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RUSIJOS VADAI SUVAIDINO NESUTARIMUS 
Rygos bažnyčioje žuvo partizanai 

JUOZAS LINGĮ S 
Mūsų bendradarbis Švedijoje 

Švedų dienraščio Stockholms - Tidningen korespondentas ra
šo iš Berlyno apie kruvinus latvių partizanų susirėmimus su MVD 
šv. Mato bažnyčioje, pačiame Rygos centre. 

Laikraštis rašo, kad nežiūrint r 
10 metų intensyvios kovos su 
pasipriešinimo sąjūdžiu Pabal-
tyje, rusams dar nepavyko kaip 
reikiant partizanų išnaikinti.! 
Partizanų daliniai dar ir dabar; 
tebesikilnoja iš vietos į vietą. 

Vienam tokiam „persigrupa-j 
vimui" neseniai partizanai slap-| 
ta buvę susimetę į šv. Mato baž- į 
nyčią, tačiau ten juos užtiko i 
visuresantis MVD. Kilo kruvinas | 
susirėmimas. Prieš pat altorių | getiškai tebesupa Pabaltijį. Kai 
ir rūsyje kovėsi rusai su latviais' paskutiniu- laiku užsieniečiams 

Visą vasarą be pertraukos bu
vo ruošiami parašiutininkai: 
Rygos priemiesčių gyventojai 
galėjo matyti, kaip buvo vykdo
mi pratimai iššokant su parašiu
tais. Panašūs parašiutininkų 
pratimai vyko ir kituose didžiuo 
se aerodromuose, kaip Babitėje, 
Tukume, Vainodėje ir Grobino-
je netoli Lietuvos pasienio. 

„Geležinė uždanga dar vis her 

Sen.McCarthy susirgo, |šal+ojo karo fak+ika dominuos 
diskusijos sustoj'o _ _ ., • • • 

Prancūzų-Amerikos pasitarimus 

rankinėmis granatomis, automa
tiniais pistoletais, peiliais ir 
kumštimis. Dalis partizanų kri-

kiek palengvėjo vykti į tikrąją 
Sovietų Sąjungą, tai į Pabaltijį 
ligi šiol dar niekas neįleidžia-

to, kiti buvo suimti. Klebonas I m a s " . — baigia savo pranešimą 
Peteris Mednis, kurs kartais sa- į švedų dienraštis. 
ko pamokslus toje bažnyčioje, i ' ' 
buvo suimtas ir ištremtas į Sibi- j Pave rg to j e LietlIVOJe 
rą. 

Egipto krize. — Iš visų pareigų pašalintas gen. Naguib (kairCj'2), 
apkaltintas pritaręs pulk. Nasser (dešinėje) vyriausybės nuverti
mui. Kraštą valdanti karininkų grupė visas svarbiausias pareigas 
dabar sutelkė Nasser rankose. (>NS) 

Demokratai rengia savo planus 
atsimindami 1956 m. rinkimus 

WASHINGTON, lapkr. 19. — Demokratų vadai jau prasitarė, 
Nors karas jau visas dešimt- K l a j o k l i s a p i e S t a t y b ą | kad perimdami sausio 5 d. kongreso kontrolę atsineš ir savo dar

inėtis kaip baigėsi, tačiau Pa- ! ^ «. T . , . , I bų programą. 
. , , . . , • . i Okupuotos Lietuvos rusai ko-' A. . • , . ., . ,_ . 
baltijo kraštai, anot to švedų! , _ J o f J. l o K o . „JZ ZZZZ Ko_ S I tą apie tai prasitarę busi

masis atstovų rūmų pirmininkas 
anot to 

dienraščio, karinėse rusų sfero 
lonistai labai mėgsta mokyti lie 

se tebelaikomi " p a b a l t i V k a r o I tU-ViUS/ ^ ^ v 1°^ ? £ ? p a f f *"! Sam ~Rayburn * kuris" su 'ki ta is 
, , . , , " ,_.. • . gunu kalba i lietuvius is augsto, -, _ , . , . , , 

sritimi". Miškų iškirtimas ir L :WJ £.— L-HTa ~_ 7i\ demokratų vadais buvo atvykęs sunkumai su maistu, išnaikinus 
privatinę nuosavybę bei suko-
lektyvinus visą žemės ūkį, pasi
priešinimo sąjūdį žymiai susilp
nino. Tačiau sovietai ginkluoja
si. 

Šią vasarą vyko didžiulis so
vietų karinių dalinių pergrupa 

peikdamas juos, kaip žmones ir 
darbininkus, lyg jie būtų didesni 
neišmanėliai už rusus, tarsi ne
būtų matę geresnės tvarkos ir 
gero gyvenimo, kaip dabar ru
sų okupuoti. 

dalyvauti pasitarime pas prezi
dentą dėl abiejų partijų vieny
bės užsienio politikos ir krašto 
apsaugos reikalais, šitose srity
se demokratai nesitiki kovos su 
prezidentu ir savo programą 

Vienas tokių kacapų, Sovietų j taip nusakė: stipri užsienio poli-
Rusijos pramonės banko sky-1 tika ir stipri krašto apsauga. 

Vidaus politikoje bus didelių 
nuomonių skirtumų ir todėl lauk 
tina susikirtimų. 

Sam Rayburn spaudai jau pa-

vimas Rytų Europoje. Latvija,i n a i J s o k \ p ™ t o J e L i e t u ™ J e * " 
pastačius ten keletą moderniš-' r e k t o n u s Mosaleis, pasišovė pa
klausių aerodromų, pasidarė m o k y t i n e t statybininkus. Jis 
stipriausia sovietų operacinė ba s p a l i o 1 6 d ' ^ r V i l n i a u s r a d i ^ 
zė Baltijos pajūryje. Kai raudo- j u o s s v i e t e ' k a i p j i e t u r i p a s t a " i sakė, kad vienas pirmųjų klausi 

tus statyti, kad statyba būtų pi
gi. Po eilės svaičiojimų, nieko 
bendra su statyba neturinčių, 
Mošalčis prikišo Vilniaus pirma 
jam statybos trestui, kad plytos 
pervežimo metu būna apdaužo
mos. 

Toks šūkavimas šio tresto dar 

mų naujame kongrese bus fede-
ralinių tarnautojų, paštininkų 
neišskiriant, atlyginimų pakėli
mas. Pereitais metais kongre
sas buvo ta kryptimi pavaikščio
jęs, bet prezidentas įstatymus 
vetavo, nes kongresas nenumatė 
naujų pajamų. Įstatymas būsiąs 
priimtas tokiu laiku, kad kongre 
sas dar galėtų prieš atostogas 
įstatymą persvarstyti, jei prezi
dentas jį vetuotų. 

Antras susidūrimas įvyks ties 
žemės ūkio politikos programa, 
kurios esmę sudaro valdžios pri-
mokėjimų už kaikuriuos gami
nius didumas. Respublikonų kon 
gresas nenoromis parėmė prezi
dento lanksčią primokėjimų sis
temą (nuo 82 iki 90 proc. pari
teto), bet dauguma demokratų 
palaikė pastovų 90 proc. santy
kį. Šituo klausimu skubaus de
mokratų veikimo nelaukiama, 
nes bus norima palaukti kokie 
yra naujosios tvarkos rezultatai. 

Trečia sritis yra mokesčiai. 
— Septynios antikomunistinio bloko valstybės vakar įteikė i 1955 m. didesnių pakeitimų ne-

Jungt. Tautų politinei komisijai naują rezoliuciją dėl organizavi- lauktina, bet 1956 m. preziden-
mo tarpt, agentūros, kuri vadovautų atominės energijos panaudo- j tiniams rinkimams artėjant in-
jimui taikos reikalams. Rezoliucija pataisyta atsižvelgiant į kitų I dividualinių pajamų mokesčių 
valstybių pastabas, bet nepadaryta esminių nuola'rdų Rusijai, r ei- sumažinimas mažų pajamų gru-

nosios armijos daliniai visą va
sarą buvo atitraukiami pietva
karių kryptimi — į Rytprūsius 
ir Lenkiją — sovietų aviacijos 
vadovybė siuntė naujus aviaci
jos dalinius į tuos naujuosius ar 
ba perstatytus aerodromus. Vie 
nas iš moderniausių bei didžiau
sių aerodromų, kuriuo praeitą I bininkams vietoj baimės tik juo 
vasarą buvo pradėta naudotis, j ką sukėlė. Ne vienas jų žino, kad 
yra prie Krustpilio. Jis turi ke- j tokie šūkautojai visada moko-
turias paraleles autostradas sun' miesiems pakiša Rusijos* pavyz-
kiesiems bombonešiams, šis ae- dį. O ten netokie dalykai staty-
rodromas yra 7 km. ilgumo keliu; bose dedasi. Jei šis kacapas būtų 
sujungtas su kitu naikintuvams j paskaitęs partijos vyriausią laik 

raštį „Pravdą" spalio 9 d., būtų 
-patyręs, kad Rusijoje ne tik ply
tos pervežant sutrupa, bet ir ce
mento net dešimt nuošimčių nu
byra. Vilniaus statybos tresto 
statybininkams iki tokio Rusijos 
nusigyvenimo dar labai toli. 

skirtu aerodromu prie Variešių 
kaimo. 

Trys aviacijos grupės yra ap
sistojusios perstatytame Spilvės 
aerodrome netoli Rygos, ketvir
toji gi yra visai prie sostinės ir 
turi septynis hidroplanus prie 
Kišežerio. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 

kalavusiai tą agentūrą pavesti Saugumo Tarybos kontrolei. 
— Prez. Eisenhotcer Padėkos dieną ir savaitgalį praleis Au

gusta, Georgia, golfo laukuose, kur jis turi namą. Jo svečiu bus 
Anglijos maršalas Montgomery, karo meto draugas ir bendra
darbis. 

— Churchill vakar pridėjo savo žodį prie Vokietijos reikalus 
tvarkančių sutarčių. Jis iš anksto įspėjo nė negalvoti apie tai, 
kad pirma reikia pabandyti tartis su Rusija, o tik paskui žiūrėti, 
ką daryti su Vokietijos apginklavimu. 

— Guatemalos specialus karo teismas paskyrė pirmas dvi 
mirties bausmes už užmušimą asmens, kuris prieš Arbenz režimo 
nuvertimą pareiškęs pasitenkinimą, kad sukilėlių lėktuvas bom
bardavo sostinę. 

— Lenkija, Bulgarija, Rumunija ir Čekoslovakija jau sutiko 
dalyvauti Rusijos pasiūlytoje Europos saugumo konferencijoje. 

— JAV ambasadorius Rusijoje jau yra pakeliui į Washingto-
ną, kur jis iškviestas padėti departamentui ir kongresui susigau
dyti Rusijos politinėje taktikoje. Vakar jis jau buvo Švedijoje ir 
dalyvavo vienoje medžioklėje. 

pėms bus tikrai pravestas, jei 
tarptautiniai įvykiai nepareika
laus nepaprastų išlaidų. 

Austrija gavo kiek 
laisves Dunojuje 

.VTENA, lapkr. 19. — Austrija 
sudarė su Bulgarija prekybos su 
tartį, pagal kurią duos Bulgari
jai pramonės gaminių už jos 
maisto produktus. 

Ta pačia sutartimi aptvarky
tos Austrijos teisės plaukioti Du 
nojumi — pirmą kartą po karo 
Austrijos laivai galės plaukioti 
iki Ruse miesto, esančio ant Ru
munijos — Bulgarijos sienos į 
pietus nuo Bukarešto. 

VVASfflNGTON, lapkr. 19. — 
Sen. McCarthy staiga atsigulus 
ligoninėn sužeistos alkūnės gy
dyti, diskusijos dėl jo papeiki
mo pakibo ore. 

McCarthy gynėjai linkę palai
kyti diskusijų sustabdyymą, 
sen. VVatkins pasisakė už posė
džių nutraukimą, jei sen. Mc
Carthy to pageidauja. 

Dėl tos nenumatytos situaci
jos sen. Dirksen vakar nepasa
kė, kaip jis siūlo papeikimo re
zoliuciją pataisyti, o dem. sen. 
Johnson pranešė siūlysiąs prie 
jau komisijos įteiktos popeikimo 
rezoliucijos pridėti komunistų 
partijos pasmerkimą ir pageida
vimą, kad kongresas nuolat sek
tų jos veiklą per atitinkamas ko
misijas. 

Čeky premjeras esęs 
tyliai nušalintas 

WASfflNGTON, lapkr. 19. — 
Slovakų egziliniai šaltiniai skel
bia gavę žinių, kad Čekoslovaki
jos premjeras Siroky nebesąs 
savo pareigose, kurios greičiau
siai esančios pavestos mirusio 
Gottvaldo žentui Čepickai. 

Apie asmenų pakeitimą ofi
cialiai nebuvo dar pranešta, bet 
kartą buvę spaudoj suminėta, 
kad Siroky yra ilgose atostogose 
sveikatai -pataisyti. Slovakai čia 
mano, kad jis neteko vietos to
dėl, kad yra slovakas — jo pa
šalinimas būtų komunistų patai
kavimas čekams, kurie į slova
kus žiūri kreiva akimi. 

Kinų mažasis karas 
vel atnaujintas 

TAIPEH, lapkr. 19. — Oro są
lygoms pagerėjus, vėl atnaujin
tas mažasis karas tarp Peipingo 
ir Formozos karinių pajėgų. 

Tarp Amoy ir Quemoy vėl vei
kia artilerija, o Pei Yu salą, esan 
čią šiaurėje nuo Tachen salų 
grupės, puolė naikintuvų lydimi 
4 Peipingo bombonešiai. Numes-

m e d Ž i a g ' O S S u k i l t i t a ^ bombų, sužeista žmonių. 
Manoma, kad salos priešlėktu
vinė artilerija vieną bombonešį 
sužalojo. 

Eisenhower pažadėjęs 
tartis su demokratais 
VVASHINGTON, lapkr. 19. — 

Prez. Eisenhower pasitarimas su 
abiejų partijų kongresiniais va
dais užsienio piiJJkos ir krašto 
apsaugos klausimais išryškinęs 
prezidento ir demokratų (kurie 
greit perima kongreso vadovy
bę) norą nesiskaldyti partijomis 
vedant užsienio politiką ir tvar
kant krašto apsaugą. 

Prezidentas pažadėjęs pilną 
bendradarbiavimą su nauja kon
greso dauguma, o demokratai pa 
žadėję tuo pačiu atsilyginti, jei 
su jais bus tariamasi iš anksto 
svarbesniais klausimais. Sen. 
Wiley vėliau patikrino, kad pre
zidentas su tąja demokratų sąly
ga sutikęs. 

Albanijoj esę daug 

VVASHINGTON, lapkr. 19. — Prancūzijos premjeras Mendes -
France pq anglų Churchill yra, turbūt, svarbiausias Washingtono 
svečias sprendžiamų problemų atžvilgiu. Jis kaip premjeras lan
kosi čia pirmą kartą. 

Atsivežęs jis aptarti labai di
delį skaičių problemų ir, svar
biausia, naujas pažiūras kaiku-
riais klausimais. Pažiūrų nauju
mas liečiąs ne problemų esmę, 
bet jų sprendimo būdus. 

Teigiama, kad pasitarimų dar 
botvarkėje esą apie 20 klausimų, 
kurie betgi suvedami į šias gru
pes: Indokinija, Š. Afrika, Pran
cūzijos — Vokietijos santykių 
kompleksas, būsimieji santykiai 
su Rusija. 

1. Indokinija. — Į šią klausi
mų grupę įeina pilnos nepriklau
somybės suteikimas Vietnamui, 
Laos ir Kambodijai, prancūzų 
ekspedicinės kariuomenės Indo
kinijoje uždaviniai, jos išlaiky
mas ir pasitraukimo iš Indoki-
nijos laikas, Vietnamo kariuome 
nės organizavimas, pietinio Viet
namo vyriausybės stiprinimas ir 
sudarymas sąlygų laimėti 1956 
m. numatytus rinkimus. 

Šie pasitarimai pradės, atro
do, naują JAV — Prancūzijos 

Malenkov - Chrusčev 
susikirtę prie svečiu 

AP korespondentas Paryžiu
je teigia, kad Mendes atsivežė į 
VVashingtoną savo ambasado
riaus Maskvoje pranešimą, jeg 
ir Rusijos vadų nuomonės nesu
tampančios dėl būsimų santy
kių su Vakarais. 

Tai išryškėję per dabar jau 
garsų lapkr. 7 d. priėmimą Krem 
liuje, kur Rusijos Malenkovas ir 
kiti didieji užmezgė diskusijas 
su savo svečiais opiomis t eno-
mis. 

Malenkovas, kaip atsimenam, 
kalbėjosi su JAV ambasadoriu
mi ir jam neva pasakęs, kad rei
kia daugiau santykiauti, tada 
maži incidentai nevirs dideliais 
nesusipratimais. 

Prancūzijos ambasadorius tą 
patį vakarą kalbėjęs su kompar
tijos sekretoriumi Krušęevu, ku
ris piktai ir įsikarščiavęs smer-

santykių gadynę Indokinijoje, | k ?s Paryžiaus susitarimus ir tei« 
Prancūzijai ten atsisakant mo-' ges, kad Vakarams nuo jų neat-
nopolinių teisių ir duodant lygų sisakius Rusija daugiau jokių 
balsą JAV ir pačioms Indokini-
jos valstybių vyriausybėms. Ik
šiol Amerika tik pinigus davė, 
bet politiniais ir ūkiniais klausi
mais jų nuomonės niekas nesi-
teiravo. 

2. Š. Afrika. — Jei Indokini
joje Mendes turi ką duoti Ame 

derybų su jais nebegali užmegz
ti. Ambasadorius ginčijęs tokią 
Kruščevo nuomonę ir užtikrinęs, 
kad Paryžiaus sutartys Rusijos 
saugumui negresia, kad visada 
galima ko nors pasiekti besikal
bant. Tą momentą į pokalbį įsi
kišęs netoli stovėjęs Malenkovas 

rikai, tai š. Afrikoje j is maldaus j ** parėmęs ambasadoriaus nuo-
VVashingtono paramos, kad Pran | m o n e . Iš to ir daroma išvada, 
cūzija iš ten nebūtų išmesta.j k a d Rusiją valdąs kolektyvas nė 
Mendes praneš kokias nuolaidas r a apsisprendęs kaip toliau vesti 

VVASHINGTON, lapkr. 18. — 
Senato užsienio reikalų komisi
jos apie padėtį Albanijoje iš
leistos studijos įžangoje sen. Wi-
ley tvirtina, kad Albanijoje yra 
daug degamosios medžiagos re
voliucijai prieš režimą kilti. 

I r Albanijoje, kaip ir kitur, 
komunistų režimas yra nekenčia 
mas. Atviras pasipriešinimas ten 
esąs didesnis kaip kituose ko
munistų režimo kraštuose todėl, 
kad Albanija nesusisiekia su ki
tu maskvinio komunistinio reži
mo kraštu. Sen. Wiley nenori 
tvirtinti, kad revoliucijos pasise
kimas būtų tikras, nes vyriausy
bė stipriai tebelaiko kontrolės 
vairą savo rankose. » 

Kita nota del JAV 
lėktuvo numusimo 

VVASHINGTON, lapkr. 18. — 
JAV pasiuntė vakar Maskvai an 
trą protesto notą dėl žvalgybinio 
lėktuvo numusimo Japonijos pa
sienyje. 

Notoje prašoma viską padary
ti, kad tokio atsitikimo daugiau 
nebūtų. Panašių incidentų pasi
kartojimas privers imtis apsigi
namųjų priemonių (kovos lėktu
vai jau lydi žvalgybinius lėktu
vus jiems skraidant netoli komu 
nistų teritorijos). 

jis pasirengęs arabų nacionalis
tams padaryti ir tuo tarpu pra
šys bent tiek — kad VVashingto-
nas paragintų arabų kraštus, 
ypač Egiptą, susilaikyti nuo Tu
niso, Maroko ir Alžyro gyvento
jų kurstymo sukilti prieš pran
cūzus. 

3. Prancūzijos — Vokietijos 
santykių kompleksas. — Kadan
gi tie santykiai yra nustatyti 
Londono ir Paryžiaus susitari
mais, tai artimiausias rūpestis 
yra tų sutarčių įteisinimas. Bet 
šį pastarąjį tikslą pasiekti kliu
do Saaro klausimas. Prancūzas 
patenkintas iš Adenauer išgauta 
sutartimi, bet Adenauer dėl jos 
yra patekęs į politinius sunku
mus. Abidvi pusės nori tuo rei
kalu VVashingtono paramos, to
dėl Eisenhower ir Dulles Saaro 
klausimu vėl teks tarpininkauti 
tarp Paryžiaus ir Bonnos. Men
des yra atvažiavęs su prašymu, I dento pareigas pavesti ne prem-
kad Anglija ir JAV garantuotų; j e r u į bet visam ministerių kabi-

šaltąjį karą: Malenkovas, išei
tų, norįs derybų ir Paryžiaus su
tarčių sistemą dėl Vokietijos įtei 
sinus, o Kruščevas tokiai takti
kai būtų priešingas. 

Tas incidentas Kremliaus ba
liuje galėtų sakyti, kad Rusijos 
viršūnėje ginčijamasi dėl užsie
nio politikos vedimo taktikos, 
bet būtų klaida patikėti, kad Ma 
lenkovas kovoja su savo drau
gais už tokias nuolaidas, kurios 
vestų prie paskutinio karo lai
mėjimų praradimo. Niekas nega
li patikėti, kad Rusija nori nor
malių santykių su likusiu pasau
liu. 

Visas kabinetas eis 
prezidento pareigas 

CAIRO, lapkr. 19. — Egiptą 
valdanti karininkų vadinama re 
voliucijos taryba nutarė prezi-

Prancūzijos — Vokietijos susi 
tarimą dėl Saaro, tačiau abejo
jama, kad Mendes prašymas ta 
forma būtų patenkintas. 

