIETIJOJ 
— FLB Vokietijos Krašto Ta 

rybos suvažiavimas. 1954 m. 
spalio 23, 24 ir 25 d. d., Va
sario 16 gimnazijos patalpose, 
Huettenfelde, įvyko naujai iš
rinktos PLB Vokietijos Krašto 

Teisėjas Al. Wells 
trustees išrinkti šie demokratai: 
John A. Cullerton, Casimir Grig 
lik, Frank W. Chesrow. 

Mokyklų superintendentu iš
rinktas demokratas Noble J. 
Puffer. 

County komisionieriais (Chi
cago je) išrinkti šie demokratai: 
Daniel Ryan, John J. Duffy, 
John J. Touhy, Arthur X. Elrod, 
Frank Bobrytzke, Claytcn F. 
Smith, Edward M. Sneed, Eliza-

Jis pašaukė gaisrininkus iš 
artimiausios stoties. Gaisrinin
kai atgaivino Mrs. Fridiich 15 

Šove į antį, o pataikė 
i grybą 

minučių laikotarpyje. Ir jos ne-1 L o u i s Rosasco, 40 metų, ne
judino iš autobuso. į nušovė nė vienos anties palai 

Policijos ir gaivinimo sąuado i F o x ežerą, bet jis parneša ką 
automobiliai palydėjo autobusą t a i tokio p.etums. 
į ligoninę. J i s r a d o dide:į grybą, sve-

Nešant iš autofcuso Mrs. Fri- r « a r ^ daugiau šašių svarų, 
drich vel apalpo. Gaisrininkai L o ^ s ji įteikė žmonai Rožei. 

Uselyte. 

X Mykolo ir Pranciškos Mi
siūnu, 245 W. 108 PI., sūnus = 
Povilas šeštadienį, lapkričio 6 \ suorganizavo Mokyklos Bičiulių 
d., susituoks su Marcele Shan-Įpirm. K. Kleiva. Į.muz. studijos 
to. Jungtuvės bus šv. Katrinos • tėvų komitetą išrinkti: A. Vin-
parapijos bažnyčioje, 118 Lowe gelienė ir K. Butkus. 
Ave., 2 vai. po pietų. Vestuvių j x Kun A Q Martinkus, Die^1

 T b o s suvažiavimaS. Posė 
puota įvyks 104 S. Michigan v o A p v a i z d o s pa rapį j o s klebo-1 d ž i a m s v a d o v a v o rinktas prezi-
A v e ' nas, kviečia visus parapiečius diumas iš pirmininko dr. V. Rai-

X Stefanija Kernauskiene, pelnyti visuotinius atlaidus Ma- j š io> . sekretoriaus I. Apyrubio ir 
1552 So. KiMare Ave., laimėjo rijos šv. Metų proga lapkričio [ n a r i o j . Kriščiūno. Suvažiavi-
žebenkščių kailių paleriną, ku- 5 ir 6 d. d. parapijos bažnyčio-' m € SVeč:ais dalyvavo Vykd. Ta-
rią paaukojo rūbų krautuvės je. Keliaujanti Marijos statula, rybos pirmininkas ir LIT Val-
savininkas Goldbergas. Laimin- kuri yra pašventinta Šv. Tėvo dytojas prof. K. Zaikauskas ir 
gą biletą, kuris buvo traukia- Pijaus XII, minėtomis dienomis dr. A. Gerutis, 
ma, teisėjo A. Wells pagerbimo bus Dievo Apvaizdos parapijos i V U k o ^ m s t i t u c i j v a r d u 

vakare nraeita šeštadieni Da- bažnyčioje. Pamaldos bus se-i . . . ., . » JU . « L I .• . 
vakare praeuą sestauicių v* j j * suvažiavimą sveikino Vyki. Ta sionieriais išrinkti šie respubli 
riaus ir Girėno salėje, ištraukė; kančia tvarka: penktadienį 8:30. . . . . , WM-k- v r>o1 L w » . »» ^ • , 

d , J ' , . .. n , ' v. i ryobs pirmininkas prof. K. Zal-|konai: Wilham N. ^Enckson, 
sol. A. Brazis. Vakare dalyvavo vai. ryte procesija, 9 vai. Misios| t o i i a l r o a l i n l : S H 9 m 9 q Vnki^tiioi 