Santykiai su Rusija. — Dery
bos su Rusija neišvengiamos, 

netui. Revoliucinės tarybos pir
mininku ir premjeru yra pulk. 
Nasser, kuris varžybas su gen. 
Naguib dėl pirmos vietos yra lai 
kinai laimėjęs, kai gen. Naguib 
buvo pašalintas nuo prezidento 

nes ji pati yra pasiūliusi dvi kon j pareigų pereitą sekmadienį ir 
ferencijas. Vakariečiai yra su- saugojamas namų arešte. 
tarę tas derybas organizuoti tik 
po įsigaliojimo sutarčių, įjun-

Egiptas paskelbtas respublika 
1953 m. birželio 18 d. Gen. Na-

Prez. Eisenhower Padėkos dienai turės kalakutą — ji prezidentui 
dovanojo kalakutų augintojų draugija. (INS) 

giančių V. Vokietiją į Atlanto į ̂ ^ buvo jos pirmasis preziden 
bendruomenę ir tvarkančių jos j t a S t d a b a r į tartas pritaręs reži-
atginklavimą. Mendes ir Dulles m o pakeitimui, 
pasitarimuose bus pasidalinta 
mintimis ką toliau daryti vedant 
su Rusija šaltąjį karą. Pary
žiaus, VVashingtono ir Londono 
nuomonės kartais tais klausi
mais susikerta. 

• Egiptas skelbia, kad Suezo 
kanalas bus laisvas laivams, kai 
Egiptas jį perims 1968 m. 

Kalendorius 

Lapkričio 19 d.: šv. Elzbieta, 
Vengrijos karalirnė. Lietuviš
kas: Dainotas ir Dangerutė. 

O r a s Chicagoje 
Dalinai apsiniaukus, tempera

tūra apie 60 laipsnių. 
Saulė teka 6:45, leidžiasi 4:27. 
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Pasaulines krepšinio pirmenybes 
Amerikiečių spauda, smarkia i dalimi prisidėjo įvairių P . Ame-

ignoruojanti užsienyje įvyku- rikos kraš tų teisėjai, kar ta i s 
sius betkokiu.g net ir pasaulinio tiesiog akiplėšiškai palaikydami 
mas to sportinius įvykius, vos brazilus, o be to ir sava, šovi-
keliomis eilutėmis pastebėjo sa-; nistiška publika, t rokš t an t i t ik 
vo reprezentanto pergalę pa- j savųjų laimėjimo. Ki tame 
saulinėse krepšinio pirmenybė- kraš te kova dėl vicemeisterio 
se. vardo tikriausiai būtų buvusi 

šių pirmenybių organizato- a t v i r a t a r P b r a z i l u - &&&**> 
r ius - Brazilija susidūrė su gau ' P r a n c ū z u a r n e t k i n i e č i u -
sybe sunkumų. J au nekalbant Trečiojoje vietoje puikiai at-
ap;e naujai pas ta ty tą didžiulę sistojo philipinai, pralaimėję 
salę, kuri pirmenybėms prasi- p r į e š amerikiečius ir brazilus, 
dėjus dar nebuvo galutinai už- j į e jau 1936 m. olimpiadoje Ber 
baigta, ja i nepasisekė sutelkti ] y n e stebino visus savo gražiu 
pilno dalyvių skaičiaus — 16 žaidimu, bet vėliau mažai vie-
komandų. Nedalyvavo nė pir- Šurnoje pasirodę, dabar vėl nu-
masis pasaulio meisteris Argen- stebino Rio de Janeiro žiūrovus 

PASIRAŠO SUTARTI MENADŽERIO VIETAI 

tina, nė Europos meisteris Ru
sija, nė daugelis kitų pajėgių 
rinktinių. 

Dalyvių suskr is tymas 

savo žaibišku ir elegantišku sti
liumi. 

Kiti dalyviai taip pa t pažangūs 

Lou Boudreau, buvęs Clevelando Indians ir Bostono Red Sox me-
nadžeris, pasirašo sutartį sekantiems 2 metams vel kaipo menadže-
ris su Kansas City klubu. Arnold Johnson, klubo pirmininkas, 
stebi (dešinėje) pasirašymo aktą, taip pat ir biznio menadžeris 
Parke Carroll (toliau). (INS) 

kas neišvengiamai privedė prie 
daugybės baudų. 

Amerikiečiai verti 
vardo 

meisterio 

čiu, fantas t iškais puolimais, 
bet silpnesniu gynimu. Tuo tar
pu Prancūzijos ir Kanados šal-

(Nukel ta į 7 pusi.) 

Prancūzams teko sunki naš ta 
Suvažiavusių 12 valstybių g i n t i EwoV0e g a r b ę T a i j i e a t . 

r inkt inės buvo suskirs ty tos į 4 j , i k o p a s į g ė r ė t i n a i ir tuo dar 
kvalifikacines grupes, iš kurių k a r t ą į r o d ė g a v o g e r ą ž a k U m 0 

klasę. Je i ne kelios jų t renerio 
takt inės klaidos ir kiek geresnis 

po vieną iškrito paguodos ra
tui. Buvo bandyta suskirs tyt i 
pagal pajėgumą, tačiau tari sun- k o n d i c i n i s p a s i r U 0"šimaS ,O jų kva-

buvo padaryt i . Todėl tok ios : H f U r n p H a ^UU būti dar ge-

Kalbant apie žaidimo lygį, rei 
kia pirmiausia paminėti ameri
kiečių žaidimą, kuris buvo be 
priekaištų ir gausus įvairių 
krepšinio plonybių. 

Visos ki tos r inktinės buvo 
daugiau a r mažiau vienpusiš
kos. Štai Azija ir Pietų Ame
rika pasižymėjo žaibišku grei- ! Tci. ofiso A R e-oioi; rcz. G R 2-9203 

DR. JUOZAS BARTKUS 

DR. ANNA BALIUNAS 
Akių, aii.Mi. nosies ir gerkles l igos 

Pritaiko akinius 
6322 South Western Avenue 

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 laiku tik susitarus. 

Ofiso telefonas: PR. 8-3229 
Rez. telef. WAIbrook 5-5076 

stiprios komandos kaip Pa ra 
gvajus, Jugoslavija, pakliuvu
sios į perdaug st iprias grupes, 
turėjo būti "pasmerk tos" pa
guodos ratui . Šiame ra te jos ir 
pasidalino I ir I I vietomis, pa
likdamos už savęs Peru ir Chili 
valstybes. 

Likusios 8 valstybės žaidė 
t a rp savę s kiekviena prieš kiek
vieną. Ši sis.tema, žinoma, rei
kalauja nepapras to fizinio pa
siruošimo, tačiau duoda tiksles
nę kvalifikaciją. Po 7 dienų 

lifikacija galėjo 
resne. 

Po lygiai taškų surinko kinie
čiai, Urugvajus ir Kanada. Tik 

0R. JUZE ftSUNSKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGB 

Vaiki; ir moterų ligos 
5159 South Damen Avenue 

Pirmad., trtš iad. 10—4; antrad. ir 
penktad. lt-—1 p.p. ir nuo «—9 T.v 

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

krepšių santykis padalino j o m s į O R . K Ę S T U T I S AGLINSKAS 
5, 6 ir 7 vietas. Kiniečiai nu- j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
stebino ne tik užimta 5 vieta, J 2300 West 51 Street 
bet dar labiau savo nepapras tu S t S , " £ t ^ U S S i ^ 

Ofiso tel. PRospec t 6-1795 
Namų tel. TRlanrfe 4-1765 

žaidimu. Nežiūrint jų mažo 
ūgio, jų katės vikrumas, nepa
pras tas greitis, šuoliai, o taip 
pat ir puiki technika stebino ir 
džiugino žiūrovus. Su rūpest in
gesnių gynimu jie galėjo da r 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
N O R T H W E S T MED1CAL C E N T E Ii 
2336 W. Cliicago Ave., Chicago 22,111. 
Vai. 12:30 - 3:30, 6 - 9 p.p. pirmad., 
antrad., ketvirtad. ir penktad.; 11 vai. 
ryto iki 2 vai. p.p. šeštad. Tik susi
tarus trečiadieniais. 

į temptų kovų, su vienos dienos * geresnių pasekmių pasiekti, ta-
per t rauka kiekvienai komandai, čiau kiekvienu atveju jų pirmą-

Tel. ofiso H E . 4-6699, rez. PR. 6-73S3 DR. ANTANAS ALEKNA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 

t>M Ofiso i'R. 8-171? * * . RJB. 7-1#*> 
DR. BIEžlS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8148 West 63 Street 

Kasdien 1—3. Vakarais 7—8. tikta 
antradieniais ir penktadieniais. Tre 
cladien. ir sekmad. ofisas iždarytas 

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

DR. VL. BLAŽYS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South Damen Avenue 
(Kampas 47-tos ir Damen Ave.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

Šeštadieniais 2—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Telef, ofiso LiAfayette 8-6048 

«#-* f^R^ntler «.n«1» 

tik paskutiniųjų rungtynių pa
sekmės išaiškino galutinę pir
menybių padėtį : JAV be pralai
mėjimo, paskui Brazilija, Phili
pinai, Prancūzija, Nac. Kinija, 
Urugvajus, Kanada ir Izraelis. 

Brazilija — JAV baigmėje 

j j tokio mas to pasirodymą rei
kia laikyti sensacingu. Urug
vajus nebepasiekė to, ką buvo 
parodęs Helsinkio olimpiadoje. 
Gal dėl to, kad perdaug pasiti
kėjo senosiomis žvaigždėmis. 
Kanados užimta vieta visiškai 
normali, nes jos stilius ir lėtas 

Rengėjų buvo numatyta , kad žaidimas sunkiai virškino prie-
paskutinysis susitikimas būtų šininkus. 

tir : ^ , 

JAV — Brazilija. Šis susitiki
mas buvo kaip t ikra baigmė, 
kalpangi abi komandos ją pasie
kė be pralaimėjimo. Jei pa tys 
brazilai dar puoselėjo nemaža 
vilčių laimėti prieš amerikiečius 
ir tuo būdu pasiglemžti tą bran
gų pasaulio meisterio vainiką, 
tai v i s i e m s k i t i e m s b u v o v i e n a s 
i r perdaug aiškus favori tas — 
JAV. 

Rungtynės baigėsi perdaug 
aiškia amerikiečių pergale 62 — 
41. Fanat iškiems 20,000 brazi
lų žiūrovams neteko panaudoti 
gailrsybės atsineštų confetti ir 
įvairiausių kitokių pietietiškam 
džiaugsmui išreikšti priemonių. 
Nuo pa t pirmosios minutės ame 
rikiečiai buvo geresni visose žai
dimo fazėse ir pirmąjį kėlinį at
siplėšė net 35 — 19. Antra ja
me kėlinyje brazilai laikėsi t ru
putį geriau, bet tai tik teisėjų 
dėka. Dvidešimties taškų skir
t umas visiškai at i t iko žaidimo 
fizionomiją ir tuo dar kar tą tvir 
ta i parodė amerikiečių pranašu
mą. Šis p ranašumas ryškesnis 
da r ir tuo, kad jų komanda ne
buvo geriausių J A V žaidėjų 
rinktinė, bet sust ipr inta vieno 
fabriko, Peoria Caterpillars, ko
manda. Tačiau kiekvienu atveju 
jos užteko pasauliui įrodyti, jog 
amerikiečiai t ebėra krepšinio 
mokytojai . 

Akiplėšiškas noras laimėli 

Je i Brazilija užtikrintai atsi
stojo antroje vietoje, tepralai-
mėdama tik amerikiečiams, tai 
abejojama a r i r an t ros vietos 
gavimui vien tik žaidimo būtų 
užtekę. Pr ie jų pergalių žymia 

I r pagaliau Izraelis laimingai 
pakliuvęs į 8 didžiųjų tarpą lai
mėjo tik prieš Prancūziją, pa
staraja i padar ius fatališką tak
tinę klaidą — žaidimą pradėt i 
zoniniu dengimu. Tai leido Iz-
reliui keliais tolimais metimais 
pasiekti persvarą, o po to šal
dant kamuolį, priversti prancū
zus pereiti į "p ress" žaidimą, 

DEL NAMAM REIKMENŲ VISUOMET LANKYKIT ŠIĄ 
E R D V I A IR PATOGIĄ 

B E I SENIAUSIĄ 
LIETUVIŲ B E N D R O V E S 

K R A U T U V Ę 

l 

4181-83 A R C H E R A V E . 
Tol. LiAfayette 3-3171 

Brighton Parko kolonijoj 

DIDŽIAUSIAS PREKIŲ VERTYBES 
KASDIENĄ ČIA RASITE 

Naujausių madų gerųjų išdirbysčių rakandų, kaurų, pečių, tele-
zivijos aparatų, refrigeratorių, plovyklų, vaikams rakandų ir visų 
k i t ų n a m a m s r e i k m e n ų . 

LENGVI IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI VISIEMS 
# 

ss ' ^ 

INSURED 

koo 

s 9 flfi '•• 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
R E K O R D A S . . . . 
• Įsteigta Chicagoje 1905 metais. 
• Nuo 1905 metų ši bendrove pergyveno 

karus, ekonomines depresijas, panikas ir 
krizes ir savo taupytojams išmokėjo kiek 
vieną sutaupytą dolerį 

• Augštus dividendus išmokėjo visada be 
perstojimo 

• Patrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei at
nešite savo banko knygutę. 

FEDERflL 
SAVINGS 

Pradekite Taupyti Šiandien! 

v 

A N D L O A N A S S O C I A T I O N 
Ctaarfcered and Supervised ty the United States Government 

2202 W. Cermak Rd.. Chicago 8, III. 

Phone VX 7-7747 J o h n J . Kazanauskas , P re s . 

Įstaigos valandos: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 5 vai. po pietų, Ketvirtadieniais nuo 9-tos valandos 
ryto iki 8 vai. vakaro. Trečiadieniais visai neatidaroma. 

T»l ofiso HR *-S84». -*» H B 4-2124 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 \Vest 71st Street 
Vai. Pirm., ketvir.. penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-5, trefi. Ir lest . pagal sutartj 

**•<• Ofiso WA H-8060, re*. OO. 4-11«" 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
VAL.: ( išskyrus Šeštad. ir sekmad. > 
nuo 2 iki 4 v. p. p . : 7—9 v. vak. 
Ligonius priima tik pasai susitarimą 

10S38 So. Wabasti Ave. Rczid.: 

Ofiso valandoms skamb. YA. 7-3520 

DR. ALINA D0MANSKIS 
GYDYTOJA IR CHLRURGS 

SPEC. REUMATINES IK 
SĄNARIU LIGOS 

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

4038 Archer Avenue 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ v 

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

Trečiadieniais pagal sutartį 
Ofiso tel.: VIrginia 7-0036 
Rezidencijos: BEver ly 8-5244 

Tel. ofiso VI. 7-0600, rez. VI. 7-7303 
DR. BR. GAIŽIŪNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. motery ligos Ir akušerija) 

4055 Archer Avonoe 
Kampas Archer ir California Ave 

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

išskyrus sekmadieniu* 

Ofipo LAfayette 8-1707, rezidencijos 
^Il lmore 3-8614 (Maywood, IH • 

DR S. GEŠTAUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Širdies, vidaus ir vaiku ilgo 
4055 So. Archer Ave. 

i. Kam pas Archer Ir California Ave.j 
Antradieniais ir ketvirtad. 6—8 v. v. 

Šeštadieniais 2—4 vai popiet 

Tol. ofiso YA. 7-6657, rez. R E . 7-4966 

0R. FRANK C. KWINN 
( K VILČINSKAS) 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

MGONIU8 PRIIMA: Kasdien nuo a 
vai (ki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8: S t 

Tel. ofiso GR. 6-5399. PR. 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGINES LIGOS 
2423 West 63rd Street 
(kampan 63 ir Artesian) 

VAL. 1—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak 
£ešt 2—4 popiet 

Trečiad. ir sekmad uždaryta 

Telefonas PI K man 5-8277 

DR. I. E MAKARAS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

117J0 South Parnell Ave. 
Vai kasdien 2—4 popiet ir 6—8 v * 

išskyrus trečiadienius 

DRTTMAKSTUT7S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IC01 W. Garfkld Blvd. 
Kab. lel . P U . 8-31 Hi, rez. 1*R. 8-0914 
Kabia, valandos: Darbo dienomis nuo 
5 iki i> v. p. p. Penkt . Ir šeštad. nuo 
10 iki 2 v. p.p. ir nuo 6 iki 8 v. p.p. 

Kitu laiku susitarus 

Dr. Echvard B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 West 71st Street 
Ligonius priima pagrai susitarimą 

Susitarimui skambinti GRo. 6-1S21 
jei neatsi l iepia — VTncennes 8-890' 

Ofiso ir buto tel. l i F m l o c k 4-581P 

DR. A. NARBUTAS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

6757 South VVestern Aveniu 
Valandos: pirmad., trečiad., ketvirt 
penktad. 6:30—8:3" v. vak. Antrad 
10—12 vai. ryto. Šeštad. 2—4 p p 
Kitu laike pagal susitarimą. 

DR. FL. TALLAT KEIPSJ 
DR. E. TALLAT KELPS* 

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
Marąucttr P a r k o ofisa«: Fordoi 

Medical Artš Bldg. 2658 W. 63rd St. 
< kampas Waahtena« Ir t.<3rd) v » 
kasdien 3—5 ir 6—S, Treč ir Sešt. 
tik 3—5. 

Telefonas — PRospect 6-8548 
Cicero ofisas: 5002 \%cs* »• t(- H? 

Vai.: 1—3 Ir 6—S:30, šešt . 11 
— 1 . 2—4. 
Telef. TOwnhall 3 -0959; namu telef. 
HEmlock 4-7080. Kitu laiku susitarus 

1 DR. VYT. TAURAS 
TUPČSAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Bendra praktika ir spec. Motenj lig 
Ofisas ir rezid.: 2410 \V. 51st St 

(antras namas nuo Western Ave.) 
Ofiso ir rezid. telef. PRospec t 8-122y 
Ofiso vai.: Pirm 8—10 v. v. Antr. 
Treč Ir Penkt. € — • » • tr Ketv. ir 
Šest. 2-4 v. p.p. Kitu laiku tik susit 

Tel. ofiso HE. 4-2123, rez. PR. 6-848 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

CHIRURGINES LIGOS 
6255 South Western Avenue 

Vai. 2—4 ir 7—9 v. p. p. Šeštadieniai 
2—4 vai. p. p. Trečiadieniais ir stk 
madieniais uždaryta. 

Tel. ofiso: DAnube 6-1126 

DR. A. VAUS-LABOKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS" 

3267 South Ilalsted Street 
ai 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v 

Šeštadieniais 1—4 v. o. D . 
va> 

Ofiso telef. 
Buto telef. 

I M e i o e e a n 8-7G54 
INterocoan 8-8732 

DR. EI, GUDAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 107^» 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 8-451 > 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
(kampe** Halsted ir 35-ta gatv8) 

VAL,. 3 — 4 ir 6:80—S;30 p. p. kas
dien, išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 

Ofiso GRovehil l 6-4020 
Rez. Hl l l top 5-1560 

Dr. Alexander J. fcvois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
2423 West Marquette Rd. 

vai. £—4 p. p. ir nuo 7—y v. vak 
Trečiad ir šeštad paga! sutartj 

ei ofiso PR. 6-3838. rez. R E . f *«19S? 

DR. A. JENKINS 
iYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

(LIETUV18 GYDYTOJAS) 
2500 IVest 63rd Street 

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

GRovehll) 6 1596 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
4KIŲ LIGŲ SPECIALISTO 

PRITAIKO AKINIUS 
' a l a n d o s : 9 1 2 i r 7 9 v . • . p a g a 

susitarimą išskyrus trečiadienius 
2422 VVest Marquette Rd. 

Ofiso Ir buto tel. O L 2-1S8J 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 491 h Ct., Cicero 
Kasdien 10—12 ryte ir 5—8 v. vak. 
Šeštadieniais 10—2 v. r. ir 4—6 v. v. 

Butas 1832 S a 40th Ct. 

Telefonas REIiance 5-1811 

M . WALTER J. KIRSTUK 
PHYS1CIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
S925 West 59tb Street 

AL 1—4 popiet, 6:30—8:30 vak 
*da.rv+s trpčiad \r šeštad vakarais 

TCL ofiso ir buto OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1435 So. 49tfa Ct.. Cicero 
Kasdien 1—3 v. ir 6—8 v. vakars 

Šeštadieniais 12^—2 v. ir 3—5 v. v. 
Butas 1526 So. 49th Ave. 

DR. ALBINA PRUHSKIS 
DR. VLADAS PRtfKSKIS 
GYDYTOJAI LR CHIRURGAI 

3259 South Ifelsted St. 
Kasdien 3—6 vai. vak. šeštad. nuo 

1—5 vai. vak. 
Kitu laiku pagal sus'tarima 

Telef. VIctory 2-1484. Kesid. 2257 W. 
23 VL Telef. I U. 6-5941. 

Ofiso telefonas — BIshop 7-2*>25 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

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

VAL. kasdien nuo 
Trečiad. Ir sefcmad. 

2 iki 9 vai 
tik 8usita.ru» 

Ofiso ir buto tel. ARdmore 1-1493 

DR. VINCAS RASLAVtfIUS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

5015—5025 N. Paulina Street 
(Bethany Mothodist Ligoninėje) 

Vai.: Tik telefonu susitarus 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
GYDYTOJAS LR CHLRURGAF 

Telef REpublIr " * « * • 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOrKDINES LIGOS 
2435 West 69th Street 

Vai. kasdien 1 0 — I I ir 5—8 vai. vak 
išskyruj^pirmad. tik nuo 5 iki 8 v.v. 
Šeštad. 1U-12 vai. Kitu laiku susitarus 

i 

Dr. Antanas Rudokas, 0. D. 
liUi na akis : prituLko akinius, 

Kei« ia stiklu^ ir r č m u 
4701 S. Damen Ave., Chicago, 11L 

Šaukite — Y A. 7-7381 
Pri ima: vakarais 6 iki 9, šeštad. 
10 ryto iki 4; trečiad. ir eekmad 

tik susitarus 

Tel. ofiso CL 4-025S, re*. VA 7-638* 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA LR CHIRURGE 

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

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

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

Nervų, vidaus ir vaiku l igos 
Vai.: antrad., penktad. 7—8:30 p. t 
Sešt. 12:30—1:30 pop ie t Kitomis di* 
oomis tik susitarus. 

DR. J. G. VALAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGĄ.* 

-'ai.: kasdien 6:80—8:30 šeŠ* *-
4038 So. Archer Ave 

Tel. ofiso PRospect 6-9400 
Rezid HEmlock 4-SS; 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VaSkevlčiūtr-) 

GYDYTOJA LR CHLRURG* 
6560 So. We*»tern Ave. 

vai kasdien 1—3 p p. Ir nuo 6 
v. vak. ž>;5t. 1—4 p p TY*?£įad '' 
kitu laiku tik -susitarus 

Tel ofiso VI 2-1581, rez. VI 1-074$ 

DR. V. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

802 West Slst Street 
Kampas Halsted Ir I I - m o s gatvių 

PriSniimo valandos: 2—4 p. p. ii 
6—8 v. v. Šeštad. 2—4 v. po pietų 

Tel. ofiso VII. 6-6446, re*. H E . 4-315* 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest l\larquette Rd. 
VAL. nuo 2 iki 4 p, p.; 6 Iki 8 vah 

Trečiad. ir Šeštad. pasral sutarti 

TY4. ofiso CA. 6-0257, resc. PR. 6-C65* 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS LR CHLRURGAF 

1821 So. Halsted Street 
t U / i d 6600 S. Arteslnn Avt 

AL JI v t iki 8 p. p. . 6—9 v 

VAL. 

P . ŠILEIKIS, O. P . 
Ortho|M*«la» - Prolr/.i-ta*. 

Ap&ratai-Protesal, Med.B)ftJt-
dai^ai. sp<H". p a k a i t e Kojoms 

(Arcb Sup|K>ii>) ir t.t. 
i»-4 ir o-.^. SedtadlenJaši 9-1. 

OI{| | fOI»i: i>l . l ()S T! C H M K O S LAB. 
l y i i u . 5s»iii »t.. citi«iK»> :m, iiiin,»i-

• I « i . : I ' I I O . - I M I I G-.-*«»Sl 

# 

Jfiso telef. LAfa'yette S-S 210, Jei 
įeatsiliepia, gaukite KEdzie 8-2fc68 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA LR CHLRUlfeE 

4146 S. Archer Ave. 
V A L Kasdien popiet nuo 12-2:S0 v. 
"ik pirm., antr.. ketvirt. 6-8:SO r 

TVp<Madieni tik susitarus 

0R. IRENA KURAS 
^?UEC KŪDIKIŲ IR VALKU 

LIGŲ 
7156 So. Uestėm Av 
(MEDICAL BtTILDINO 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad 
nuo 3—5 p. p. ir 6—8 v. v.; trečiad. 
nuo 6—8 v. v.; šeštad. 10—12 * p. 
Ir nuo 1—S v. p. p. 

Ofice teler. REpubl ie 7-1168 
Namų telef. WAlbrook 5-S76* 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

PenktadienJ tik popiet. 
Trečiad ir šeštad pau U sutarti 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
4645 So. Ashland Ave.. Chicago 

VAL. nuo 2—4 ir 6^—8; trečiad., šeš
tad. ir sekmad. tik pagal sutartį. 

DR. G. SERNER 
LLETUVLS AKIŲ GYDYTOJAS. 

SS »n<tq patyrimas 
TcL YArds 7-1821 

Pritaiko akinius 
Kreivas aki* 

ištaiso 
Ofisas ir akir.lu dirbturS 
756 VVest 35th Street 

VAL. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tre
čiad. nuo 10—12- Šeštad. 10—S v O 

i ^ _ — _ ^ _ — — — — m 

TU IR JI 
knyga jaunuoliams. Parašyta Har
dy Schilgen, S. J. Išversta kun 
Ant. Bieliūno, S. J. Buvo išleista 
Kaune 1932 m. ir iš to leidinia 
perspausdinta Čikagoje 1953 me
tais. Toje knygoje įdomiai kalba
ma apie jaunuolio santykius su 
mergaite. Nors ši knyga yra ski
riama berniukams, bet ji gali tik
ti ir mergaitėms pasiskaityti. Kai
na $2. Gaunama "Drauge", 2334 
So. OakJey Ave. CHICAGO 8. LLL. 
J . Gnuiau-Grabausko knyga 

Tel. ofiso VA. 7-4787, rez. n t . (S-1930 -
Jei neatsil ieps virSminčti telefonai. | 

saukite Mldwa> 3-0OO1 

i l l l l l l l l l l l l l l i imit f i l i l l iu i l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l 

Ofiso tel. CLiffslde 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 8-117 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1724 W. 47th S t 
Kampas 47th ir Hermitasre 

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

Jei turite parduoti ar išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VIrginia 7-6640. 
Illtllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Skaitykite "Oran^"! 

Remkitc dien. Draugą! Pirkit Apsaugos Bonus! 

file:///Vest
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I 

Koegzistencijos klausimas 
KO SIEKIAMA? 

Šiuo metu Sovietų Rusija veda naują, labai intensyvią, gud
rią ir Vakarų pasauliui pavojingą kampaniją už "taikų su
gyvenimą" (koegzistenciją). Jos propaganda jau yra padariu
si nemažai jtakos. Ji yra paveikusi ypatingai tuos, kurie no
rėtų palaikyti taiką su Sovietų Sąjunga, komunistine Kinija 
ir satelitais betkokiomis sąlygomis, net naujomi.3 nuolaidomis. 
Nuostabu, kad net vyriausybes sluogsniuose reiškiasi palanku
mas koegzistencijos idėjai. Jaučiamas lyg ir susvyravimas. 

Kodėl Maskvai parūpo siekti koegzistencijos, berods, klau
simas yra visai aiškus. Ji pabūgo Londono ir Paryžiaus susi
tarimų, o ypač Vakarų Vokietijos apginklavimo. Be to, Sovie
tų Rusijoj, jos pagrobtuose kraštuose ir satelituose didėja ne
ramumai. Sovietų Sąjungoje vidaus politikos atžvilgiu padėtis 
aštrėja. Augančios vidujinės krizėj komunistų vadai nebegali 
toliau toleruoti, todėl Maskva ir siūlo Vakarams taikaus sugy
venimo — koegzistencijos planą, žinoma, savo sąlygomis. 

TAI BCTTJ DIDELIS MASKVOS LAIMĖJIMAS 

Stipriausias sovietų partneris, Komunistinė Kinija, ne vi
sais klausimais sutinka su Kremlium. Perdaug didelį spaudi
mą į Peipingą Maskva daryti negali. Nors žino, kad tasai kraš
tas pasiliks komunistų kontrolėje, tačiau pastebi, kad ten auga 
nacionalizmas, kuris nedarys jokių nuolaidų Maskvai teritori
niu atžvilgiu, įskaitant ir Mandžiūrijcs klausimą. 

Vesdama koegzistencijos vajų, Sovietų Sąjunga siunčia sa
vo agentus visur, kad jie lįstų į įvairias tarptautines organi
zacijas, kad jas panaudotų savo raikalui. 

Jei sovietams pavyks šią politiką pravesti, jie bus ne
mažai laimėję. Jie bus laimėję daugiau laiko tolimesniam pa
siruošimui naujus agresijos žygius daryti, savo ekonominį gy
venimą labiau stabilizuoti. Ir Vakarų ginklavimosi įtampa žy
miai atslūgtų. Tuo laiku Maskva kviestų pas save kiek galima 
daugiau svečių iš užsienių, kad jiems parodytų sovietų gyve
nimą, žinoma, ne tokį, koks jis iš tikrųjų yra, bet parodyti tik 
tai, ką ji bus paruošus parodyti ir ką ji norės parodyti. 

JAV NUSISTATYMAS 

Jungtinių Amerikos Valstybių vyriausybė koegzistencijos 
idėją sutinka atsargiai, tačiau ne be rimtesnio 'dėmesio. 

Vėliausiai pasakytoje kalboje prezidentas Eisenhoweris pa
reiškė, kad pastovi taika bus pasiekta tik tada, kai Jungtinių 
Amerikos Valstybių ir Sovietų Sąjungos žmonės vieni kitus ge
riau supras ir geriau pažins vieni antrų siekimus. Anot jo, rei
kią jieškoti vidurio kelio (modus vivendi). Vadinas, ši idėja 
visai neatmetama, bet prie jos ir nepuolama aklai. Sekretorius 
John Foster Dulles mano, kad Maskvos pasiūlymuose trūksta 
aiškios definicijos. 

Reikia pripažinti, kad aiškiausias ir tiesiausias nusistaty-
snnuo^Buas sB}s*fpi,ed 0Anq nuiisnB|>[ so(:pua}SizSao>[ SBUI 
Knowlando, respublikonų vado Senate. Jisai pareikalavo, kad 
būtų naujai peržiūrėtas JAV nusistatymas užsienių ir krašto 
apsaugos politikos reikalais. Jis mano, ir visai teisingai, kad 
koegzistencijos idėja, kilusi Kremliuje, yra aiškiai pavojinga. 
Ji gali virsti Trojos ž ;rgu, kad prigautų JAV, priverstų jas 
sustabdyti apsiginklavimo darbus, kad sovietai galėtų praryti 
ir kitas dar laisvėje tebesančias tautas. 

DIDELIO PAVOJAUS AKIVAIZDOJE 
• 

Ryšium su komunistų propaguojama koegzistencijos idėja, 
Maskva siūlo naują tarptautinę konferenciją taikos klausimams 
apsvarstyti. Jei Vakarai sutiktų su ta propozicija, jie padarytų 
didesnę klaidą, negu praeityje yra padarę. Net toks Prancūzijos 
premjeras Mendes - France, kuris šiomis dienomis lankosi Wash-
ingtone, yra pareiškęs, kad šiuo metu tokia konferencija jokios 
naudos taikai neatneštų. 

Jei bolševikų siūloma taiki koegzistencija su Vakarų demo
kratijomis yra pavojinga laisvosioms tautoms Europoj ir Azi
joj. Jei ji pavojinga Jungtinėms Amerikos Valstybėms, tai ką 
jau ir bekalbėti apie tautas už vadinamosios geležinės uždangos. 
Vakarai nebegalėtų rūpintis jų išlaisvinimu, nes tai kenktų ko
egzistencijai. Dar kitiems dešimtmečiams jos būtų paliktos vilkti 
komunistų diktatūros jungą ir būti naikinamos iki tokio laipsnio, 
kad jos jau ir nebepajėgtų atsikelti laisvam ir nepriklausomam 
gyvenimui. 

K 4 MUMS DARYTI? 

Visi tie, kurie rūpinasi pavergtųjų tautų išlaisvinimu, vi
somis jėgomis privalo kovoti prieš naujas Kremliaus užmačias, 
kovoti prieš jo peršamą koegzistencijos idėją. 

Džiugu, kad ir Amerikos Lietuvių Taryba savo metiniame 
suvažiavime pasisakė aiškiai ir nedviprasmiškai. Ji nutarė, kiek 
tik leis jos jėgos, vesti kovą prieš tai ir kitas tautines grupes 
ton kovon kviesti. O galbūt, kad toji kova ir bus pačiu svar
biuoju darbu būsmais metais. Juk ji taip artimai surišta su 
kitomis Lietuvos išlaisvinimo problemomis. Kai aiškiai ir sku
biai Vakarai ir, žinoma, Jungtinės Amerikos Valstybės atmes 
Maskvos apgavingus pasiūlymus, nesiduos naujai suviliojamos, 
bet ir toliau eis pavergtųjų tautų išlaisvinimo keliu, ir lietuvių, 
ir kitų bus daug laimėta. 

Tikras kelias į pastovią pasaulio taiką yra griežta kova su 
komunizmu ir jo nugalėjimas, vedąs į visų pavergtųjų išlaisvi
nimą. 

PASKIAUSIOS ŽINIOS B LIETUVOS 
(Tęsinys) 

Žmones laukia karo, tikisi, 
kad bu* išlaisvinti. Ypač pava
sarį ar pasiklausius radijo, ar 
šiaip kas paleidžia gandą, kad 
gali būti karas, — žiūrėk, žmo
nės jau ir pradeda džiovinti 
sausainius, kyla triukšmas ir 
susyk — negausi duonos. To
kie gandai ypač buvo plačiai 
pasklidę Korėjos karo metu, po 
Stalino mirties ir Berijos suė
mimo. Nori Vakarai to a r ne, 
bet Lietuvoje kiekvienas trokš
ta karo, nes tiki, kad per jį a-
teis išlaisvinimas. Po Stalino 
mirties ir Berijos "sutvarkymo" 
Lietuvoje žmonės laukė revoliu
cijos ir galvojo: reikėjo Vaka
rams gerai tik paspausti — ir 
tūtų; viskas apvirtę augštyn ko
jomis. Čia Vakarai padarė, Lie
tuvos žmonių įsitikinimu, dide
lę klaidą. Prieš pat Berijos su
ėmimą Kauno buvo atleista pro
kurorų ir kitų rusų; žmonės 
kalbėjo, kad pasiliks tik tie, ku
rie moka gerai lietuviškai skai
tyti ir rašyti. Kiti žymesnieji 
rusai pareigūnai buvo visai pa
kabinę nosis, galvodami, jog 
reikės netrukus grįžti į "pla
čiąją tėvynę", ir buvo net jau j 
kambarius žmonėms perdavę, 
bot, Beriją suėmus, viskas vėl 
pasikeitė. Dingo tada ir žmo
nių linksmumas, o jie buvo tiek 
vilčių kupini, kad nors sykį a-
teis viskam galas. Deja... 

Kodėl žmonių viltys sulaukti 
permainos kyla ypač pavasar)? 
Greičiausiai todėl, kad, dauge
lio manymu, pavasaris geriau
siai tinka žygiui. Jie mano, kad 
Vakarai žygiui į Rytas imsis 
tos pač'os taktikos, kaip vokie
čiai. Darbininkai ypač laukia 
amerikiečių, nes žino, kad tie, 
užėję, vistiek duos visiems lais
vę. Ir dabar daug kas atsime
na amerikiečių-konservus ar ba 
tus, nors šie iš rinkos jau din
go. Tačiau bolševikai ir dabar 
Lietuvoje tebevažinėja amerikie 
tinėmis mašinomis. Lietuviai 
dėl to galvoja: matyti tvirtai 
laiko, tvirčiau už rusiškąsias, 
jei jau tiek metų važinėja — ir 
vis dar nesugenda. Okupantus, 
kurie iš Lietuvos viską veža 
kiek galėdami, visi keikia kaip 
įmanydami. Tačiau šiaip žmo
nės pasidarė daugiau kantresni, 
užsigrūdino, išmoko kęsti ir rei
kale vienas kitam daugiau pa

deda, daugiau susipratę, negu 
pirmais okupacijos metais. Gy
venimo praktiko^ pamokyti, jau 
taip nebesipyksta vienas su ki
tu, kaip kartais dar pasitaiky
davo seniau, ir mof;a laikyti 
"liežuvį už dantų". Ypač "gar-
bavojami" lietuviai kommYsta' 
— kaip savojo krašto išdavi 
kai. Tokios tai nuotaikos kraš
te. + 

— Ar teko klausytis iš Va
karų Fetuviškųių radijo trans
liacijų? Kur neteks. Amerikos 
Balsas pvz. geriausiai girdėti iš 
ryto. Kas iš jo programos ge
riausiai patinka? Man patiko, 
— sako M. Ba kanas, pats jų ne 
kartą klausęsis, — veik viskas. 
Man daugiausia buvo įdomu, 
kas kalbama apie Lietuvą. Ta
da lyg pasidaro širdžiai leng
viau, kad ir Vakaruose viską ži
no. Reiktų tiesiog vardais pa
vardėmis paskelbti visų "sėbrų" 
darbus... 

Lapkričio 6 — 7 d. su bolše
vikišku įprastiniu triukšmingu
mu minėta Spalio revoliucijos 
37-ji metinė sukaktis. Didžiau
sios iškilmės vyko Maskvoje, 
kur nors ir buvo pasmerkti Va
karų susitarimai Paryžiuje, ta
čiau pats Malenkovas pasisakė 
už "santykių pagerinimą su ame 
rikiečiais" drauge su Chruščio
vu g'rdamas Eisenhowerį, kai 
beveik tuo pat metu 2 rusų 
sprausminiai lėktuvai prie Japo 
nijos numušė amerikiečių super 
tvirtovę. Okupuotoje Lietuvoje 
taip pat vyko iškilmės, žmonės 
buvo suvaryti į demonstracijas, 
o per įvairius pareiškimas bu
vo su įprastiniu įžūlumu puola
mi amerikiečiai ir ypač "buržu
aziniai nacionalistai". Štai su
kakties išvakarėse š. m. lapkri
čio 5 d. "Tiesa" savo vedama
jame skslbė, kad, girdi, "nėra 
aiškesnio proto, negu partijos 
protas, nėra didesnės išminties, 
negu partijos išmintis", ir kad 
"už savo nepriklausomybę, lais
vę ir laimę lietuvių tauta did
žiai dėkinga partijai". Todėl 
"drauge su visais tarybiniais 
žmonėmis liepsningos meiles ir 
atsidavimo savo brangiai komu
nistų partijai jausmus išreiškia 
Tarybų Lietuvos darbo žmo
nės"... Per Vilniaus radiją is
torijos mokslo kandidatas Na
vickas savo paskaitą minimą
ją Spalio revoliucijos sukaktį 
taip liaupsino: "Ir kur bebūtum, 

ar vaikščiotum miesto — did
vyrio Stalingrado gatvėmis, ar 
senajame Vilniuje, ar tolimoje 
Sachalino saloje, visur pama
tysi ir pajusi šventišką pakilią 
nuotaiką, su kuria tatyb'niai 
žmonės sutinka didžiosios Spa
lio socialistinės revoliucijos 37-
sias metino"*..." Seniau tik "ug
nimi ir žvėriškas žiaurumais 
lietuviškai buržuazijai ir jos už
sieniniams šeimininkams pavy
ko pasmaugti Tarybų Lietuvos 
respubliką"... J. Šimkus per tą 
patį radiją š. m. lapkričio 6 d. 
taip įrodinėjo, kad, girdi, tik 
"visų tarybinių tautų v"~ningu-
mo ir paramos ir kp išmintin
go vadovav :mo dėka buvo ati
taisytos ilgaamžės skriaudos, 
kurias lietuvių tautai buvo pa
darę užsienio imperialistai"... 
Taip bolševikai įvertina pirmų-
ių Lietuvos kūrėjų, savanorių, 
karių ir krašto gynėjų bei vals
tybininkų, visos laisvę mylin
čios mūsų tautos, pastangas, 
kuriomis buvo sukurta ir pas
kelbta Nepriklausomos Lietu
vos valstybė. Dabar jų pakali
kai per radiją ir bolševikinę 
spaudą giriasi įvykdę "didž'ąją 
lietuvių tautos svajonę", kurią, 
girdi, pavaizduojanti kad ir Spa 
lio revoliucijai atžymėti demons 
tracijomis lietuvių tauta. Kaip 
iš tikro yra su tomis demons
tracijomis ir kiek jos parodo 
tikrąjį gyventojų nusistatymą? 

Į tai paklaustas M. Bakanas 
tik numojo ranka, pažymėda
mas: — Paprastai prieš Gegu
žės 1-mosios šventę ar Spalio 
revoliucijos minėjimą bolševi
kai skelbia pasauliui, kad, esą, 
žmonės su džiaugsmu eina į de
monstracijas, tačiau iš tikro 
yra visai kitaip. Vykdomasis 
komitetas persiunčia kiekvienai 
darbovietei, o ši perduoda vi
sokiems komsorgams, partor
gams, proforgarrs ir partiniam 
fabriko ar įmonės aktyvai "pra 
nešimą", kad suorganizuotų 
"dalyvavimą demonstracijoje". 
Eitynių išvakarėse partorgai ar 
kiti tos rūšies pareigūnai "pa
veda" kiekvieno skyriaus vedė
jui ir meistrams pranešti dar
bininkams, kad ateitų, nes tik
rinami pagal sąrašus. O visi ži
no: kas neis — tą bus nesun
ku apkaltinti "liaudies priešu". 
Kitose įstaigose, kaip laivinin
kystėje, statybos treste e t e , 
kur viena sistema pasirodytų 

ATGAL J SAVO SENĄ MOKYKLĄ 

H a r r c w s t u d e n t a i laiko sus iemę r a n k o m i s , kad ki t i jų d r a u g a i ne 
pras ive rž tų į a ikš te , kai p r e m j e r a s Churehi l l v iz i tavo fą pačią m o 
kyklą, kur io je ir j i s mokės i . P r e m j e r a s savu vizitą a t l i ko me t inė s 
' S ing S o n g " šven t ė s me tu . 

n e t o k i a t i n k a m a , i m a m a s i k i t ų 
"gudrybių": tada mokamos al
gos arba duodami avansai. Ką 
darys žmogus: neturi pinigų, jų 
reikia — tad ir ateina. Paskum 
daug kas "nusiima" eitynių me
tu. Pagaliau kitą, jei pasirodo 
su prastesniais drabužiais, kad 
nepadarytų viešai sarmatos, ir 
patys pasiunčia namo. Kas pla
ną atlieka, tuos per tokias de
monstracijas leidžia pirmuosius. 
Demonstracijos trunka neretai 
kelias valandas, todėl ne vienas, 
neturėdamas ką daryti ir gavęs 
pinigo, nusiperka "šimtagra-
mės" ir pasidaro linksmesnis. O 
tokius kaip tik gaudo visokie 
bolševikiniai fotografai, pas
kum norėdami spaudoje pavaiz
duoti "džiugiai nusiteikusių dar
bo žmonių veidus". Šiaip dau
giausia išrikiuojamos gretos — 
ir beveik kiekviena kolona pri
žiūrima; budri akis atsidėjusi 
seka, ar kas nedalyvaus ir ar 
ko nors nereikalingo neprasi
žios. Taigi, jeigu kas leistų to
kiose demonstracijose laisvai 
dalyvauti ir pasakytų: kas no
rite — eikite, tai sueitų nebent 
tik partiniai; klausimas, ar ta
da net ir visi rusai eitų. Šiaip 
iš žmonių laisvai veik niekas 
neitų. O tuomet tos rūšies de
monstracijos visai kitaip atro
dytų, negu jas stengiasi pavaiz
duoti bolševikinė propaganda... 

(B. d.) 