I 1 
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Prieš sudorojant grybą, Louis 
parodys jį savo draugams, bet 
jis nemano pasakyti paslapties, 
kur j!s rado jį. Kitais metais jis 
vėl vyks "medžioti" grybų. 

karališką giminę 
Du Chicagos apylinkės stu

dentai pakelti į karališką gimi-

ją antrą kartą atgaivino. 
Mrs. Fridrich vyko autobusu 

į švogerkos Mrs. Stella Racz-
kiawic2 laidotuves. 

v 

Pavogė televizijos aparatą 
Kokia tai moteris įžengė į 

De Paul Settlement Youth cent
rą, 2141 N. Halsted, ir seseriai 
Josephine, prižiūrinčiai 200 vai- ne, De Kalboje. Karalaitės ir 
kų, tarė: "Gaila, reikia peržiū- karalaičio vardą gavo šie stu-
rėti jūsų televizijos aparatą, jis dentai: Joanne Ronzi, 19 metų, 
reikalingas pataisymo." Sesuo! 1998 First, Highland Park, ir 
Josephine atsakė, jog televizi-1 John Tofano, 19 metų, 117 E. 
zijos aparatas gerai veikia. Kai | 34th st., Steger. 
sesuo ir kiti tarnautojai išėjo į j Studentai išsirinko karalaitę 
lauką, du vyrai jau buvo dingę \ ir karalaitį iš 20 kandidatų, 
su televizija. Televizijos apara- Į 
tą buvo padovanojęs Paul Gal- KalbČS auklėjimo klausimu 
vin, Motorola Corp. preziden- Thaddeus J. Lubera, Chicagos 

goję, 3241 S. Halsted St. 
I M* 

— šeštadieni, lapkr. 6 d. 7 
vai. vak., Liet. auditorijoje, 
Liet. Gail. Seserų D-ja ruošia 
koncertą-balių. Koncertuoja o-
poros solistė Vincė Jonn*kaite 
ir muz. prof. Vladas -lakubenas. 
Groja B. Pakšto orkestras. Tur
tingas bufetas. Valgiai paga
minti pačių gail. seserų. Gera 
proga užmiršti kasdieninius rū
pesčius ir su lietuviška daina 
valandėlei persikelti Lietuvon. 

— Muzikų susirinkimas, šį 
šeštadienį, lapkričio 6 d. 5 vai. 
popiet kviečiamas visų Chica
gos lietuvių muzikų susirinki
mas būsimosios dainų šventės 
reikalu. Prašome dalyvauti visų 
chorų (bažnytinių ir pasaulinių) 

Du Studentai pateko į dirigentai ir pavieniai muzikai. 

tas. 

Teisėjas Jonas Zūris 

beth A. Conkey, Chris A. Jen-
sen ir James F. Ashenden. 

Priemiesčiuose County komi-

I 
HH 

apie 1,500 žmonių. 

X J. Vaičeliūnas prašo, kas 

ir pamaldos, po pietų 2:30 ir 
vakare 7:30 vai. pamaldos ir 

. T I išpažinčių klausymas; šeštadie-iš Lietuvos aviatorių ar jų sei-į 

kauskas, linkėdamas Vokietijos 
Lietuvių Bendruomenei dar la-

John Mackler, Jerry Dolezal, 
Charles F. Chaplin ir Fred A. 

biau sustiprėti ir tapti tvirta I Fulle. 
grandimi visoj pasaulio Lietu Chicagos teisėjais išrinkti vi-