Kas pusmeti atsinaujina 
žmogaus organizmas 

Dr. Fr'edrich Deieh ("Die 
Weltwoche" 3.X.51) rašo: 
"Šiandien biologui nebesunku 
sekti kiekvienos molekules ke
lionę per žmogaus organizmą, 
nes jam padeda isotopų meto
das: jis pvz. paprastą krrbono 
atomą pakeičia radioaktyviu. 
Abudu — paprastasis ir radio
aktyvusis — yra periodrėje e-
lementų sistemoj toje pat vie
toje. Jie t i r i skirtingą mn-ę. 
Visos radioaktyvios medžiagos 
leidžiasi savo kelionėje stebėti 
su Ceiger'io aparato pagalba. 
Tuo būdu šiandien susekta, jog 
celė daug greičiau savo medžia
gas pakeičia, negu iki šiol bu
vo manoma. Maždaug per 10 
dienų pusė kraujo baltymų su
tirpsta ir vėl atsistato. Visas 
žmogaus kūno baltvmss maž-
daug per pusmetį būna išmon
tuojamas ir naujuoju pakeičia
mas, tad kas pusė metų visas 
žmogaus organizmas atsijauni
na, žinoma, ne žmogaus asmi'o, 
o tik jo fizinė struktūra atsi
jaunina". 

# 

šis žmogaus organizmo nuo
latinis išsimontavimas ii' atsis-
tatinėjimas Įdomus tuo, kad jis 
nepaliečia žmogaus sielos, jojo 
"aš", ir tuo parodo, kad žmo
gaus "aš" nėra fiziologinių 
funkcijų produktas, kaip kad 
marksistai teigia. Gs. 

f Vysk. V. Brizgys 

10,000 mylių — nuo lietuvio 
pas lietuvį 

(tęsinys) 

Toliau keliaudami, neprivažiavę Sault Ste. Marie, 
atpažinome pakelėje ant ežerų kranto vietą, kur per
nai pavasarj atsiskyrėme su kun. L. Kemešiu, mus j 
palydėjusiu iš Sault Ste Marie. Ir dabar toje vietoje 
sustojome, pasistiprinome, kaip ir aną kartą. Po vi
durdienio pasiekę Sault Ste. Marie bandėme telefonu 
susisiekti su kun. L. Kemešiu, bet jo nebuvo kleboni
joje. Jiems nebuvome pranešę, ar ir kada pro juos 
važiuosim. 

Ilgiau čia nestoję, persikėlėme į Amerikos pusę 
ir toliau į sekantį mūsų kelionės punktą vykome per 
šiaurės Mich"gan, Wisconsin, Minnesota. Neturėjau 
nuovokos, kad VVisconsin ir Minnesota šiaurė, Supe-
rior ežero pakrantėmis, yra tokie gražūs kraštai. Juos 
galima laikyti vienais iš gražiausių visoj plačioj Ame
rikoj. Nuo Sturgeon Falls lig Fort VVilliam 870 my
lių atkeliavome per dvi dienas. Lig sutartos valan
dos atvykti į Fort VVilliam dar turėjome gražaus laik-
ko, tad vos tik įvažiavę į Kanados pusę sustojome ne
paprastai gražioj vietoj ant Pigeon upės kranto, kuri 
skiria Ameriką nuo Kanados, kuri čia pat vandenkri-
čiais įteka į Superior ežerą, o nuo čia į vakarus prasi
deda deišmties tūkstančių ežerų kraštas su miškais, 
gražiais vandenkričiais, parkais istorinėmis vietomis, 
nuo čia mūsų kelionėje per visą Kanadą ligi Pacifiko 
mūsų raktelis į lietuvių namus, o gal ir į jų širdis, bu
vo kun. St. Kulbis. Pagrindinius kelius per miškus ir 
prerijas žemėlapy susirasadavome ir mudu su kun. Pa-
ruliu neblogiau už mūsų vadą, tačiau, atvykus į kurią 
nors vietą, kun. Kulbis žinojo, kurioje gatvėje kas gy
vena, pas ką turime pirmiausia užsimelduoti. Jis bu
vo sutaręs ir dieną ir valandą, kur kada turime pasi
rodyti, o pagal tai kun. Parulis Chevroletą tai prilai
kydavo, tai stipriau pavarydavo. Vykstant į vakarus 
mums buvo patogi ta aplinkybė, kad žiūrėk kurią nors 

dieną ir įvažiuojame į skirtingo laiko zoną. Vieną va
landą taip ir išlošiame. 

Svečiuose pas Bružus 
Liepos 8 d. pasiekėme Fort VVilliam. Kun. Kulbis 

adresą, pas ką turime pirmiausia nuvykti, iš atminties 
rodė ir kryptį ir be sunkumų suradome Vinco Bruco 
namus. Jaunąją šeimininkę taip ir raddome dury
se bestovinčią, tarsi mūs belaukiančią. Nors mudu su 
kun. Paruliu Bružus sutikome pirmą kartą, tačiau vos 
slenkstį peržengę visi pasijutome savi tarsi savo na
muose. Abu šeimininkai atvykę į Kanadą iš laisvos Lie
tuvos: jis Lietuvos karys, ji mokiusis Lietuvoje gim
nazijoje. Čia Kanadoje jų namus kiti lie/uviai man 
vaizdavo kaip kokius prieglaudos namus, kuriuose ra
do sau prieglaudą daugybė į Fort VVilliam patekusių 
lietuvių, kol surasdavo sau darbą, kitą gyvenimui vie
tą. Čia mums vos atvykus atėjo kaimynė jauna moti
na, vieno lietuvio žmona, italė, neseniai atvykusi iš 
Italijos. Mačiau, kaip jai malonu pasikalbėti itališkai. 
Ji daug guodėsi savo krašto, jo papročių, jo dvasios 
ilgesiu. Su ja kalbėdamas jau ne pirmą kartą galvo
jau: "Jeigu mes skaitomės nelaimingi svetimo priešo 
išvyti iš tėvynės, tai kokia turi būti ir yra širdgėla 
tų, kurie savo šalį ir gimtinę mylėdami turi ją palikti 
laisvą, kurioje kiti likę jausis laimingi, o jie turi dan
gintis už plačių vandenynų į svetimus kraštus vien dėl 
kasdieninės duonos kąsnio". Su ja kalbėdamas prisi
miniau Neapolio uoste verkiančią minią ant kranto, 
kitą laive, kai laivas su 800 emigrantų 1951 m. rug
sėjo 22 d. pradėjo judėti nuo kranto. Anų žmonių 
tremtis man tada atrodė daug skaudesnė už manąją. 
Mačiau kaip nusigandę jie lipo iš laivo vieni Kanados 
Halifax, kiti New Yorke. 

Lietuvaitės gydytojos globoje 
Valandą kitą užtrukę pas Bružus, visi kartu vy

kome pas dr. E. Jasevičiūtę, kuri čia yra gydytoja TB 
klinikose. Mes buvom jau pažįstami iš anksčiau, kelis 
kartus susitikome Toronte. Nors buvo įdomus čia mū
sų laukęs pasivaišinimas, tačiau iš šios pastogės pa
minėsiu kitą dalyką, kurį retai sutinki svetur gyve
nančių lietuvių tarpe. Čia mes patekome į tikrą lietu
vaitės seklyčią, pilną įvairiausių gyvų gėlių, auginamų 
vazonėliuose. Kai šeimininkių dėmesys buvo kuo kitu 

užimtas, mudu su kun. V. Paruliu skaičiavome atski
ras gėlių rūšis ir stengėmės atsiminti jų vardus. Bu
vo jų visokių: ir pažįstamų iš tėviškės seklyčios ir 
man nežinomais vardais. 

Prieš susirinkimą nuvykome vizito pas Fort VVil
liam vyskupą J. F. Noll. Jis šiltai mus sutiko pat 
pradžioje pareikšdamas, kad jo diecezijoje visi trys 
turime visas galias, kokios tik būt reikalingos patar
nauti lietuviams. Pasiūlė, kol esame Fort VVilliam, 
savo automobilį, nakvynę. Automobilį turėjome savo, 
b dėl nakvynės jam paaiškinau, kad iš susirinkimo mes 
grįšime tik vėlai naktį, užtat, kad netrukdžius poilsio 
jo rūmų žmonėms, esu priėmęs dr. E. Jasevičiūtės pa
siūlymą: jinai užleidžia mums savo butą. 

— O, daktarė Emilija, — atsakė vyskupas. — Jos 
pavardę man sunkiau ištarti, bet daktarę Emiliją čia 
visi žinome. Puiki moteris. 

Valandėlę pasikalbėjome apie Lietuvą, apie Kana
dos lietuvius ir išvykome į susirinkimą, kuris buvo 
sušauktas šv. Onos parapijos svetainėje. Lietuviai čia 
neturi nė parapijos, nė kunigo, nė |avo namo, tačiau 
iš visos nuotaikos mačiau, kad su anos bažnyčios kle
bonu jų santykiai yra prieteliški. Susirinko gražus bū
rys užaugusių lietuvių ir mažų lietuviukų, buvo keli 
ir nelietuviai susigiminiavę su lietuviais. Kiek jo lai
kas leido, dalyvavo ir parapijos klebonas. Mūsų po
būvį, sujungtą su pasivaišinimu atidarė bendruomenės 
pirmininkė ta pati dr. E. Jasevičiūtė; mus pasveikin
dama ir pristatydama savo miesto bei apylinkės lie
tuvius. Po jos trumpą žodį tarė dar vienas kitas. Po 
mano ilgesnės kalbos paskiau laisvuose pasikalbėji
muose užtrukome lig vėlyvos nakties. Man buvo kiek 
gaila žmogaus, kuris laukė užrakinti salę. Jis retkar
čiais pasirodydavo,, bet pamatęs mus dar esant vėl 
pranykdavo. Jo veide tačiau nemačiau nepasitenkini
mo: jis, matyt, buvo geras žmogus ir suprato mūsų 
nuotaikas. Nors ir darbo dienos, sekantį ankstyvą 
rytą būrys lietuvių atvyko į tą pači? bažnyčią šv. Mi
šioms. Kai kurie tuo pasinaudojo prieiti ir Sakramen
tų. Po pamaldų su vienais atsisveikinome čia prie 
pat bažnyčios, būrelis nuvykome pusryčių pas dr., E. 
Jasevičiūtę. 

(Bus (Jaugiau) 
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P A S P H I L I P I NU P R E Z I D E N T E 
Šilti žodžiai Lietuvai 

JUOZAS PRUNSKIS, Manila 

Lėktuvu skrisdamas iš Tokyo Magisaysay 1945 m. amerikie- popiežiaus medaliu apdovano-
j Philipinus, kai pakeliui nutū- į čiams padėjo atvaduoti Z,amba- tą. 

Tuojau susirūpino reformo
mis, vykdo ir dabar žemės re
formą, aprūpindamas ja beže-

I mius ir mažažemius. Dėl to — 
darbo žmonių yra mėgiamas. 

pėme Okinavos saloje, suisipaži-! lės apylinkę ir buvo paskirtas 
nau su Philipinų kongreso at-1 jos kariniu gubernatoriumi. Se-
stovu E. T. Corpus. Jis yra iš kančiais metais iš tos apylin-
tos pačios apylinkės, kaip ir j kės buvo išrinktas atstovu 
Philipinų prezidentas Magsay- j kongresą, 
say ir man pažadėjo išrūpinti1 

audienciją pas prezidentą. 
Sunkus neturto kelias į mokslą 

Krašto apsaugos ministeris Po prezidento rūmus ir sodus 

Manilą pasiekiau labai nepa
togiu laiku lankyti įstaigas: at-

1950 metų vasarą Philipi-
Prezidentis Magsaysay yra Į nam,3 ėmė grėsti komunistų 

popularus kaip savame krašte, j kontroliuojami hukai ir komu-' vykau šeštadienį; šventė buvo 
taip ir užsieny, sunkiu darbu 
per vargą prasimušęs iš auto
busų mechanikų į vadovaujan
čius asmenis; g:lus patriotas, 
buvę.s partizanų vadas. 

Jis — sūnus neturtingo sta
liaus bei šaltkalvio, gimęs 1907 
m. rugp. 31 d.. Augo šeimoje, 
pasižymėjusioje tėvų drausmin
gumu. Mokyklą lankydamas 
dainai pėsčias sukardavo 15 
mylių ir dažnai pats sau virėsi 
valgyti. 

Sulaukęs 20 m. amž'aus, jis 
— nedrąsus kaimo jaunuolis — 
atvyko j Philipinų universite
tą Maniloje studijuoti inžineri
ją. Universitetą lankydamas 
pats pats užsidirbo sau pragy
venimą, daugiausiai bešoferiau-
damas. Toks įtempimas pakirto 
sveikatą, šešiu.3 mėnesius pra-
sirgo. 

Pasveikęs perėjo į komerci
jos studijas, kurias baigė 1932 
m.. Reikalas spyrė uždarbiauti 
ir jis gavo mechaniko tarnybą 
venoje autobusų bendrovėje. 
Pilnas iniciatyvos jis neužilgo 
tapo tos bendrovės vadovu. 

savanoris. partizanu vadas Dienraščio ''Draugo" keliaujantis korespondentas kun. dr. Juozas 
Prunskis kalbasi su Philipinų salų prezidentu Rom?-a Magsaysay. 

Prasidėjus II Pasauliniam ka 
rui — tarnavo savanoriu. Ma- nistų politbiuras Maniloje jau ir pirmadienis — Visų šventė, 
tydamas, kad philipiniečiams turėjo sudaręs planą kaip pa- antradienis vėl pusiau nedarbo 
leki pasiduoti, j i s drauge su I grobti valdžią. Pavojų pajuto diena -- Vėlinės. Trečiadieniais 
amerikiečiais karininkais suda- j įr JAV-bė s ir atsisakė teikti gi Philipinų ministeriai turi ka
rė partizanų branduolį. GreitJ Philipinams pagalbą, kol jie ne bineto posėdžius, 
iškilo į Zambalės karinio (lis-, suras geresnių, sėkmingesnių' Kai nuvykau į prezidentūrą, 
trikto vadus ir jo žinioje buvoj žmonių sutvarkyti tuos hukus.! kaip tik buvo t a s posėdis. Pa-
10.000 partzanų. Japonai buvo' i r čia tas svarbus postas bu-, matę, kad turėsiu ilgėliau pa-
didclę premiją paskyrę už jo v o pavestas Magsaysay. Jis ta-j laukti, tarnautojai aprodė visą 
galvą. 

"bL ši^3 

CONRAD'AS- FOTOGRAFAS 
(Lietuvis) 

McderniSkal Įrengia 
vieta įvairioms nuo
traukoms. Specialy-
bS—vestuvgs. Jau
navedžiams duoda
ma puiki Ir brangi 
dovana. Sąžiningas 
Ir gražiai at i , u*a» 
darbaa 

414 WEST 63rd STREET 
Tel. ĮEflfe 4-5*883 arba F.X«. 4-5840 

po Apsaugos sekretoriumi. Per i prezidentūrą. Perėjome per vai-
; organizavo armiją, pats emė šių .salę, išpieštą philipiniškais 
' lankytis į fronto linijas, jam freskais. Prezidentūros sodely 
j pavyko sugauti visus Philipinų i žydėjo rožės. Prie upės — dai-
1 komunistų politbiuro narius, iš- Ii cemento tvora su išlietomis 
I skyrus vieną, kuris vėliau žuvo I vazorms. Prūdas su plaukančio-
j kautynėse. Pasiduodantiems hujmis žuvytėmis. Sodo pakraštyje 
j kams pažadėjo amnestiją, že-! iš bambuko balanų sukaltas 
' mę ir darbą. Ir taip hukai ta- j toks puošnus namelis arbatai 
po sukontroliuoti. gurkšnoti. Jame originalūs pie-j 

šiniai, o ant vieno stalo — po Prezidentas stiklu — Madonos paveikslas. 
Ir pas audiencijų sekretorių 
ant stalo po stiklu mačiau Pi-

MOVING 
A. BENIULIS atlieka įvairius per 
kraustymus ir pervežimus iš toli
mų ir artimų atstumų. 

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

1885 CANALPORT 

Atsisakęs nuo ministerio vie
tos jis 1953 m. kandidatavo 
į prezidentus. Pažadėjo pašalin-j jaus XII paveikslą 
ti nesąžiningumą ir korupciją 
valdininkijoje. Rinkiminėse kai 
bose nebijojo pabrėžti, kad yra 
kataliką^. Rinkimai įvedė jį į 
prezidentūrą. Jausdamas, kad 
katalikų krašte auklėjimas tu
ri būti irgi atitinkamas, jis i 
švietimo ministeriją, kurią iki 
tol kontroliavo masonai, pasky
rė gerą kataliką, Kolumbo vytį, 

mmmBmBmmmsamBmmemmmmmmm 
"PASKAMBINKIT PRIEŠPIET 
— ATVAŽIUOSIM POPIET" 

TELEVIZIJOS, R A M O , P A T E F O X T 
TAISYMAS 

JO^AS GRADIKSKAS 
J. G. Teievision. 944 W. S5th PI. 

Tele.ciias FRontier 6-1998 
P a s lirtuvį — Ir geriau Ir pigiau! 

NUO UŽSI3ENEJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IK ATVIRŲ ODOS LIGŲ 

Tie. kurie kenčia nuo SKN1J, AT
VIRŲ ir S K A l ^ Ž I U ŽAIZDIJ, jie 
nejrall ra/niai i»5deti ir naktimis 
m U proti, nes jų ufoisenejusios žaizdos | 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą ir skau<'vjimą semi atvi
ru ir skaudžiu žaizdų, uždekite i 
LEGULO Ointment. Jų g y d o m o s i 
ypatybes palengvins jūsų skaudeji- į 
m ą ir galėsite ramiai miegoti nak- j 
tį. Vartokite jas taipgi nuo skau- j 
džių nudegimu. Jos taipgi pasalina j 
niežėjimą ligos vadinamos I'SORIA- | 
SIS Taipgi pašalina peršėjimą ligos j 
vadinamos ATHLKTK'S FOOT. su- Į 
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą . 
tarpiršrių. Yra t inkamas vartoti nuo | 
džiūstančios, suskilusios odos dedir-
vinių, odos išbėrimų ir t. t., taipgi j 
t inkamas vartoti vaikučiams kada pa- Į 
si rodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų, Jis yra gera gyduole nuo tt- j 
vlrSinių odos ligų Le-
gulo Ointment yra 
parduodamas po 75 

et., *1.25, Ir 13.60. 
Pirkit© vaistinėse Chi 
cagoj ir apylinkėse— 
Milwaukee, Wisc. Ga 
ry, Ind. ir Detroit. Mi 
chigan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo-
ney order }: 

LEGULO, Department D. 
5618 VV. EdOv St , Chicagu 34, UI. 

DIDELIS RUDENINIS 
IŠPARDAVIMAS 

GAUTAS DIDELIS KIEKIS NAUJŲ RUDE
NINIŲ RCBŲ IR BALTINIŲ, 

vjrams, moterim*, vaikams ir namų reikalams, 
kaip: paklodžių, užvalkalų, rankšluosčių ir kitų. 

SUMAŽINTOMIS KAINOMIS 
PIRKSITE LIETUVIŠKOJE 

KRAUTUVĖJE 

Joscph's Dry Goods Store 
3218 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO 8, ILLINOIS 
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PERKRAUSTYMAI — MOVING I 
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. , Iš artimų ir | 

| tolimų distancijų. Saukite sekančiai: I 

i i ANTANAS VILIMAS 
E 

3415 S. LITUANICA AVE., CIUCAGO, 1LL. | 
, „ . „ , * . Telefonas — FRontier 6-1882 I 

Koplyčia prezidento paloeiuose, sė ranką, paprašė sėstis ir pra-
Prezidentūros sode — mažas j t a rė : 

žvėrynėlis. Yra stirnukių, kitų! — Tai atskridote iš Tokyo. 
gyvulėlių. Dvi stambios ispanų! — TaiP> Ekscelencija. Šiaip 
patrankom, liudininkės čia per J2111 e8'-1 iš Chicagos. Atstovau-
350 metų buvusios ispanų oku- 3U dienraštį "Draugas". Mes, 
pacijos. Jūsų Ekscelencija, ir JAV-se 

Vėl įėjome j vidų, į antrą esame girdėję apie Jūsų užsi-
augštą, kur kabojo daug puoš-' motas ir energingai vedamas 
nių žirandėlių priėmimų salėje, j reformas. 
Šalimais — vaišių salė, kur lai
kinai pastatytas ekranas ir pre
zidento šeima beveik kas vaka
rą žiūri filmų. Jų žiūrėti ateina 
ir trys prezidento vaikai. Vy
resnioji jau baigusi studijas, o 
du jaunieji lanko katalikų pri
vatines mokyklas. 

Draperijomis ir veidrodžiais 
išpuošta ceremonijų salė, kur 
būna priesaikos, priėmimas ir 
kiti iškilmingi aktai. Preziden
tūroje yra ir koplyčia, kur ka
riuomenės kapelionas kas sek
madienį ateina šv. mišių laiky
ti prezidento šeimai. Be to — 
trečiadienio popietėmis dar bū
na Neperstojančios Pagalbos 
novena, kurią lanko kaip prezi
dento šeimos nariai, taip ir pre
zidentūros tarnautojai; jų čia 
iš viso yra net apie 500. 

Prezidentas apie katalikybę 

Pasibaigus minlsterių kabine
to posėdžiui buvau pakviestas 
pas prezidentą. Stipraus sudė
jimo, , energingas vyras. Ištie-

— Darome, ką tik galime. 
— Kaip, Ekscelencija, čia 

S 0 P H I E BARČUS 
RADI0 PROGRAMA 

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

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

WOPA — 1490 kil. 
7121 SO. ROCKWELL ST. 

Chicago 29, 111. HEmlock 4-2413 

Vestuvių nuotraukos 
lugštos rūšies fotografijos 

Miisu specialybe 

Prccm Photo Studio 
EDVARDAS ULIS, sav. 
4068 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481 
INC. 

Philipinuose santykiai ta rp Baž I n 
nyčios ir valstybės? 

— Geri. Religija, katalikybė 
yra idėjinė jėga, ir ją turėdami 
mes jaučiamės geriau pasiruo
šę spirtis prieš agresyvų komu
nizmą. 

-— Ekscelencija, ir mūsų tė
vynę, Lietuvą, komunistai yra 
užgrobę. Mes tikimės, kad kai 
Lietuvos laisvės reikalai iškils 
Jungtinėse tautose, Philipinai 
palaikys Lietuvą. 

— Be abejo, be abejo palaiky 
sime, — be svyravimų kalbėjo 
prezidentas. 

Žinojau, kad prezidentą dar 
laukė audiencijų ir kitų jo die
notvarkės punktų. Atsistojau 
išeiti. Prezidentas dar kartą 
draugiškai ištiesė ranką atsi
sveikinimui. 

Augščiausioji išmintis yra 
Dievo išminčiai pasiduoti. 

— J. Langbehn 

NAUJI LIETUVIŠKI REKORDAI 
P0 $1.25 VIENAS: 

Aj)i(> Palvą Arklį ir Kikilis Dainuoju švedo Chorus 
žemait išku Liaudies Daina ir Subatos Vakarėlį švedo Choras 
šia .Vedėlele. Aviža Prašė ir .Ntklave Dukrelę Solo M al i još ius 
Meile Tevyne-s .Nemari ir Oi, Sesele, negerai — duetas 

Motiekait iene ir Kalvaityte 
žvaigždelės ir Temsta Dienelė — duetas . . Motiekaitienė ir Kalvaitytė 
Čigones ir Mokturuas — duetus Motiekuil ienė ir Kalvaitytė 
Sutemo ir Barkarolė — duetas Motiekait ienė ir Kalvaitytė 
Kur Ilčga Šešupė ir Draugai į Kovu. Choras 
Kar\e lė l i ir Jūra Choras 

PO 83 CENTUS VIENAS: 
Žygis j Vilnių ir Pakirstu Berželi Vyru Oktetą* 
Val io IMo*ėiėliai i r Ry to j šventa, išmiegosiu V y n i Oktetas 
Km - Bakūžė Kamanuota ir O, Naktis Tyli — solo Andreikas 
L»/.uku ir Voveraitė — tautiniai šokiai Vyt. Belajus 
Paskutinis Sekmadienis—tango—ir Vyrai f 'žkim—solo . . šabaniauskas 
Nutilk, širdie -»tango ir Kanarku Polka—solo šabaniauskas 
Rudens Pasaka. Slo\vfox. Veltui Prašys i—tango—solo . . . šuhuniauskas 
Mano Gitara—IH Ilgo ir Saulėtas Rytas—valsas—solo . . . šabaniauskas 
Oi, Mergyte ir šia Naktelę — solo Graužini* 
Tu. Lietuva, Tu Mano ir Drulia Pupų Dėdė ir Dėdienė 
Našlaites Kapas ir tiriovėsiii (Jėlė I'upi.i Dėdė ir Dėdienė 
Kai Aš Tarčiau ir Kam šeri ž irgel į? Vanagait is ir Olšauskas 
Jonel io Polka ir Dariau Lyseles — solo šaukeviė ius 
Linksmi berniukai ir Cirkus Polka Orkestras 
Tykiai Nemunėl i s Teka ir Visur Tyla — solo Babraviėius 
D/.ūku D/,>\ui ir Zanavykų Prašmatnybės—Polka Orkestras 
Vainikas 1 ir II dalis Lietuviškų meliodiju rinkinys 
Geismai ir Svajonės — Oželis Kvartetas 
Gyvenk, Juokis ir Mylėk ir Dzinguliukai Duetas su Orkestru 
Tėvuko Polka ir Kūmos Polka — solo šaukeviė ius 
Marcinkonių Polkų ir Y i lg iniu Polka Orkestras 
Plikiu t'olka ir Toks Vaikinas Po lka — solo šaukeviė ius 
Rūtų Polka ir Arlene Polka Orkestras 
Meilios Akys ir Turtuoliu Polka Orkestras 
Klenos Polka Ir Linksmybes Po lka Orkestras 
Koja - Koia Polka ir Linksmu Laiku Polka Orkestras 
Stasytės Polka ir r ikas ieė iu I\>lka Orkestras 
šventoji Naktis, pirma ir antra dal is Trubadūru Kvartetas 

Rekordus š iauriame paštu. t>i prisiuntimu ir siipakavitną Ameri
koje 81.00, Kan.lon ir kitur $2,00. C/sakydami rekordus Money Orderj 
reikia prisiųsti iš aukšto. COD rekordu ncs iunėiame. 

JOS. F. BUDRIK, INC. 
3241 So. Halsted St. Chicago 8, Illinois 

SKELBIAME 
MCSŲ NAUJO 

KALĖDINIO KLUBO 
(CHRISTMAS CLUB) 

ATIDARYMĄ LAPKRIČIO 22 DIENĄ 
Tai lengvas būda s sutaupyti pinigus, reikalingus 

1. Kalėdoms 
2. Taksams mokėti 
3 . Vakac i j oms ir k i t i e m s r e i k a l a m s 

Įsirašykite į šį Klubą ir pasirinkite savo reikalams bei 
piniginei tinkamą skyrių. 

KALĖDINIO KLUBO mokesčius galima mokėti: 

po $2.00 kas antra savaitė 
* po $4.00 w V 

po $6.00 
po $10.00 
po $20.00 " " 

Platesnių informacijų kreipkitės į 

UNIVERSAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION 

1800 So. Halsted St., Chicago, Illinois 
Tel.: HAymarket 1-2028 

>» 

»» 

»» 

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

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

I kraustymo darbe. 

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

£ 
L I E T U V I Š K A Į S T A I G A 

SAFETY OF YOUR 
SAVINGS 

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

M. ČESAS — A. STANEVIČIUS 
1835 CANALPORT TeL Dirbtuvės SEeley 3-2146 

Namu KEnuood 8-3092 

SPECIALUS NUPIGINIMAS I 
R00SEVELT FURNITURE C0MPANY, INC. 

2310 WEST ROOSEVELT ROAD Telef. SEeley 3-4711 
Gausite dar specialią dovaną, jei paminėsite, kad šį skelbimą 

matėte "Drauge" 
11 dalių miegamojo baldai 

tik už $ |49-00 
Pasinaudokite šia reta proga, 
nebrangiai įsigyti miegamojo 
v i s ą apstatymą įskaitant 
matracus ir spyruokles. 
Atdara sekm. nuo 11 iki 6 v. vak. 

Užeikite į 
LIETUVIŲ KRAUTUVĘ 

" ^ 

^ v Ss> 

dr "% 

Taupymas yra turtingumo šaltinis 
Mūsų bendroves laikomi pinigai yra apdrausti iki $10,000 

Pradėk taupyti tuojau. Mes mokame augštus dividendus 

MIDLAND SAVINGS & LOAN ASS'N. 
4038 Archer Avenue Telef. LAfayette 3-6719 

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

?\ 

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

įstaigoje — BRIGHT0N SAVINGS and LOAN ! 
Kiekvieno taupytojo indeliai apdrausti Ud $10,000.00 

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

CHARI.ES ZEKAS, 860*7 

OFISO VALANDOS: 
Plrmad., antrad., penkt&d Ir Trefilad. t ryto iki II T. 4. 

Ie*tad. t •. ryto iki 4:10 p. p. Ketvktad. t ryto iki • rak. 

/ 

http://CHARI.ES


Penktadienis , lapkričio 19. 1954 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

Įkurdinimo žygiai 

Jubilejiniam Balio seimui susirenkant 
ST. BARZDUKAS, Clevelaid, Ohio 

Lapkričio 26 ir 21 d. Cleve- miau, bet ir kūnui sočiau ir šil-
lande įvyksta jubilėjinis Balfo čiau. Tuoj šitai pajuto daugu-
seimas. Per tuos dešimt metų, mas, bet ypačiai tie, kuriems 
kai veikia Balfas, y ra a t l iktas pagalbos daugiausia reikėjo: 
t ikra i pasigėrėt inas darbas . Šis vaikai, jaunimas, ligoniai, sene-
darbas y ra akivaizdus liudiji- liai. Balfo siuntos vėl grąžino 
mas, kaip a r t imo meilės mintis norą gyventi ir dirbti, sustipri-
buvo išvystyta j veiklą, kuri no jėgas. 

Balfas šelpė lietuvius visur, 
ku r tik jie karo audrų buvo nu
blokšti. Aukos plaukė į Vokie
tiją, Austriją, Italiją, Prancūzi
ją, Šveicariją, Švediją, Daniją, 
Belgiją, Olandiją, D. Britaniją, 
net į tolimųjų Filipinų salas. 

kal ingas ir Balfas. Tad atsi- 2 vai . : protokolo s k a i t y m a s , . ^ 
minkime ir prieš mus tebestovin centro valdybos ir kontrolės ko - ' 
t j jubilėjinį Balfo seimą, susi- j misijos pranešimai bei diskusi-
renkant į Balfo reikalų svars - ! jos . Susipažinimo vakaras 7 
tyt i . I r šiandien reikia visų mū
sų sutelktinių jėgų ir visų mū-

val. lietuvių salėj 6835 Superior 
Ave.: s t a toma M. Pe t rausko 

sų bendros talkos. Kri t ikuot i ' operete "Consilium facultat is", 
labai lengva, bet j au daug sun
kiau organizuoti, dirbti, reika-

Bet visi taip pa t jautė , kad ling draugų bei užtarėjų susi-
amžinai toks šelpimas nebegalės ras t i ir t ikrai didelių vaisių 
t rukt i . Turės atei t i laikas, ka- pasiekti, 
da kiekvienam vėl reikės kas
dieninę duoną uždirbti. Todėl, j T u b i l e l i t l i o R a l f o S e i m o 

programa 
kai pribrendo įkurdinimo klausi 
mas, Balfas ėniėsi ir čia reika
lingų žygių: veikė šia kryptimi 
Amer.'kos Kongresą, o kai čia! Seimas vyks ta lapkričio 26 ir 
buvo priimti a t i t inkami įs taty- 27 d. Clevelande viešbučio G e 
mai (biliai), skatino lietuvius su veland Hotel patalpose. Svar-
daryt i re ikalaujamas darbo bei j besnieji jo momenta i y ra 
buto garant i jas ir 1.1. Pagal ši- ( t ok i e : 
t as garant i jas jau pirmaisiais, U | | h t i j i > 2 6 ^ p e n k t e d i e n į 

guodė nelaimėje ir padėjo var
ge. Tad nors apgraibomis, nors 
paviršium jubilėjaus proga pa
žiūrėkim j Balfą iš arčiau ir 
prisiminkim, ką jis mums gero 
padarė . 

{sisteigimas 

Iniciatyvos Balfą steigti ėmė
si Altas, kita reikšminga Ame
rikos lietuvių organizacija. J is 
buvo inkorporuotas 1944 m. ba
landžio 1 d. Illinois valstybėje. 
Taigi dar tada, kai I I pasaulinis I draugijų duris 

Sutelktinės pas tangos 

Kaip Balfas pasidarė ši tas ge
rasis dėdė ? 

Taip atsi t iko dėl to, kad atsi
rado pakankamai dideli skaičiai 
žmonių su plakančia jau t r ia ir 
gera širdimi. Lietuviai tuoj sto
jo į Balfą nariais, mokančiais 
mokesčius ir dedančiais aukas . 
Jie r inko ir nešė draubužius, ba 

imigracijos veikimo meta is i 
Ameriką a tvyko 19,000 lietuvių 
tremtinių, o iš viso pagal Bal
fo pastangomis sudary tas ga
rant i jas į Ameriką a tvyko 8 5 % 
tremtinių iš bendro 27,804 skai
čiaus. 

Taigi reikia pagalvoti ir apie 
dėkingumą 

Ši skaičių kalba yra labai aiš
ki. J i daug gali pasakyto visų 

registracija -— pradedama nuo 
8 vai. ry to . Pamaldos 9 vai. šv. 
Jono katedroj , kuri y ra visai 
netoli nuo viešbučio Clevelana 
Hotel (kampas Superior Ave. ir 
E. 6 S t . ) . At idaromasis posė
dis 10 v a i : prezidiumo, sekre
toriato, komisijų sudarymas , 
sveikinimai. Popietinis posėdis 

vadovaujant rež. VI. Braziuliui 
ir muz. Pr . Ambrazui. 

Lapkričio 27 d., šeštadienį: 
Rytinis posėdis 9 vai . : skyrių 
ir apskričių atstovų pranešimai, 
Balfo šalpos, imigracijos ir įkui 
dinimo programa 1955 — 56 
m., Balfo vajai, 1955 — 56 m. 
biudžeto priėmimas. Popietinio 
posėdis 2 vai . : rezoliucijos ir 
nutarimai, sumanymai , direkto
rių rinkimai, seimo uždarymas . 
Banketas 8 vai. viešbučio poky
lių salėje. Programą at l iks so-
listai N. Aukštuolienė ir J. Ka- I 

i 
(Nukelta į 6 pusi.) 

SKUBUS PRANEŠIMAS 
Lietuvos istorijoje tikrai nebuvo tokių plokštelių pav. 

op. sol. V.- Januškaitės albumas 15 dainų $8.00 
op. sol. Pr. Radzevičiūtės albumas 6 dainų $3.5) 
op. sol. Prud. Bičkienės albumas 8 dainų $5.50 
op. sol. Prud. Bičkienės ir S. Adomaitienės — 2 da inų . . . . $1.75 
op. sol. S. Liepas albumas 8 dainų $5.50 
Br. Budriūno vyr. kvart. albumas 12 dainų 9.50 
Čikagos Vyrų choro albumas 12 dainų . . . ^ $8.00 
Čiurlionio Ansamblio albumas 15 dainų $10.00 
A. Kuprevičius, piano. Čiurlionio 9 kūriniai $5.00 
Liet. simfonija, J. Kačinsko dirig. $5.95 
J. švedo, R. Marijošiaus albumas 14 dainų $8.50 
Iš Europos gaunamos plokštelės K. Petrausko, A. Kutkausko, 
Grigaitienės, Graužinio, Dvariono, Šabaniausko ir kt. 

2. Visokių rūšių gaunami gramofonai, Laikrodžiai OMEGA, 
CYMA, TISSOT. Rašomos — Siuvanos mašinos. Kas pirks ku
rią nors prekę pažymėta 2 sk., gaus dovanai plokštelių albu
mą, iki 1954. XII. 2. Ką bepirktumete, pasiteiraukite prieš tai 
pas 

J . K A R V E L Į 
3322 S. Halsted St.. Chicago, III., tel. YArds 7-0677 

Atnešę šį skelbimą gaus specialę nuolaidą. 

^ , 
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tus ir ki tas gėrybes. Jie pasi-1 pirma tiems iš mūsų, kurie Bal-
beldė į Amerikos įstaigų ir fui prikaišiojame, jį krit ikuoja

me ir iš savo buto išsivarome 

ka ra s tebėjo visu smarkumu ir 
kai daugumas būsimųjų t rem
tinių d a r tebekvėpavo tėvynės 
oru. Bet jau tada buvo galima 
įžiūrėti vokiečių pralaimėjimą 
ir artėjančią karo pabaigą, ku
rios atėj imas tačiau reiškė ir 
Lietuvos vargą. Amerikos lie-

Šitaip telkėsi lėšos, rinkosi iš- atvykusį Balfo rinkėją. J i daug 
tekliai. Daug sudėjo Amerikos 
ir Kanados lietuviai, bet žymiai 
daugiau buvo gauta iš šalies. I r 
ėmė Balfas skaičiuoti milionais: 
per pirmuosius devynerius dar
bo metus gėrybių buvo surink
t a ir gauta 2,732,232 svarai 

tuviams buvo aišku, kad pagal- (pinigais paver tus būtų už 2,-
bos ir šalpos organizavimas yra 1408,198 dol .h pinigais surinko 
būtinas, koks jis buvo būtinas 
ir po I pasaulinio karo. 

Darbo pradžia 

Balfas buvo suorganizuotas 
nepolitiniais pagrindais. Iš jo i 
veiklos taip pa t buvo iš jungtas 
ir religinis momentas. Į Balfo 
darbą buvo ir tebėra telkiami 
visi i r visokių Įsitikinimų lietu
viai, kurie ir savo pagalbą teikė 
ir tebeteikia visiems jos reika
lingiems lietuviams. Vyriausias 
Balfo organas yra visuotinis jo 
susirinkimas (iki 1951 m. susi-! 
r inkimai buvo kviečiami kae-1 
met, dabar — kas an t r i meta i ) , 
kuris svars to ir sprendžia vi
sus Balfo reikalus ir renka va
dovybę — 21 direktoriaus tary
bą, kuri savo keliu sudaro vyr. 
valdybą. Atskirose vietovėse 
veikia Balfo skyriai, kurių JAV 
ir Kanadoje y ra 140. 

Pasidarė ramiau ir sočiau 

Balfas patį savo šalpos dar
bą pradėjo tuoj nustojus dundė
ti karo pabūklams. Po karo bai
sybių švystelėjo pragiedrulys. 
J a u t a s vienas žinojimas, kad 
Amerikoj y r a suorganizuotas 
fondas nevilty ir varge atsidū
rusiems tėvynės netekusiems 
broliams ir seserims lietuviams 
padėt i , .kė lė dvasią, guodė šir
dį, gaivino viltį. Bet be šios 
moralinės paguodos, Balfas ne
t rukus atėjo ir su konkrečia 
materialine pagalba: pradėjo 
plaukti jo s iuntos su malsiu, 
drabužiais, apavu, vaistais ir 1.1. 
Taigi pasidarė ne tik dvasiai ra-

gali pasakyti ir tiems, kurie da 
bar jau šiltai, jaukiai ir sočiai 
gyvena, gražiai važinėja ir nuc 
Balfo rinkėjo pabėga arba jo 
nusikrato a tkišamu doleriu ar 
ir pusdoleriu. J i daug gali pasa
kyt i t iems, kurie, tik savęs ir 
savo gyvenimo težiūrėdami, la
bai greitai kito nelaimę ir var
gą pamiršo. 

O vargstančių ir šiandien te-
Fund $820,000, iš Amerikos I bėra. J iems reikalingas ir vie-
vyskupų — $50,000, iš Ameri-IInas ki tas centas, ir mais tas , ir 
can Overseas Aid — $20,000. ! drabužis, ir apavas. Taigi rei-

1,387,919.40 dol. Stambiausios 
sumos atėjo iš National War 

J A U K U S B U T A S . . . 
' Ir rudens pilkumoje. JŪSŲ namai pavasariu dvelks: išklijuokite savo 

buto sienas naujais apmušalais (sienoms klijuoti popieriais). J Ų tikrai 
didelį pasirinkimą rasite D. J l ' IMONO krautuvėje. I žeikkc patys asme
niškai arba paskambinkite telefonu li lshop 7-:*:{"l ir J u m s bus prista-
t>ta į namus naujausi 1955 m. apmušalu pavyzdžiai ir kartu apskaičiuo
ta, kiek ju rekes JŪSŲ kambariui. 

Be to yra didelis dažu pas i rink i n vis rūšių ir kainos atžvilgiu. Pftlrjra-
džiui: I .altu ž\ ilganeiŲ dažu jau galima gauti pradedant &1.9<» galioną, 
o baltų matinių — $1.91 už galioną. I r daugyl>e kitų reikalingų namų 
ruošai ir dovanoms prekių rasite pUną pasirinkimą. Kainos žemos, pa
tarnavimas lietuviškai nuoširdus. 

Adresas: 3524 So. Halsted St. Tel. BIshop 7-3371 
Krautuve at idaryta darbo dienomis įprastomis valandomis ir šventa

dieniais nuo 10 vai. ryto iki 2 vai . 'po pietų. 

AR JŪS TURITE 
TRUPUTĮ 

B R I A N D Ė S 
ATSARGOJE? 

Dabar yra ypatingai lengva tu
rėti truputį briandos atsargoje 
namuose, štai visų goriausia. .. 
naujoje bonkoje ię-įtic Hen-
nessy Sniall Flask. [sigykite 
mažą bonku krautuvėje šiandien. 

84 PKOOF 

m 
Pagal įstatvma 
TIKRAS* COG-
NAC yra disti
liuojamas tiktai 
iš vynuogių, au

ginti! Charente apskrity, Pran
cūzijoje. Jokia kita briande no
rą konjakas. 

HEMMESSY 
THE VVORLD'S PREFERRED 
COGNAC BRANOY 
Schieffelin & Co., New York 

jm^^mm: mmm%msmmmm£m 
JUOZO ŠVAISTO 

E L D O R A D O 

JARABAK DRUGS 
139th and Main Phone I. H. 6300 Indiana Harbor, Indiana 

REGISTRUOTI VAISTININKAI IŠPILDO JCSŲ GYDYTOJO 
R E C E P T U S TIKSLIAI — IR I š GEROS KOKYBES VAISTŲ. 

KAf R*MF I.RNKIUKAI 
Taip pat turime briliantu, perfumu ir kvepalų 

Skip's Liguors 
5511 South Damen Avenue 

Ali Phones — WAIbrook 5-8202 

Apysakaites ir vaizdeliai. 150 psl., 
kietais viršeliais. Kaina $1.80 Tel
pa šios apysakos: 1) Lazdelėmis 
pasiramsčiuodami nuėjo; 2) Kai 
visa tauta naikinama; 3) Ryžaus: 
sevo kaltę išpirkti; 4) Mes gyve
nam; 5) Žaliasai džiaugsmas; 6) 
Lieutenant George Adams; 7) 
Trys lovos; 8) Eldorado: 9) Sa
vojo kraujo šauksmas; 10) Vely
kos vaikystėj; 11) Praeitis prisi
vijo ir 12) Kumeliukas. Ši knyga 
gaunama "Drauge", 2334 South 
Oakley Ave., Chicago 8, Illinois. 

K V I E T I M A S 

TĖVŲ MARIJONŲ BENDRADARBIŲ DR-J0S CHICAG0S APSKR. 

M e t i n ę Vakar ienę 
0 

Šeštadienį lapkričio 20 d., 1954 m. 
Aušros Vartų parapijos salėje 

2327 W . 23 P l a c e — C h i c a g o , n i i n o i s 

Įėjimas $1.50 Pradžia 8 vai. vak. 

i r i 

Stebuklingos Šiluvos Marijos Šventę 
TT. MARIJONŲ SEMINARIJOJE, Clarendon Hills, III. 