« . t i i rėir ir' eaStu paskolinti į n į 9 v a L š v ' M i š i o s ' 2 : 3 0 v a L i r I vių Bendruomenėj. Padėkoje j si demokratai, jų tarpe lietuviai 
mų turėtų ^ J J ^ k a r o | 7 :30 vai. pamaldos. Marijos š v . | b u y V o k K r a š t o v . b a i i r T a . j A. WeUs ir J. Zuris. 
fotografijų iš 
aviaciios gyvenimo, taip pat,, d l d J s j > , j pelnyti pamaldas praves kun. kas iš augštesmo laipsnio kari- » _y ^ f ^ ~ o ^ T 

ninku turėtų ir galėtų paskolin
ti Lietuvos karininkų 1939 metų 
metraštį, siųsti J. Vaičeliūnas, I ta, Veronika ir Stanislovas Nor-
195 Drinkwater Street, Sud- j kai, Sofija ir Ambroze Simkie-
bury, Ont., Canada. j wicz, Pociai, S. Jucienė, Kaži 

Metų visuotiniams atlaidams 
pelnyti pamaldas pra 
Jonas Borevičius, S. J. 

X Marcella ir Norbert Ches-

rybai už nuveiktus darbus ir 
pareiškė, kad LIT pasižada ir 
toliau skatinti ir remti PLB 
Vokietijos Kr. Valdybos darbą. 

Suvžiavimo metu savo prane 

— Išrinkta nauja PLB Vo
kietijos Krašto Valdyba. PLB 
Vokietijos Krašto Taryba išrin
ko naują PLB Vokietijos Kraš- j pimktuaiia^ kun. d;-. Andrius 

Šimus turėjo garbės Teismas. I to Valdybą, kurią sudaro: pir-1 Baltinis skaito tema: Literatu 
Kontrolės Komisija, Kuratori- j mininkas Pr. Zunde, vice- r o s vaįdmuo auklėjime. 

Moteris, padėjusi sučiupti 
. žmogžudį, grįžo 

Mrs. Dorothy (Dolly) Del Ge
nio praeitąjį penktadienį pavilio 
jo žmogžudį Agostino (Gus) • Kf 
Amedeo į policijos spąstus ir jis 
krito nuo policijos kulkos prie 

Lietuviški] Studijų 
Institutas 

S e m e s t r a s 

JAUNIMO PROBLEMOS 

IŠEIVIJOJE 

pradinių mokyklų superinten
dento padėjėjas, kalbės tema: 
,,Krizė Amerikos auklėjime atei
nantį antradienį 4 vai. p. p. 
Northwestern universiteto salė
je. 

Susirinkimas įvyks Hollywooi 
patalpose, 2419 W. 43 St. 

Laik. org. k-tas 

— Į prof. I. Vasyliūno kon
certą galima bus gauti biletai 
sekmadieni lapkričio 7 d. Mari
jos Augštesniosios mokyklos 
kasoje, kuri bus atidaryta 3 vai. 
po pietų. 

Moksleiviams biletai nupigin
ti iki 75c, kad galėtų pasinau
doti proga išgirsti klasikinės 
muzikos. 

— Balfo rūbu vajus North 
Side lietuvių apylinkėje pratę
siamas iki lapkričio 7 d. Rūbus 
galima atiduoti kasdien Šv. My
kolo parapijos patalpose, 1644 
YV. VYabansia Ave. 

Ateitininku Sušelpimo Fondas 

Vilniaus Aušros Vartų parapi
jos mokykloje, 2323 West 23rd 
Place (prie "Draugo"). 

Lapkričio 5 d. 7 v. 30 min. 

X Red. dr. J. Prunskis iš žur 
nalistinių stebėjimų kelionės po 

__.»,. - _, .... i„ aiTrmflT-iirK* direktorius Bu-1 pirmininkas —V. Gailius, sek 
miero Miškinio seimą, Emilija Ja» Gimnazijos uireKiunu&. ou f "~* 

ką įdomautųsi, kad jis "Drau
ge" daugiau rašytų, gali jį pa-

dr. A. Rukša, iždi 
J. Glemža ir valdy

bos narys St% Vykintas. Į Gar-
• • T I M u -A a i priimtos ir patvirtinta sąma-ltės Teismą išrinkti: J. Luko-
ja ir Jonas Mikuckiai, dr. Sven, P T l o H a r v t i nntarimai švieti- sius, pulk. lt. V. Sutkus ir J. 
Ona Norvilienė, Edward Doleeri tos ' P a r y t i nutarimai švieti ( - P ^ _ _ _ 

Meižienė, Cherry šeima, Stan-|vo priimtos PLB Vok. Kr. retonus 
, ley J. Bobek, Antanas Zalum-, V-bos, gimnazijos, leidyklos I ninkas 

Tolimuosius Rytus numato grįž-, s k i S ) J o n a s Radauskas, Emili-1 Bendrija" metinės apyskaitos, 
ti keletą dienų prieš Kalėdas. 
Turintieji pageidavimų — apie 

šeima, Ben Pocius, Antanas 
Jonikas, Petronėlė Zakaras, Ma- j 

informuoti laišku, kurį galima I r i j o n a i r B r u n o Kanapackiai pa 
siųsti adresu: General Delivery,|aukojo Nek. Pr. P. švč. Mari 

jos parapijoje naujai statomai 
mokyklai po 100 dol. 

mo srityje, priimta daug pasiū 
lymų ir sudaryta komisija pa
ruošti projektus kai kuriems'M. Jauniškis. 

Jaks-Tyris, o į Kontrolės Ko 
misiją • V. Šukys, E. Žilius ir 

Main Post Office, Jakarta, In 
donesia; o nuo lapkr. 15 dienos 
— Rev. J. Prunskis, c/c Rev. P. 
Butkus, Christian Brothers 
College, The Boulevarde, Lewis-
ham, N. S. W\, Sydney, Aust-
ralia. 

X Kvaraciejų šeima, 4056 S. 
Campbell, mielai priėmė Moks-

X Paštininkų Sąjungos Cent-
! ro valdyba jau parengė platų pa 
rodymą Kersteno komisijai. Pla
čiai parodoma, koks buvo paš
to, telegrafo, telefono ir radijo 
stovis Lietuvos nepriklausomy
bės metais ir kaip vėliau buvo 

leivių Muzikos Stuiijos — akor- Į pakeista ar sunaikinta. Tai pa-
deono klas5s mokinių tėvų pa-j darė viršininkas Sazanovič, fi-
sitarimą praeitą sekmadienį i r | n a n S ų tvarkytojas, politrukas 

Vok. B-nės Statuto paragrat. 
] | pakeisti. Atsižvelgiant į sunkią 

"Europos Lietuvio" finansinę 
padėtį, nutarta, gavus tam tik
slui lėšų, paremti jo leidimą. 

Pirmosios suvažiavimo die
nos vakare svečius maloniai nu
teikė Vasario 16 gimnazijos .mo
kinių ateitininkų, skautų ic 
evangelikų jaunimo ratelio gra 
ž'ai paruošta programėle. 

leido Brighton Parko rajono 
mokiniams akordeono pamokas 
prakt kuoti jų namuose. Gražus 
organizuotumo pavyzdys. Pa
mokos jau pradėtos ir vyks pir
madieniais 5 ir 6 vai. vakare. 
Vadovas muz. A. Skridulis da
lyvaus pasitarime. Pasitarimą 

Volkov, Ilijanovič, Samusevič ir 
kiti pašto direktoriai. Ir šitie 
asmenys yra tiesioginiai atsa
kingi už Lietuvos pašto siste
mos sunaikinimą, tarnautojų 
atleidimą iš darbo, areštus, tra-
mimą, terorą ir kitus pasibai
sėtinus nusikaltimus. 

URUGVAJUJ 
— Pažanga dainos mene. Ri

chardas Šiugžda, Urugvajuje 
gimęs lietuvis jaunuolis, daro 
gražią pažangą dainos meno sri 
ty. Jam šiemet suėjo 21 m. am
žiaus. 

Kiekvienam katalikui reikia 
knygeleg 

Lapkričio 5 d. 8 v. 15 min. 
kun. V. Bagdanavičius, MIC, 
skaito tema: Senoji žydų tauta 
ir tautos sąmonė. 

Nesidrovėk paklausti ir drau
gą, ar jis aukojo šio vajaus me
tu tremtiniams šelpti. 

BALF'o iždininko adresas — 
Ignas Daukus, 3329 W. Ever< 
green Ave., Chicago 51, iii. 