Sekmadienį, lapkričio 21 d., 1954 m. 
ŠVČ. MARIJOS METŲ PROGA 

Į šventę veš autobusai . Autobusai iš Čikagos išvyks sekmadieni, 
9:30 a. m. : 

1. Iš Aušros Var tų parapijos, 2323 W. 23 PI. (West S ide ) ; 
2. Iš Švč. Marijos Gimimo parapijos, 6818 Wash tenaw (Marąuet-

te P a r k ) ; 
I š Nekal to Prasidėj imo parapi jos , 2745 W. 44 St . (Br ighton 

P a r k ) ; 
4. I š Šv. Kryžiaus parapi jos , 4557 S. Wood S t 
K a s norėsite važiuoti autobusu, prašome iki trečiadienio, lapkri

čio 17 d. imtinai paskambint i į "Draugą", telefonu BIshop 7-7864. 

*V 

GRAIN ALCOHOL 
190 Proof U. S. P. 

$4.73 
Filth 

fcA. 
<. i: K i . \ i • s i o s 

rašomos mašinėlės pasauly yra 
KOYAL. Kiekvieną parą gamina po 
•V»0o mašinėlių. Kelionės raš. maš. 
net su 88 ženklais. Raidynus pato
giausiai išde.st\ tas, normaliu — pica 
arba susmulkintu— Elite šriftais, tin
ka rašyti visomis kalbomis iš kart. 

Geriausia dovana artimiesiems, n<\s 
ją rašys visą gyvenimą. Vit-nintrlo 
pasauly mašinėlė su visada pritaikin
tais naujausiais ir sensaciškiausiais 
išradimais. Jau 300 mašinėlių išsiun
tinėta užsisakantiems ir visi paten
kinti. 

Pranešė savo adresą dykai gausite 
smulkiausias informacijas per 

3 STAR HENNESSY 
COGNAC 

GOLD LĖAF 
FRENCH COGNAC 

BISQUIT FRENCH 
COGNAC 3 STAR 

$5-09 
Fifth 

$3-99 
Filth 

$5-29 
Fifth 

REIKALAUKITE VISUR LIETUVIŠKO LIKERIO.... M I D V O L I O 
Tavernos ir likerio parduotuves kreipiasi j CASEY and EVANS likerio distribuforiy, telef. REpublic 7-9000 

6343 South Ashland Avenue, Chicago, Illinois 
/? 

= ^ 

3 STAR MAKTELL 
COGNAC 

$5-29 
Fifth 

J. L. GIEDRAITIS, 103:1 Itroail 
St., Hartford 6, Conn., kuris "Drau
gui" žinomas, kaip sąžiningas asmuo. 

T H K E E STAR 
COURVOISIER COGNAC 

$5.3; 
Fifth 

COINTREAU 
LIQUER 

$4.09 
Fifth 

BANANĄ 
Litį L KR 

$3-59 
Fifth 

ASBACII 
"URALT" GERMAN B R A N D Y 

TT 
$5-53 

Fifth 
W H I T E B E A R 

B E E R AMBERLITE, 
$2-99 

Case of 24 — 12 oz. buities 

Prekes išpardavimui tiktai iki vidurnakčio lapkričio 24 d. 

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

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

Chicago Savings kviečia lietuvius pasidėti savo su taupytus pinigus į šią saugią ir tvirtą 14 milijonų įstai
gą. Mūsų 30 metų saugus ir pelningo patarnavimo lietuviams rekordas užtikrina indėlių saugumą ir 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 įstaigos puikiai įrengtoj raštinėj teikiami sekantieji patarnavimai; 
1.—Apdraustas taupymas 
2.—Pirmų morgičių paskolos 
3.—Pardavimas ir iškeitimas 

valstybės bonų 
4.—Christmas Club Savings 

5.—Vacation Savings Club 
6.—Duodami Traveters Checks 
7.—Notąry Public 
8.—American Express Money 

Orderiai. 

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

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

CHICAGO 
6234 So. Western Ave. 

JOHN PAKEL, Prezidentas 

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

mmw = f c SS U'-E! • ! - ! - . • , . J . I . — , -



6 DIENRAŠTIS fcrtAŪGAŠ, CffrCAGO, ILLINCtf9 Penktadienis, lapkričio 19, 1954 

siliauskų — Vasariai; H Kriau-
nevičių — Kriauniai ir pan. Dau 
guma betgi dokumentuose pali
ko savo senąsias pavardes ir 

Cleveland, Ohio 
(Nukelta j 5 psl.) 

zėnas, R. Brazaitienės pianinu 
palydimi. Pokyly kviečiami da-j vardus. Nemaža naujųjų pilie-
l y v a u t i O h i o g u b e r n a t o r i u s , C le - čių s u a m e r i k o n i n o v a r d u s . D z m -
velando arkivyskupas, Clevclan A kad nedaug Obelenių pasi-
do meras, eilė senatorių ir kon-! darė O'Bell. 
gresmanų. Seniausioji lietuvė, gavusi 

Jubilėjin's Balfo seimas y r a ! J A V Pilietybę, yra Emilija šim-
svarbus įvykis, bet jo pasise- j kevičiūtė, 79 m. amžiaus senute, 
kimas priklausys nuo mūsų pa-1 P r i e š 4 7 m - atvykusi į šį kraštą, 
čių - nuo atstovų gausumo, I Naujoji pilietė yra žinoma ge-
nuo lietuvių visuomenės gyvo r a d a r ė > nepriklausomybes me-
dalyvavimo. Didelė a t s akomybė ' t a i s s a v 0 gimtajame Laukuvos 
atitenka ypačiai Clevelando lie- i miestely nupirkus senliams prie 
tuvių visuomenei, kuri turi duo- - S l a u d * apdovanojusi bažnyčią 
ti daugiausia dalyvių ir posė- i bažnytiniais rūbais, savo sosutei 
džiams, ir vakarui, ir banketui. I P a v a n o j u s i namus, padėjusi 
Kaip visados, taip ir šiuo at-1 t r ' m s kunigams Lietuvoj išeiti 

mus perdavė J. ir K. Kelpšai, 
F. Baranauskas, S. Barzdukas, 
S. Laniauskas, Novickienė, J. 
Stempuž i s , M. D r o s u t i s , k u n . J . 

F. Angelaitis ir kiti. Kaip ilga-
rnečiui Balfo 55 skyriaus pirmi
ninkui buvo įteiktas apšviečia
mas Fatimos Švč. Mergelės pa
veikslas. Ilgų ir laimingų me
tų uoliam ir tauriam lietuviui! 

ATEITININKŲ IDEOLOGIJA, 
"Apie laiką ir žmones", "Urvi
niai žmonės", "Kelionė", kalėdi
niai lietuviški sveikinimo atviru
kai, Liet. kalbos gramatika, 
"Kaip įsigyti JAV piletybę" ir 
kiti naujausieji leidiniai gauna
mi Spaudos kioske. 

VYRAI IR MOTERYS 

REIKALINGAS VIRĖJAS 
VYRAS AR MOTERIS 

Lietuvių R e s t o r a n e 
Kreiptis tol. COmmod. 4-9810 arba 
COmmodore 4-9811. 

Reikalinga vedusių pora bendram 
namu darbui. 

Puiki vieta. Atskiras kambarys, 
vonia, televizija, ir $250 į mėnesį. 
Rekomendacijos reikalingos. Ra
šyti — DRAUGAS, Box 8783, 
2334 S. Oakley Ave., Chicago 8, 
111. 

HELP* WANTED — MOTERYS 

C L A S S I F I E D & H E L P W A N T E D A D V E R T I S E M E 1 V T S 
* "DRATTGAS" A G E N C Y * 

55 East IVashingtori Street 
PROGOS — OPPORTUNITIES REAL ESTATE 

T e l . D E a r b o r n 2 - 2 4 3 4 

2334 Sooth Oakley Avenue 
TeL Vlrginia 7-6640; 7-6641 

PROGOS — OPORTUN1TIES 

PAGERBTAS "CIEVELANP 
PRESS" VYR. RED. IR LEID. 

Louis B. Seltzer praeitą sek-
«madienį Carter viešbutyje, da
lyvaujant 400 svečių iš 30 tau
tybių, buvo pagerbtas už didelį 
įnašą organizuojantis tautinėms 
grupėms. "Cleveland Press" tau 
tybių skyriaus redaktorius The-
odor Andrica savo kalboje pa
brėžė: "Čia Clevelande gyveną 
užsienyje gimusieji gali didžiuo
tis savo kilme. Amerikoje gi-

susirinkime praeitą sekmadienį j m ę užsieniečių vaikai didžiuo-
kalbėjęs St. Golšanskis apie šv.J jasi savo tėvais. "Cleveland 

mokslus ir dabar dar šelpianti 
neturtingus mokinius. Jos pa
stogė yra priglaudusi ir keletą 
tremtinių. Ji yra naujosios 
bažnyčios garbės fundatorė. Ši 
judri senutė savo darbu ir di
deliu rūpestingumu pajėgė pa
daryti tai, ko dažnai ir stiprūs 
ir mokyti vyrai nepajėgia. Jai 
garbė! 

"ATEITIES" KLUBO 

veju clevelandieč.'ai lietuviai sa
vo uždavinius atliks. To iš jų 
laukiama. 

Balfo seimo rengimo komisi
ją sudaro visų trijų Balfo Cle
velando skyrių atstovai: VI.' Gy
vas — pirm., P. Balčiūnas — 
sįį'.r., V. Kasakaitis, V. Amšie-
jus, S. Laniauskas, P. Makars-
kas, Al. Banys, K. Gaižutis, J. 
Virbalis. Jiems talkina O. Mi-
kaličienė, dr. Ad. Darnusis, J. 
Damušienė, Alf. Telyčėnas, P. 
Kliorys, VI. Palubinskas ir kt. I 

Operetėj "Consilium f a c u l t a - I P l ^ X ^ ! i a u P a z v e l ^ e * sven-; Press" dienraštyje įdėtoje nuo-
tis", statomoj jubilėjinio Balfo tol° Popiežiaus pravestas refor-1 traukoje figūruoja ir trijų He

mas ir jų reikšmę religiniame, i tuvių fotografijos: St. Golšans-"eimo susipaž'nimo vakare lap-
krič'O 26 d. lietuvių salėj, vai
d a s ir dainuos sol. J. Kazėnas, 
Br. Kazėnienė, S. Strimaitytė, 
V. Žitkutė, A. Jonaitis, V. Jur-
~elis P. Lingaitis, V. Matulio-
^.'s. Režisūra VI. Braziulio, mu- Federacijos dvasios vadas tėvas 
zik'nę dalį tvarko Pr. Ambra-1 dr. V. Gidžiūnas, pranciškonas. 
Tl dekoracijos V. Laurinaičio,! Rekolekcijos vyks naujosios pa

r t e r i a i V. Braziuliene ir J. Da-; ra pi jos bažnyčioje. 

i socialiniame, kultūriniame ir po 
litiniame gyvenime. 

Gruodžio 10, 11 ir 12 dieno
mis ateitininkai turės rekolek
cijas, kurias sutiko vesti At-kų 

kio, Vidos Kasperavičiūtės ir 
Kristinos Maciejauskaitės, atsto 
vavusių lietuvių grupę. S. G. 

Hartford, Conn. 
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS 

HARTFORDE 

Skautų tėvų ir remejų komite
tas rengia Naujų Metų Sutikimą 

•Rusienė. S u s i r i n k i m e ap ie įvykus į A L - | š v . Trejybes mokyklos sa'eje (Ca-
p-l*fai i R Q l f„ M h M h a n W Q

: R K F k o n g r e s ą p r a n e š ė St . B a r z ' P i t o 1 A\e- ir Broad St. kampas) B lė ta i i B a l t o se imo b a n k e t ą -J . J f Į Hartforde. Lietu 
T sus ipaž in imo v a k a r ą j a u pla
t i nami . V i s u o m e n ė kv i eč i ama 
^uos įs igyt i iš a n k s t o . T u o y r a 
labai p a l e n g v i n a m a s se imo ren
gėju d a r b a s . 

d ū k a s . S u s i r i n k i m u i 
k a v o Ban ion i s . 

p i rmimn-

DR. D. KESIŪNAITfi, 

buvusi vyriausioji skautininke 
ir populari gydytoja clevelan-
diečių tarpe, spaudos mėnesio 
užbaigimo surengtame vakare 
padovanojo 30 dol. vertės nau
jausių lietuviškų leidinių biblio
tekėlę, kurią laimėjo J. Stem
pužis, L. Radijo klubo pirminin
kas. 

DR. M. ŽILINSKIENĖ 
spaudos atgavimo minėjimo va
kare kalbėjo apie lietuvę mote
rį kaip spaudos darbininkę. Pre 
legentė, surinkusi įdomios ir iš
samios 

DR. S. TAMOŠAITIS, 
ilgus metus turėjęs dantų ka
binetą Clevelande ir jį neseniai 
pardavęs naujam dantų gydy
tojui V. Vaitkui, vykdamas į 
naują nuolatinę gyvenimo vie
tą Floridoje, turėjo sunkią au
tomobilio katastrofą, kuri sun
kiai daktarą sužalojo. Praėjus 
gyvybės pavojui, ligonis taisosi 
Floridoje. 

NAUJAS LIT. MOKYKLOS 

komitetas išrinktas ir pareigo
mis pasiskirstė: H. Idzelevi-
čius — pirm., Aid. Masilionie-
nė — vicepirm., O. Eimutiene — 
ižd., J. Gulbienė — sekr. ir V. 
Mazoliauskas — parengimų va-

medžiagos, turmpoje d o v a s . Tautinių šokių grupes 
kalboje pajėgė įžvelgti į lietu- v a d 0 v a s — L 
vės moters įnašą į mūsų spaus
dintą kultūros lobyną. 

AKTORIUS H. KAČINSKAS, 
svečias iš New Yorko, pirmą 
kartą scenoje pertiekė Žemaitę, 
Šatrijos Raganą ir Lazdynų Pe 
ledą spaudos vakaro klausyto
jams. Ir šį kartą mūsų dramos 
veteranas parodė savo meną 
sunkius ir nesceniškus dalykus 
padaryti gyvais, 
vaizdingais. 

skambiais ir 

168 AMERIKOS PILIEČIAI 
Veteranų dieną, lapkričio 12 

d., Clevelande JAV pilietybę ga
vo 2 043 imigrantai iš viso pa
saulio kraštų. JAV vėliavai pri
siekė ir 168 lietuviai. Paskelb
t o j e sąrašuose matėme daug 
p3ŽJstamq asmenų, gražiai su
lietuvinusių pavardes: iš Miko-
'atttkij pasidarė Mikoniai; iš Va 

Sagys. Tėvai pra 
šomi savo duokles lituanistinei 
mokyklai perduoti bet kuriam iš 
tėvų komiteto narių arba sek
madieniais palikti Spaudos 
kioske. 

VIKT. IR SOF. AMŠIEJAI 

praeitą sekmadienį naujosios pa 
rapijos svetainėje» atšventė sa-į 
vo 25 metų vedybinio gyvenimo; 
sukaktį. Pamaldas solen'zantų 
intencija atlaikė kun. kleb. J. 
F. Angelaitis. Pokyly dalyvavo 
daugiau 150 svečių ir sveikini-

vių visuomene, o 
ypač skaut iškas bei akademiškas 
jaunimas, maloniai kviečiami atsi
lankyti. Hartfordo skautai ir 
skautes yra pasiryžę įdėti daug 
darbo, kad šis naujų metų sutiki
mas praeitų jaukioje ir lietuviško
je nuotaikoje. 

Pakvietimai platinami per skau
tų vadovus New Yorke; Elisabeth, 
N. J . ; VVaterbury; Worcester ; Bo
stone; New Britaine ir Hartforde. 

Paštu galima užsisakyti šiuo ad
resu: V. Pileika; 681 Broadvievv 
Ter., Har t ford 10, Conn. Įėjimas 
vienam asmeniui $4.00. 

Pakvietimus prašome įsigyti iš 
anksto, nes 20-to gruodž'o sustab- J 
dysime jų platinimą. Nor 'me iš J 
anksto tiksliai žinoti dalyvių skai- [ 
čių, kad gerai galėtume pasiruošti 
svečių priėmimui. Rengėjai 

REIKALINGI ATSTOVAI 
Skubiai reikalingi Importo fir 
mai atstovai nuolatiniam darbui 
šioms valstybėms: 

ILLINOIS 
MICHIGAN 
N E W YORK 
PENNSYLVANIA 
OHIO 

Taip pat reikalingi atstovai ii 
kitoms JAV valstybėms. Pra
dedantiems uždarbis ca. $75 sa
vaitėje. Suinteresuoti r a šo : 

A N T A N A S P A U L A I T I S 
23 Romsey St., 

BOSTON 25, MASS. 

Chicagoje iki 26 d. lapkričio 
4003 $o. Franciseo Ave. 

YArds 7-8588 

Reikalinga moteris (jaunesne 
kaip 50 m.) pagelbininkė ir virėja 
vidutinio amžiaus porai. Yra ir 
kiti patarnautojai . Laisvų dienų. 
Augštas atlyginimas. Prašau šau
kite tiktai po 10 vai. r y ' o . 

BRiargate 4 3G28 

~ m S C E L L A N E D U S " 
[vairūs Dalykai 

LIETUVIAKA APDRAUDĘ 
A G I A T f R A 

Gyvybes, ligonines, automobilių, 
baldu, namu Ir visos kitos apdraudos 
•— asmenims, profesionalams ir biz
nio j.staisoms. LaJavM pasirinkimas 
kompanijos ir apdraudos rūšies. Ne
mokamas patarnavimas ii' informaci
ja. Valstybės patvirtintos kainos. 
Smulkesniai informacijai gauti skam
binkite, rašykite, užeikite: 

Jonas KIRVAITIS 
INTERSTATE INSLKANCE 

AGENCY 
5900 S. Ashland Ave., Chicago 36, III. 

Tel. AVAlbrook 5-5071 
Agentu ir brokeriu dėmesiui! 

Prieš drausdami kitur pasiteirau
kite. Pirmaeiles kompanijos — aukš
čiausi komisai. Savi pas savus! 

BUSINESS SERVICES 

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

Joks darbas nėra didelis a r mažas. 
šauki te dabar. Kalbame lietuviškai 

Tel. GRovehill 6-6708 arba 
WAlbrook 5-3451 

MOKYKLOS REIKMENŲ IR 
.MAISTO KRAUTUVU. 

Gerai cinas biznis priešais i 'alhoun 
mokyklos. Prieinama kaina, iipa su
tartis. Ideali vieta porai. Teisingai 
jkainota, nori skubiai parduoti, dėl 
ligos. Gerą pirkinį Įvertinsite apžiū
rėję. 

210 S. Francisoo, 
NEvada 8-S80J 

C.ROSF.RNT. 

Gerai einąs įsigyvenęs biznis, pilnai įftflg 
tas. Puiki proga mėsininkui. 6 kamb. bu
tas viršuj, jei pageidaujama. Prieinama 
nuoma, gera sutartis. Pilna kaina $1,750. 
Skubiai parduoda del silpnos sveikatos. 
4956 W. Rače St. EStebrook 8-9456. 

VISr K U J E N T A l LIETUVIAI 
Beer Route alaus iAvežinėjimo biz
nis, įsteigtas prieš 2II metu, pietų ir 
pietvak. miesto daly nuo 71st iki 
Harrison ir nuo Union iki Harlem 
Ave. Pelningas biznis. l>ėl kitų in
teresu parduoda nebrangiai, už 
$4,0(10. Kartu su '61 Btudebaker 
sunkvežimiu, pilnai Įrengtu, šaukite 

HIshop 7-4(tO(> 

Mi :XS CLOTIUNG STORI: 
Moderniškas i.š priekio. Daug: pre

kių, gerai einąs biznis, žema nuoma, 
greta sutartis. Pilna kaina — $4,2410. 
Nori skubiai parduoti dėl kitų inte
resų. Pamatę įvertinsite gera progą. 

5012 SOUTH M H L A N D AVE. 
Tel. PRospect 8-2882 a rba 

HEmlock 4-8777 

GROSERNfi I R DELIKATESE 
KRAUTUVE: Brighton Parke, su gra
žiu 5 kamb. butų užpakaly, gerai ei
nąs biznis, nauji įrengimai, daug pre
kių. Prieinama nuoma, gera sutartis. 
Pageidavus galima pirkti ir namas. 
Kaina $4,500, nori skubiai parduoti 
dėl silpnos sveikatos. Pamatę įver
tinsiu* gera pirkinį. 

Vlrginia 7-7004 

GROSERNE IR NAMAS 
2 kamb. užpakaly: r. kamb. 2-me 

augšte. Gerai einąs biznis. Eiga ver-
ria parduoti. Tik $ 14,000. Ant 2S-os 
į vakarus už Pulaski. Dėl informaei-

D o v a n i j , m r > k y k l o « r ^ l k m e n i ! Ir 
įvairenybių krairtuvr. Gf»rai einąs 
hiznis, įsigyvenęs. Pilnas prekių. Pri
einama nuoma, gera sutartis. Pagei
daujant galima pirkti ir namas. Kai
na $3,250, už biznį tiktai. Dėl silp
nos sveikatos nori skubiai parduoti. 
Pamate įvertinsite. Apylinkėje — 
North Ave ir Central Purk, saukite 
REImont '»-01.{.'i. 

CONFECTIONERY — HOBB1E8 — 
TOYS - - R C U G l O r s 0OOD8 
Puikios prekės, gražus 4 kamb. bu

tas, su vonia, užpakaly. Nuoma $55, 
gera sutartis. Arti katalik. mokvklos 
ir bažnyėios. Ideali vieta porui. Kai
na $3.250, nori skubiai panluoii . Ap
žiūrėkite, įvertinsite gera progą. 

iii i:? \V. \Vebster Ave. 
ARmitag" 0-S422 

GP^OSERNR IR MĖSOS krautuvė. 
Gerai einąs biznis, labai pelningas. 
Prieinama nuoma. gera sutartis. 
Daug prekių. Pilna kaina $8.000. Dėl 
kitu interesu nori skubiai parduoti. 
Apžiįirėje įvertinsite gerą pirkinį. 