Lapkričio 7-tą dieną 

(Sekmadienį) 
4-tą valandą popiet 

MARIA HIGH SCH00L 

AUDITORIJOJE 

67th Street ir South 
Caiifornia Avenue, 
Chicago, Illinois 

R u o š i a 

w 

— Ruošdamasi Vasario 16-ta-
jai. šiemet gimnazija ruošias 
Nepriklausomybės Šventę atžy 
mėti specialiu spektakliu. Ruo 
šiamasi pastatyti 4 veiksmų 

'ROŽIŲ PUOKŠTĖ 
Kurią paraš§ KUN. J . BURKUS 

» 

"Rožių PuokštSje" rasite visoms 
Rožančiaus paslaptims t rumpu: ap-
nąst.vmus, kad geriau £a!8tun:ete at

kalbėti Rožančiaus maldas. Gražiais 
Ur pr i ta ikir ta is žolžiais apmastymai 

Venclausko pasaką "Užbur t^ £ « « « ^SS%n " ^ ' ^ R°" 
dūdelė". Režisuoja autoriau 
brolis, Vasario 13 gimnazijos 
mokytojas A. Venclauskas. 
Vaidina tik gimnazijos moki
niai. 

ra tikrai naujas 
būr'as Rožančiaus kalbčjlm•*. Tai yra 
pirma tokia knygele išhista lietuvių 
kalboje. Kaina 25 centai. 

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

CbtcaffO 8, 111. 

Jsui išf\jo iš spauū-^, 

JUOZO MIKUCKIO 

L Y R I K O S K R A I T I S 
Juozas Mikuckis yra vienas popu

liariausiųjų mūsų senesnes kartos 
poetų. Jo poezija buvo deklamuoja
ma ir dainuojama mūsų miestuose 
ir kaimuose, sut inkama visose chres
tomatijose, šioje knygoje parinkti 
patys vertingiausi jo poezijos kūri
niai iš visos poeto kūrybos, prade
dant prieškariniais 1912 m. ir bai
giant mūsų dienomis. Knyga gražiai 
išleista, stambi, apie ISO psl., kaina 
— $2.50. 

Pinigus ir užsakymus siųskite: 

"DRAUGAS" 
2334 fi. Oakley Ave , 

Chicago 8, Dl. 

K O N C E R T Ą 
Dalyvaujant 
žymiam smuikininkui IZIDORIUI VASILIŪNUI 

ir pianistui ALEKSANDRUI KUčIūNUI 
Bilietai nuo $1.00 iki $2.50 gaunami: 

Marąuette Parke pas V. Stancelį, 2437 W. 69 St., F. Ma-
nelienę, 6607 So. Rockwell Str., Reginą Rauchaite, 6637 S3. 
Rockvvell St., A. Rūgytę, 5725 So. Artesian Ave.; 

Brighton Parke pas Penčylus, 4501 So. Talman Ave.; 
Town of Lake pas Prismantą audykloje "Juosta", 1805 

W. 46 St. ir pas E. Vitkų, 4422 So. Hortore Ave.; 
BridReporte: A.^emeną, kraut. "Daina", 3130 S. Halsted. 
"Drauge", 2334 So. Oakley Ave.; 
Ciceroje — Šv. Antano parapijos bibliotekoje. 
Biletai numeruoti, todėl kas anksčiau nusipirks, tas tu

rės koncerto salėje geresnę vietą. 

&E 

ALGIRDAS LANDSBERGIS !Sios nuostabio<'ir "•••"«•• *ny-
| gos personažus šitaip Įvertina i a-

KR'ONE' 
Premijuotasis romanas 

259 psl., kaina $2.50 
V. Adamkevičiaus apianka 

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

Chicago 8, I1L 

Šytojas Gliaudą: "...Weisas — pa
niekintas niekintojas, bet turjs 
savyje F ra Angelico angrelų varsų 
gama, Tat jana—nesuprantant i sie
los sąvokos, bet mylinti skaisčia 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
skaistumo ir nesuvokiąs jo esmes, 
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus beprotejlmo procese". 