44.15 S. \Vallaee 
KEmvooU C-0ar>7 

JKTC5TT i p S k o t f>trlttl n a m i i . blj?n1i>. 
sklypų, ūkių, arba norit ką parduoti, 
atsiminkit, jog mielai ir ikjžiningai 
patarnauja 

P. L E O N A S 
REAL F S T A T E 

7350 S. Califomia Ave. PR. 8-0097 

MEDINIS « KAMHARII. ŠAMAS 
^u d\iern uždarais porėiais. Centra-
linis šildymas. Dvigumas garažas. Po
ra blokų nuo Maria High School. 
113,800. 

_ ..% TV PC) « KAMB. Mf RIMS 
NAMAS Brighton Parke. $22,ooo. 

I». LIX>NAS 
7^50 S. t ulifornia Ave. 

PR. S-0097 

TAVERNA IR RESTORANAS — 
123 vietos. Įsteigta yriefl 4o metų. Vi
si modernūs įrengimai. Tiktai pelnin
ga vieta. Puikus biznis Seimai. Pri
einama nuoma, ilga sutartis. Teis.n-
gai įkainuota skubiam pardavimui. 
Vienas negali apseiti. Apžiūrėję įver
tinsite gerą progą. Slidi \Y. Chicago 
Ave. SAiTamento 2-r»055. 

GROSERNR SU GRAŽIU 5 KAMB. 
HUTU UŽPAKALY. 

Gerai įsigyvenęs biznis. Puiki pro
ga mėsinm.vui. Nuoma $(Jo, ilga su
tartis. Apleidžia miestą, nori sku
biai parduoti. Pilna kaina $l,75o. 
Pamatę įvertinsite g< ra pirkinį. 

47S5 S. Hermitage, 
FRontier 6-3S54 

Prieš pirkdami a r parduodami 
namus, biznius, sklypus a r ūkius 
at lankykite mus. 

KUTRA-NORKUS REALTY 
Real Estate-Insurance 

2405 West 51 St. 
PRospect 6-7238 

PRo*peot 8-:t.'»79 (vak. ir sekmad.) 
• ^ — — I I ! ! • 

P . S T A N K O V I d U S 
REAL EST. Ir INSUR, BROKE3U8 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
S1S3 So. Halsted St, 

Ph. DAnune 6-27tS 
namų TATCLB 7-6811 

Padeda pirkti - parduoti namu* 
Qkiu8, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus ir daro vertimus. Tvarko 
imig.acijos dokumentus. Ofisas atda
ras 9—12 Ir 4—7. 

REAL ESTATE 

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

A P A R A T U S 
Garantuoja darbą ir dalis 
J. M I G L I N A S 
Tel. HUmbold 6-1038 

m 
St. 

savi kitę 
YArds 

Zabienski, 
7-7700. 

1347 \V. 1 NI

KAS NORI govų namų ir biznių 
pirkti !>* i parduoti, kas nori pirkda
mas namus gauti paskolų (mortgages) 
lengvomis sąlygomis, kas nori ap
drausti namus, baldus, automobilius 
nuo akcidentu, kas nori įsigyti aliu
minius langus ir duris, ir kas nori 
bizniu mokesčių knygas suvesti, — 
Jums nuoširdžiai patarnaus ir pauvl-
bes 

JUOZAS STANAITIS 
Tclcf. H l d s o n 3-7828 
Ruto \ \ Atcrfall 8-.'J8(»3 

COOK COUNTY BUSINESS 
BROKERS 

OOlfi S. Gatfeage Grove Ave., 

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

VENTA R E A L ESTATE 
4409 S. la i r f ie ld Are . 
Tel. LAfayette 3-3881 

Turime didelj pasirinkimą namų 
ir biznių jvairioše miesto dalyse. 

SAVININKAS APLEIDŽIA MIESTĄ. 
NEPAPRASTAS PIRKINYS. 

C kamb. mūrinis bungnlovv, karštu 
oru centrinis apšildymas. Kombinuo
ti žieminiai langai ir sieteliai. 2 au-
tomob. garažas. Savininkas — 

IIEmlock 4-2737 - . 

I» I :LNAS — si.ooo ? mėnesi. <;r«>-
Korių ir mėsos krautuvė ir 2-jų aukš
tų liiūr. 20 m. senumo namas prie 
kampo. Visi moderniški įrengimai, 
hiznis jsteigtas prieš 29 m. Automat. 
garu apšild. 2 butai po 4. 2 po 5 ir 
vienas Ii kamb. Kiną pensijon, [kai
nuotas skubiam pardavimui 
kėje Crawford ir Belmont. Pamatę 
įvertinsite gerą pirkinj. Susitarimui 
šaukite KVcrglade 4-1290. 

skubiam 

PARDAVIMUI 

PHILCO ŠALDYTUVAS 
1 m. senumo, gazo krosnis 1 m. 

senumo, kaip nauja. Teisingai 
įkainuota, skubiam pardavimui. 
Apžiūrėję, įvertinsite gerą pirkin] 

3615 S. Emerald Ave. 
Vlrginia 7-5928 

R C n r VALYMAS — LYGINIMAS — 
TAISYMAS 

Pilnai {rengtas biznis, gerai įsigy
venęs, geras pelnas. Ideali vieta siu
vėjui. Nuoma $75, gt^ra sutartis, ap
šildymas. Kaina 11,990. Tesikreipia 
tik sugebantieji ir patyrę. Pamatę 
įvertinsite gerą pirkinj. 

1540 N. Kaiiov, 
ALbanv 8-18S9 

Savininko Įkainuota 
pardavimui. 

Delujce I kamb. m Orinis Georgian 
namas, t inkamas pajamom. Yra 
"sundeek", 12x20 solarium. 1 ' į kok
lių vonios, gazvi šildymas, indams 

j plauti mašina, veneciškos užuolai
dos, •'aMings", dvigubas, sausas rū
sys. l<i<# įmokėti — G. I. Kaina 
$16.5IM». įooiT st. Eawrence, Saukite 
savininką \YAtorfaU S-S970. CA-
Unnet 5-8500. 

IfcNUOMUOJAMA 

ISNUOM. 4 KAMB. 2-me augšte 
ŠVIESUS BUTAS, gražioj vietoj, 
priešais parko. 

Tel. KOck\vell 2-7502 

IŠNUOM. 7 KAB. BUTAS suau^ 
Klišiems, 2-me augšle. Gani apšil
domas. 

5715 S. Sangamon St. 
Telef. ENgelwood 4-6985 

IŠNUOM, 4 KAMB. BUTAS 
Teirautis tel. — 

GOloveliill C-17 70 po 45 v. v. 

&ROSERNfi IR DELIKATESŲ 
KRAUTUVU 

Gerai einąs biznis įsteigtas prieš 
35 metus. Geros prekes. Nuoma $80. 
gera sutartis. Ideali vieta mėsininkui. 
Dėl ligos nori skubiai parduoti už 
$1,350. Apylinkėje Kedzie ir Armi-
tage. Pamate įvertinsite gera pirkinį, 

šaukite SPauhliiijį 2-3550. 

P IRKITE TIKSLAI Iš SAVININKO. 
— APLElDt lA MIESTĄ 

6 kamb. mūrinis namas, arti mo
kvklos, bažnyčios ir transportaeija. 
Namas savininko statytas. Spintos 
virtuvėje, keramikos koklių vonia, 
karštu vandeniu — stokeriu apšild.. 
•a\vnings", radiatorių uždengtuvai, 
nuo sienos iki sienos kilimai. Reerea-
tion kambarys rūsy. Cemento gara
žas. Apsodintas 39x125 sklypas, St. 
Columbus parap. Savininkas — 

Mltchell 6-0481 

SAVININKAS PARDUODA 
NEBRANGIAI. 

APLEIDŽIA MIESTĄ, P IRKITE 
TIESIAI Iš SAVININKO. 9f»th St. 
art i Normai. B kunib. m fir. Georgian 
rezidencija, 9 m. senumo, pilnas rū
sys, gasu apšild.. koklių "sliowcr" 
vonia, šaldytuvas, krosnis, žieminiai 
langai Ir sieteliai. 4-\1^5 pėdų skly
pas, aptvertas. Kaina $12.000 

Hllltop 5-4523 

(.KlilV K R A I T I V K , 
1 augšto mūrinis nanias, gražus 4 
kamb. butas, 2-jų automobilių gara
žas. Pelningas biznis. Dėl ligos nori 
skubiai parduoti, teisingai įkainuo
tas. Geni progų įvertinsite apžiūrėję. 

2640 \Y. 47th St. 
LAfayette 3-009S 

MODERNIŠKA TAVERNA 
Mūrinis namas su gyvenamom pa
talpom, porai. Savininkas išeina 
pensijon. Apylinkėj 54th ir Her-
mitage. Agentas — McNally & 
Company, HUdson 8-2003. 

PIRKITE TIESIAI Iš SAVININKO. 
7 kamb. mūr. Georgia namą. graz. 

apšild., 3-jų mieg. kamb.. koklių vo
nia viršuj. Balionas, valgomasis, vir
tuvė ir Hixl7, "den" apačioj. "Sun
deek", 2-jų automob. gar.. apšild. 
Daug priedu. Slteldon Heig-hts. Kai
na .<1!».šou. Savininkas — 

Pl ' l lman 5-7:i55 

SAVININKO ĮKAINUOTAS SKT-
MIAM PARDAVIMLI didelis C kamb. 
medinis namas. 2-jų automob. gar., 
sklypas 50x125. St. Niehplas parapi
joj. Patogu į krautuves ir transpor
taeija. Kaina | l 1,000. Savininkas, 

\V.\lbrt>ok 5-7158 

AUTI 691h IK AKTESIAN 
C kamb. "cottage". Pilnas rūsys, 2 

vonios, kais tu vandeniu automatiš
kai aliejum apšild.. 2-jų automob. 
garažas. $10,900. Filna kaina 

2-jų 
Pajamų 
apšild.. 
poreiai. 
pas sav. 

butų mūr. — 5 ir 5 kamb. 
$MI į mėnesį, karštu vand. 

2-jų automob. gar., uždari 
Pamate įvertinsite. Kreiptis 

lX)wnha41 3-2 403 

0151 
KOSAS REALTY CO. 

S. Kedzie GRovehill 0-8015 

BUILDING & KEMODELENG 

JSIGYKITE DABAR 

Kiek Lietuvos Tautiniam Atgi
mimui turėjo reikšmes "Aušra", 

religiniam — 'ATEITIS" . tiek 

<iin Vyte* Nemunėlio knyga 

ICTOTAJ TftVYNEl 
• 'at i-mtš mažiausiems skaitytojams 
^piHofos VI. Vileiklo iliustracijos 

Kaina 50c 

Apie tai ir daug kitų įdomių 
dalykų rasite naujai išle'stoi prof. 
S. Šalkauskio kny^oi "ATEITI
NINKŲ IDEOLOGIJA". 

Knyga įdomi ne tik ateitinin
kui, bet kiekvienam pedagogui, fi
losofui, humanitarui, visuomeni
ninkui. Tai yra auklėjimo šedev
ras, kuriam lygų sunku rast i 
ir kitose kalbose. 

net 

i žsakvmus pioų.-:ii ,sktt. 

DRAUGAS". 

'HS4 S" Oakley Ave„ 
^hieago 3. OI 

^ , j — . . — — - ..,,- - i Į s g g s s ^ C ^ B M l ^ r — " —~"~~S^HSBBI 

Pirkit Apsaugos Bonus! 

Kaina $3.00. Gaunama "Drauge ' 

2334 So. Oakley Ave., 
CHICAGO 8, ILL. 

NAMŲ STATYBA 
Jvalrūs pataisymai ir pardavimas 

Jei norite pirkti ar užsakyti namą 
kuris būtu grerai išplanuotas, pato-
grus, gražus ir pigus, pirkite a r užsa
kykite pas 

V. ŠIMKŲ 
Susitarti šaukit REliance 5-8202 

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

Adresas : 4645 So. Keating AVe. 

CHICAGO 3 2. ILL. 

K O N T R A K T O R I U S 
STANDARD BUILDERS, INC. 
726 W. 18 St . Chicago 16 

A. Gintneris, pirmininkas 
V. Petrauskas, statybos ^sdgjas 

GH 3-1535 
Uetuvių Statybos Bendrove stato na 

.aus pardavimui, pagal užsakymus ir a. 
Hî ka remonto rlarhu* 

PETRO BALTRAMONO KIRPYKLOJE 
esančioje ^farąuette Pa rke 2543 '/2 West 71 Street 

KERPA VYRUS, MOTERIS IR VAIKUS 
DARBAS ATLIEKAMAS GRA2IAI IR SĄJŽININGAI J3 

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

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

Paskolos Duodamos Namu įsigijimui 
lengvomis Sąlygomis 

CHICAGO SAVINOS & L0AN ASSN. 
6234 S. Western flve. CMcago 36. 111. 

CRANE SAVINGS I LOAN ASSN. 
2555 W. 47th St. Chicago 32, III 

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

-+• 

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

UNiVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN. 
1800 S. Halsted St. Chicago 8. II) 

NORTH Kl \T . I tMDK — -'-jų bu
tų, 5 ir 6 kamb. Padidinamas rūsys. 
Karštu oru aliejum apšild., 2-jų au-

4tomob. gar., 00x140 sklypas. Gražiai 
spygliuočiais apsodintas. Teisingai 
jkamuotas, nori skubiai parduoti . 
Pamatę įvertinsite gvrą pirkinj. Su
sitarimui šaukite — 

(if i iderson 4-5707 

ČIA NEPAPRASTAS PIRKINYS. 
'A butai — 5. 4 ir 2 kambariai . Ar

ti Humboldt ir Armitag-e. Pajamų 
$155 j mėn., plūs savininko butas. 
Puikioje padėtyje, švarus. Aliejum— 
karštu vandeniu apšild. Didelis skly
pas. SI8,250. Duokite pasiūlymų. 

C, F . Campe & Co. 
2328 \V. Lelancl, ljDng Beach 1-1239 

ROOMING HOUSE ir mūr. namas. 
36 kamb. — 20 vienetų. Garu šildo
ma; labai geros pajamos, prieinama 
nuoma, ilga. sutartis. Teisingai įkai
nuota skubiam pardavimui. 

12S4-30 North Clark St. 

P IRKITE TIESTAI Iš SAVININKO. 
— APLKiDtlA MIESTĄ 

I.a Grange Park 'e "Tri-level faee 
briek", 3 mi<g. kamb.. p l imo spin
tos virtuvėje, gazu apšild., pušinAm 
lentom išmuštas didelis • 'den"-kamb.. 
"spearhead aunings" , gazine krosn's. 
kilimai, užuolaidos, patio barbequ<\ 
50x133 sklypas, gražiai apsodintas. 
Tuojau užimti. Savininkas — 

m***mm9Š 4-2«97 

Siįvinlnko ikainuota> skubiam 
Į..tnla\ linui. 

M t S \V. 87th St. 
6 dideli kamb. — mūr. rezidencija. 

2-jų augštų planas, 1 t* vonios, gazu 
apšild., nuo sienos iki sienos kilimai, 
užuolaidos ir krosnis, kokliu vonia 
ir virtuve, aliuminiai žieminiai lan
gai ir sieteliai. Pilnas "\veather s tr ip-
ping", 41x125 sklypas. Daug piredų, 
perdaug čia suminėti. 

POrtsniouth 7-6799 

ČIA NEPAPRASTAS PIRKINYS 
tiesiai iš saviuiuko. Puikus "raiu-h 
ty]xj" namas. 5 kamb. 37x127 pč-
di) skl\-}>as, pažu apšild-, veneciškos 
užuolaidos, l12 automob. g-ar. su 
patio, pilnas rūsys su "recreation 
roonj' ', kok 1 i ų von ia. 
8950 S. Constance, SOuth Shore 

8-6579 • 

Savininkas aplediia miestą, 
parduoda namą, nebrangiai 
Jeffery Manor apylinkėje 

4 m- sesunio, 5 kamb- mūr. Geor
gian stiliaus. Puikiame stovy- Ke
ramikos koklių vonia, Younęstovm 
virtuvė. 30x175 sklypas- Kreiptis 
pas sav- 9556 Calhoun Ave. 

ESsex 5-5587 "-

LNOH PMOOM — maža valgjkla. 
pelningas biznis, ideali vieta porai. 
Nuoma $40, gera sutartis. Tikras 
"bargenas". 747 W. North Ave. Pa-
'matę jvertinsite gerą pirkinj. Skam
binti \Vhltehall 4-9309. 

AR JUMS REIKALINGA. PUIKI 
VIETA BIZNIUI 

pietvak. miesto daly? Gyvenkite vie
toje su pajamom, dar 2 butai po 5 
kamb. 3-jų automob. garažas. Pilnai 
sumodernizuotas. Nuosavybe su ge
rom pajamom. Saukite savininką, 

CLUffside 4-0522 

KAINUOTA SKUBIAM PARDA
VIMUI- Pajamų nuosavybe. 2-jų bu
tų po 5 kamb- medinis namas. 1-as 
a įurštas naudojamas kaip dirbt uv«\, 
2-me aukšte gražus 5 kamb- butas. 
Mūrinė dirbtuve (namas) užpakaly, 
aliejum apšild. Apylinkėje Cieero 
ir Harrison. Tuojau fralima užimti-
$13.000. MAnsfield 6-3795-

NEBRANGIAI PARDUODAMAS 

S-jų metų senumo mūrinis bun^a-
low Marquette Parke . 5 kamb., 
rūsy 3 kamb., automatinis šildy
mas. Apžiūrėti iki 4 vai. popiet. 

6927 S. Talman Ave. 

SAVININKO ĮKAINUOTAS SKU
BIAM PARDAVIMUI PAJAMŲ NUO
SAVYBE. 2 namai prie kampo . . 2 
po 6 kamb. ir 9 kam. rezidencija. 
Galimybe g-erom pajamom. Garažas 
vienam automob. 60x125 sklypas. 
Peoria arti 55th. Skambinti savinin
kui po 1 vai. popiet. — 

Mvlngston 8-2946 

i 
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Penktadienis, lapkričio 19, 1951 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS V 

Jif parneš lietuvišką dainą j Vilnių Racine, Wis. 
Parapijos ba žaras Vaišingi buvo mūsų kiemai ir tą dėmesį ir padėtų chorams; 

sodybos Lietuvoje. Kai užsuk- -mirus dainai, mirs ir lietuvybė, 
davo kaimynas ar pakeleivis, ikį šiol, deja, dainos ir muzikos 
visada būdavo šiltai priimtas ir į vienetais niekas nesirūpina, tik 
pamylėtas. Nors laikas ir aplin- p a t y s dirigentai ir choristai plu parapijos .svetainėje. Sėkmin 
ka mus atpratino nuo daugelio . ša, bet ir jie jau baigia savo !

 g a i du sekmadienius vykęs ba 
tradicijų, bet vaišingumo jaus-1 jėgas prarasti. Eidami tuo ke- žaras bus užbaigtas ištraukiant 

Metinio Šv. Kazimiero para
pijos bazaro pabaigtuvės įvyks 
šį sekmadienį, lapkričio 21 d., 

Sporto kronika 
(Atkelta iš 2 psl.) 

čiams priaugs rimtesnių varžo
vų, lauksime sekančių pasaulio 
krepšinių pirmenybių, įvyksian
čių 1958 m. Santiago mieste, 
dūlėje . V. G. 

r 
tas, apgalvotas žaidimas ma
žiau sukūrė "gražesnių situacijų 
puolime. Reikia dar pastebėti, 
kad jau beveik pamirštas zo- \ s ^ g = = = 
ninis dengimas vėl buvp labai STATYBAI IR NAMŲ 
dažnai panaudotas. Galbūt dėl. PATAISYMAMS 

= ^ 

mas daugelyje liko gyvas. Pra-; nu> galima prieiti prie liūdno didžiausias dovanas: šaldytuvą, to, kad buvo-maža žaidėjų, drįs 
eitą šeštadieni didžiai vaišingi | g a i 0 . Gi lietuviška daina yra j radiją, kavinuką, stalo lempą, 
pasirodė esą Chicagos Lietuvių p a t s efektingiausias ginklas indų komplektą ir kitus vsrtin-
Vyrų choro choristai. Tą dieną j p r į e š nutautėjimą.' 
Chicagoje, jų iniciatyva, bu v o 
suruoštos vaišės svečiams čiur-
lioniečiams iš Clevelando. Vai
šėse dalyvavo apie 140 žmonių: 
čiurlioniečiai su dirig. A. Mikui-
skiu ir kitais vadovais, šeiminLi 
kai su dirig. Br. Jonušu, konsu 
las dr. P. Daužvardis su ponia, 
būrelis muzikų, spaudos žmonių 
ir kitų svečių. Vaišes pradėjo 
L. Bildušas trumpu žodžiu. 

Vienas to vakaro kalbėtojų 
išsireiškė, kad lietuviškas me
nas gimė ne karininkų ramo
vėse, policijos nuovadose, bet 

PagerbS Šimutį, Sttphens 
ir chorą 

gus daiktus. 

Parapijos klebonas kun. V. 
Andriuška, MIC, ir bazaro ko-

"Čiurlionio" ansamblio pirm. J. mitetas maloniai kviečia visus 
Nasvvtis nuoširdžiai dėkojo vy- j raciniečius bei malonius kaimy-
rams už šiltą priėmimą. Savo . nus iš Milwaukee, Kenosha, 
kaltoje jis iškėlė bendrąjį visų! Waukcgan ir Chicagos bazare 
lietuvių reikalą: dirbti, kol vė> dalyvauti. 
laisva daina suskambės sava- V i s a g b a z a r o pelnas yra ski-
me krašte. Šia proga, j i s viešai r i a m a s parapijos statybai,, pir-
padėkojo komp. Leonardui Ši- m o j e eįiėie klebonijos pastaty-
mučiui ir Alice Stephens už vi- m u i 0 vėlį au bažnyčios bei pa-
sokeriopą paramą, esant an- r a pį j 0 s salės pagerinimui. As-
sambliui Vokietijoje. Ansamblis meniškų aukų statybai iš para-
buvo paruošęs specialius pade-' pįjos narių bei draugijų jau yra 

tančių bandyti savo laimę iš to
liau, o gal kaip vaistas prieš 
ilguosius amerikiečius, prancū
zus, kanadiečius ir kt. 

Su viltimi, kad tokių pirme
nybių dalyvių sąstatas bus žy
miai pilnesnis ir kad amerikie-

S5į-. > - » ^ 

šiaudinėse pirkiose, ir todėl jis, kos pažymėjimus ir norėjo šios gauta 5,357 dol., neskaitant jau 
mums toks brangus... 

Kai tik čiurlioniečiai tą tyrą
jį liaudies meną, liaudies geni
jaus imtymiausias apraiškas — 
dainas, šokius, primityvius mu
zikos instrumentus išnešė į vie-

vakarienės metu įteikti jiems, ta j esamo pelno iš bazaro. 
čiau, vos atvažiavus Chicagon, 
dingo pirmininko lagaminas, ku 
riame buvo ir tie garbės lapai. 
Taip pat "Čiurlionio" ansamblis 
norėjo įteikti savo plokštelių al

sumą: į scenas, žmones ir pa- bumą su įrašu Chicagos Lietu-

S. Budrys 

Spaudos paminėjimas 

Lapkričio 20 d., šeštadienį, 
7 vai. vak. Sokol Hali, 1625 Ra

šau!]. Po penkiolikos jų darbo vių Vyrų ehorui, tačiau — ai-; cine St., Racine, Wis., įvyksta 
metų iš spaudos, iš patirties ir fcumas irgi liko lagamine, 
kitų atsiliepimų matome, kokio P a s k u t i n i s c l l i c a g į e č i u k a l b e -
didelio atgarsio pasiekė čiurlio- j o m a c s t r o R J o n u § a s # P r i e š , 
mečių koncertai. Taigi, tas pa- t a i v y r ų c h o r Q va}± g e k r L 

spaudos atgavimo 50 metų su
kakties minėjimas, kurį ruošia 
TMD Racine ku^pa. 

j Kalbės Povilas Abelkis. Ke-
prastas liauc kūmas ir lietuvis- B i l d u š a s a t n e š ž g r a ž ų Y o r t ą ~u j noshos lituanistinės mokyklos 
kūmas pas esąs puikiau- 1 5 ž v a k u č i ų i r p a d ė j o p d e š m a e | mokiniai suvaidins scenos vaiz-
sias lietuvių tautos reprezentan g t r o M i k u l s k į > M a c s t r o t u r e j o 

tas kultūringojo vakarų pašau- u ž p Q s t i y i s a 3 ž v a k u t e s > k u r ] o , 
lio žmonėms. Už tad teisi bu .o S i m b o l i z a v o 1 3 a n s a m b l i o d a r b o 

J. Dažv^rdiene, pareiškusi, kad ffletų P Q g r i a u s m i , I l g i a u . 
jūs savo dainomis kartais dau- s i ų m e t ų „ . . C i u r l i o n i u i » , p a č i a m 

giau pasiekiat, negu kad pasie- M i k u l s k i u i j o 2 5 m m u z i k i n ė s 

kia politikai ir diplomatai. S t a i l ^ j ^ Q Mikulskienės 20 
"Čiurlionio" gar lė ir didybė, štai 
kodėl jis pirmaujantis ir repre
zentacinis dainos vienetas, štai 
už ką lietuviai čiurlioniečiais di
džiuojasi. 

Penkiolika žvakučių — penkio
lika metu 

m. muzikinio darbo ir garbin
giesiems dainininkams, kurie 
nuo pat Vilniaus dienų yra 
ansamblyje, proga, vaišės vyko 
toliau. 

Savo dvasia, nuotaika ir vai
šingumu tai buvo lietuviškas 

delį "Po svetimu dangumi". Šo
kiams gros B. Jonušo orkestras. 
Veiks baras su užkandžiais ir 
gėrimais. Visi Racine ir apylin 
kių lietuviai maloniai kviečiami 
atsilankyti ir linksmai bei įdo
miai praleisti laiką. Rengėjai 

biltoje dvasioje ir pakilioje i kiemas. Kalbos tik apie lietuvis 
nuotaikoje prabėgo šeštadienioi kūmo, apie savos kultūros iš-
vakaras su čiurlioniečiais. Vos j laikymą ir jos reprezentavimą 
susėdus prie stalų, tuoj įsižiebė j kitiąms tesisuko, savo lietuviš-
dainos ir jos skambėjo iki išsi- j ko s dainos taip gražiai skambė-
skiriant. Protarpiais buvo pa-1 jo. Žinant, kad ir čiurlioniečių 
sakyta eilė kalbų su linkėjimais! ir vyrų choro eilėse yra nema-
čiurlioniečiams. Iš chieagiškių; 2a dalis pakeliui iš Lietuvos iš
kalbėjo: vyrų choro valdybos j augusio jaunimo, džiugu kons-
pirm. Vyt. Radžius, kuris vedė tatuoti faktą, kad mūsų ansam 
ir visą vakaro progiamą, labai 
puikų ir svarų žodį tarė Lietu
vos konsulas dr. P. Daužvardis, 
J. Daužvardienė, LB Chicagos 
apygardos pirm. P. Gaučys, A. 
Morkus, Alice Stephens, P. Mil-
leris, "Dainavos" ansamblio 
pirm. J. Paštukas ir "Muzikos 
Žinių" red. J. Kreivėnas. 

Svečių vardu kalbą tarė mae
stro A. Mikulskis, kuris iškėlė 
daug aktualių minčių, tarp jų 
ir paramos reikalą, kad visuo
menės veiksniai atkreiptų rim-

bliai ir chorai palaiko gyvą lie
tuvišką dvasią jaunimo tarpe ir 
kad tikrai, anot Vyt. Radžiaus. 
"Čiurlionis" parneš lietuvišką 
dainą atgal į Vilnių... 

Šeimininkai nuoširdžiai vaiši
no svečius ir paklusniai tarna
vo vyr. šeimininkei E. Jonušie
nei, nešdami valgius ir gėrimus 
ant turtingų stalų. Kontaktas 

Windsor, Ont. 
Linksmavakaris 

KLB VVindsoro apylinkės v-ba 
lapkričio 20 d., šeštadienį, ge 
rai žinomoje kroatų salėje 
2520 Seminole, rengia linksma-
vakarį. Iš toliau atvykstančių
jų patogumui salė bus atvira 
nuo 6 vai. vak., o programa 
prasidės 7 vai. punktualiai. 

Atsilankiusieji turės progą 
pamatyti nuotaikingą 2 veiksmų 
komediją "Vargšas Tadas", ku
rią suvaidins Detroito Lietuvių 
Dramos sambūris "Alka". Pa
statymas ir režisūra Justo Pus-
dešrio. 

Kaip žinoma, komedija "Varg 
šas Tadas" neperseniai buvo sta 
tyta Detroite ir turėjo didelį pa
sisekimą. Visi, nespėję pama
tyti Detroite, kviečiami į Wind 
sorą. 

Po programos vyks šokiai, tarp šeimininkų ir svečių buvo 
, rp • - i * : grojant geram orkestrui, o apa 

gyvas ir malonus. Taip, juk tai f. . . • . ., : _ \ F 

tineje salėje veiks bufetas. 
Bendruomenės Valdyba 

buvo vienos didelės meno žmo
nių šeimos šventė... VI. Kmj. 

GKAŽI JŲDVIEJŲ DRAUGYSTĖ 

PIGIAI IR SAUGIAI 

PERKRAUSTAU 
B A L D U S 
VIETOJE IR Iš TOLIAU 

K. EIDUKONIS 
Turtu naują dideljį sunkreibn| 

ir apdraudas 
«»30 S. Talmanu Chlcago 2U, n» 

TeL GRro »ehill 6-7096 

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

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
- ^ ŠILUVOJE 

Kaina 40 centų 
Ją galite gauti 

" D R A U G E " 

2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, ILL. 

šimpanzė, apsikabinusi šunį, nori tapti draugu po to, kai jie bu
vo parodyti televizijoje Hollyvvoode, Caiif. (INS) PLATINKITE "DRAUGĄ". 

G U Ž A U S K Ų 
BEVERLY HILLS 

G Ė L I H Y č I A 
Geriausios gėles dėl vestuvių 

Ofinketų. laidotuvių ir del kitu 
'isokiu papuošimų. 

3443 Wes! 63rd Slreel 
Tel. PRospect 3-0833 ir PR 8-0834 

PRISTATOME 
VISOKIŲ RCAIV 
MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBER (XX 

STASYS LTTWINAS, Prez. 
3039 S<K HALSTED ST. 

TeL VIctory 2-1272 
APKATNAVIMĄ IR PREKIŲ PRI

STATYME TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RASTINE ATIDARYTA kasdien niK 
8 vai. ryto Iki 6 vai. vakaro Ir 
Šeštadieniais Iki 3 vai. vakaro 

TAUPYKITE 
Chicagos Stipriausioj Taupymo įstaigoj 

T U R T A S . . . . 846,000,000.00 
ATSARGOS FONDAS . . . $3,700,000.00 

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

Trečiadieniais visai neatidaroma. 

STANIĮARI) IEDERAL SAVIMS 
A N D L O A N A S S O C I AT?0 N 

v OF CHlC'AGfc • - ' S 
fif 4192 ARCHER >AVE., CHICAGO 3 2 

T * * * * Ą PKONE: V i r q i r » 1 a T ^ ^ l W * & ^ 

O VIS DĖLTO 
Perkant šveicarišką laikrodį, 

rašomą, siuvamą mašiną ar ką 
nors kitą, apsimoka pasiteirauti 
pas J. KARVELĮ, 3322 So. Hal-
sted St., Chicago, UI. Tel. 
YArds 7-0877 

"f r* *z 5 metę 
T E L E V I Z I J O S 

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

TV IR RADIJO LEMPOS 
*FARATl> SL-TAISYMAh 

»rbtuvftse ir namuose atliekama* 
•ityrusių inžinierių. Sąžiningas i» 
^ras•patarnavimas garantuotas 

•Dflinfl 
TCLEVISIOn 

Cs^leš - s.^rvice) 
1130 S. Halsted. DAnube 6-6887 

Send no\v for 
•Rt'al Bvttcraootcli Suekers 

Large — 24 to a box only $1.50. 
POBtag« i>repaid. 

fLOHLERS K AM) V K1TCHEN 
CEDAR LAKE, 

IN D. 

Visi Piltsburgho lietuviai 
KLAUSO IR REMIA 

Piifsburgh'c Lietuviy 
Kataliku Radijo Program? 

— vadovaujama — 
Lietuvos Vyčių Pittsburęhe 

JI TRANSLIUOJAMA 
Kiekviena sekmadien* nuo 

l::JO iki 2:00 vai. p. p. 
IŠ STIPRIOS IR GALINGOS 

WLOA 
RADIJO STOTIES BRADDOCKE 

Visais reikalais kreipkitės šiuo adre 
BU: LITHUANIAN CATHOLTC HOUF. 
Radio Station WLOA, Braddock. Pa 

Jei turite parduoti ar išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VIrginia 7-6640. 

t 
ELZBIETA JANUŠAUSKAS 

Pildai pirmą vyrą IVtnilis 
BEClONYTfi 

Gyveno Mu W. |Ird St. 
Mirė lapkr. U d., in,r»4, B:4S 

vai. ryto. Gimė Lietuvoje; kilo 
iš šiavilii.i apskr., Stariūniu pa
rapijos. Amerikoje išgyveno 4 Į 
m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 
duktė Alice Gudjpni.s. feentaa 
Alfonse, du sūnūs: Alfonse Pet
rulis, marti Jennie; James l'et-
rults, marti Thereaa, d\x anū
kai, sesuo Ona šlapelis, švoge-
ris .Napoleonas ir ju šeima, pus
sesere Barbora Žilinskiene, švo-
peris Stanislovas, du pusbroliai: 
Jonas Katiliavas ir Juozas \io-
ėion s su šeima, kiti gimines, 
d įaugai ir pažįstami. 

K unas pašarvotas Antano M. 
Phlllipe kopl>ėioje, 8J07 S. 
Jatuanica Ave. 

Laidotuves jvyks pirmadienį, 
lapkričio 22 d., iš koplyeios 
8:30 vai. pyto bus atlydėta J 
šv. Jurgip parap. bažnyeirj, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos 
už veliones sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta j šv. Kazimiero 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame \ isuy 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

.Nilifule: Duktė, žentas, sū
nūs, marčios ir anūkai. 

Laidotuvių direktorius Anta
nas Phillips. Tel. YArds 7-340L 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR NELS0N 
- aavininko 

St. Casiioir Monumcm 
Company 

3914 West l l l th Street 
Vienas blokas nao kapinią. 

Didžiausia** paminklams pla.no. 
pasirinkimas mieste 

Telei. CEdarcrest 3-6335 

M0VINC M0VIHC 

l*W IS TOLI IR, ARTI "*9 
NAUJI OJOUI TROKAt-NAUJAUSI KRAUSTmO (PANKfAI 

ILGU METU PATrfUMAS-Pi6VS l#SAŽlNtN6A$ PATARNAVIMAS 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. VMItraok 5-9209 

V 

STEPONAS C. LACKAMfiCZ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 

TRYS KOPIYCIOS 
2424 W. 69th St. 
2314 W. 23rd PI. 
10756 S. Michigan Ave. 

REpublic 7 i*f? 
Vlrginia 7-667? 
PUilman 5-1270 

ANTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. VYESTERN AVE. 1410 S0. 50ih AYE 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL 

GRovehill 6-2345 
TOvrahall 3-2109 

. *» 

JOHN F. EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4605-07 South Hermitage Avenue 
TeL YArds 7-1741-2 ir BIshop 7-9181 

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

LIGDĖSIO VALANDOJ 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. Hestern Ave. Air Conditioned koplyčia 
BEpubiic 7-8600 — 7-8601 AotomobUiams \ieta 

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVII 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambnlanm patarnavi- jf& H*. Me" t i u l m e koplyčia* 
y r a teiklamat MOT IKlk ' Į s o s e Chicagos IT( 

<Meną ir n a k t i. B«»« r j Mg Inselaun. dal̂  

<»le inokita ^^^J^^JMi^^ »oj»»i» «»t* 
m m . ^ * ^ J « ^ ^ ^ 

ANTANAS M. PHILLIPS 
'3307 S. LITCAN1CA AVK. Tel. JArds 7-344> 

K t l U P. GURSKIS 
W Weet 18tb STKEET Tel. SEeley S-57J -

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
6126 W. Roosevelt Roarf TeL OLymplo 2^245 

romAš^i: RUTKAS 
<854 S. HALSTED STREET reiepboii«..% Ards 7-191 

LEOMARDAS F. BUKAUSKAS 
'08Ž1 S. M1CHJOAN AVE. TeL COmmodore 4-2228 

JURGIS F. RUDMIN 
!W1» 8. UTUANICA AVlL TeL Y Arda 7-11S8—ll3f 

JULIUS UULEVI6IUS 
,4348 S. CALIFORNIA AVE. TeL LAfayetto *W 

LEONARDAS A, Lt ERS K IS 
«646 WEST 46th STREET ' Tel. YArds 7-4T781 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 SO. 50th A\T,., OCERO 50, ILL. Tel. OLymplr 2-1008 

http://pla.no
file:///ieta
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IŠ ARTI IR TOLI 
DID. BRITANIJOJ 

— Perkama lietuviu sodyba. 

X Tovvn of Lake apy.inkes 
Balfo aukų rinkliava davė gra
žius rezultatus. Nors rinkėjų 
nebuvo daug, tačiau aukų dėžu-1 Valdyba tokį ūkį aptiko Head 

mentavus galima būtų naudoti 
vasarotojų reikalams. Kiek ank 
sčiau ši tame ūkyje buvo katali-

D. Brrtan.jos lietuviai seniai rū - : kų i ž l a i k o m a m o k y k l i l ) k u r i v g . 
pinasi įsigyti koki ūkį su pato- , i a u t u v o ^ ^ j r / g u 

giais namais, kur ga 'ė tų p.-isi-; k ; t o s y i e t o s m o k y k l a v i s a s t a 3 

glausti nedarbingi seneliai i r : flkis s u į e j u d o m u t u r t u p a r d u o . 
kur galima būtų rengti jaunimo; d a m a - , 2 5 ( ) s y a r ( j ^ ^ ^ 
vasaros stovyklą bei įvairius są 
skrydžius. Pagaliau DBLS C. 

MoCARTHY, WATKINS, JENNEB 

temis sur inkta $484.65. 

Kivėnienė Aleksandra surin
ko $76.84, Baleišis Jonas — 
$40.27, Kriaučiūnaitė Vita — 
828.09, Joana Vai tkutė — 
S27.60, Kazys Kivėnas — 
$26.73, Jonas Gibaitis—$19.20, 
Pe t r a s Žolynas — $18.35, Liu
das Šmulkštys — $18.10, Vida 
Jucevičiūtė — $17.80, Kordula 
Sabaliauskaitė — $17.28, Aldo
na Avižienytė — $15.51, Anta
nas šl i teris — $15.52, J ū r a t e 
Jucevičiūtė - $14.84, Kastyt is ! d a ų g i a i l į į ^ į t * , kurie anksčiau 
Jusevičius — $12.65, Mina Lio-
renta i tė — $12.01, Danguolė 

lev Park, Headlev, Hantshi re . 
45 mylios nuo Londono. Žmonės 
ūkio yra 56 akrai , kurių dides
nę dalį užima parkas , miškelis, 
upė bei aikštės, nors y ra pa- A k c B e n d r o v ė s a k c i j ų u ž % _ 
kankamai vietos įvairiems dar- o QQQ S V aru 

Svars tydama, a r tą ūkį pirk
ti, C. Valdyba atspausdino s p > ] 
cialias krajutes , kuriose apra- j 
še visą objektą ir apsliavo, a r Į 
apie 1,000 aktyvių D. B r i t a n i 
jos lietuvių pirktų Lietuvių I 

zams. Tame ūkyje y r a erdvūs 
namai su pagrindinių kambariu 
raš t inės kambariais , 4 voniomis 
ir kt. Namuose įrengta kanali
zacija ir centralinis šildymas 

Sekančių keturių dienų metu 
atsiliepė 297 lietuviai, kurie pa
sižadėjo išpirkti akcijų už 1,622 
svarus. Praėjo dar savaitė ir 

~~~*J~- "j Z" ~T~ ' atsiliepė viso 535 akmenys, ku-
Namai dar neseni, raudonų ply-: . .» , . . , . , . . 

.. , , . ' n e pasižadėjo pirkti akcni 
tų ir nereikalauja jokio remon
to. Be tų pagrindinių namų yra 

Nuotraukoje matomas sen. Arthur W. Watkins (centre), kuris vadovauja McCarthv bvlos komite
tui. Dešinėje: sen. E. Jenner ir kairėje pats Me'J irthy. Jenner ragina nebalsuoti už sen. McCarthy 
papeikimą. Jis sako, kad Watkinso komiteto sudarymas buvo komunistu įtakoje. (INS) 

BRAZILIJOJ 
— Lietuviu choras televizijoj. 

Lietuvių Katalikų Bendruom?-
U.KC1JU \1'J _ , - , 

2,393 svarus . Buvo tokų (kaip n e s ^ a s **° Paulyje yra be-
B~I~<XU,; ;- D . m n i - u ^ i i™ ' n e didžiausia lietuviškos kultū-Bakaičiai ir Pr . Milašius), ku-

CHICAGOS ŽINIOS 
Ne į tą mašiną įsėdo 

Robert Ferr ing, 12 metų vy
rukas , kandė pri taikyti " jeep" 

K A S , K U R , KADA 
— T. M. Bendradarbiu 5 sky

r iaus susir inkimas. Penktadienį , 
j lapkričio 19 d. 8:15 vai. vak., 
j š auk iamas Tėvų Marijonų Ben
dradarbių 5 skyr iaus susirinki
mas . Susir inkimas įvyks Gimi
mo šve. Marijos parapi jos sa 
lėje Marąuet te Parke . Į susirin
kimą a tvyks ir kun. J . Budzei-
ka, MIC, TMB dvasios vadas . 

— Atminkime lietuviu t au tos 
žiedą. Paaukoki te vienos valan
dos uždarbį lietuvių s tudentų 
šalpai. Aukas s iųski te : Li th . 
Studonts Fund, A c c No. 11737, 
7< Chicago Sav. & Loan Assn.. 
6234 S. VVestorn A ve., Chicago 
36, 111. 

Sumažėjo susisiekimo 
nelaimiu 

• 

Illinois valstybėje spalio mėn. 
173 asmenys žuvo susisiekimo 

rie nu ta rė p h k t i akcijų už 100 ™ s pajėga Brazilijoje. Tas sam- v a i r a v i m o technik 

Pe t ra i ty tė — $11.32, Ina Mac
kevičiūtė — $10.46, Nijole Gul-

y a r t o t i u k i o re ika lams^o vėliau j ^ ^ L i e t u v i ų N a m ų A k . b ū n s reguliariai ruošia koncer 

cinės Bendrovės valdyba p a 3 . • t u s d v i e m s ir svetimiems no 
kelbė: "Atsižvelgiant į iki šiol i t l k S a o P a u ly-*e, bet ir kituose 

_; Brazilijos miestuose. J is y ra 

čia buvusios katalikų mokyklos 
klasėms. Ten pa t y ra šil tadar
žiai ir 3 garažai . Kiek t o l a u , 

ą savo tėvo ] tų, juodukas užpuolė netoli jų 
bet automobiliui "Caclillacui", 

baigėsi liūdnai. 
Robert Ferr ing, antradienio 

namų, 1508 So. Spaulding ave. 
Kilus t r iukšmui, užpuolikas pa
bėgo. LTžpuolimas įvyko Filmore 

l ' n ska i t ė - S8.76, Rymantas p r i e u p e l i 0 | s e n a s v a n d e n s j P ^ f £ *££ * ^ J T ? ! " ' kv 
Vai tkus — $8.82, Vincas Dana- m a i u n a S ( kuris dabar laikomas 
pilis — $8.51, Aleksas Urbonas k a i p m u Z e j i n i s dalykas. Prie jo 
— $7.59, Ona Brazdžionienė — | s t o v i m a ž a trobelė, kurią a t re-
$7.46, Irena Gepnerytė — 
$7.24, Ona Brinaitė — $7.16, 
Vytau tas Vaitkevičius — $6.88. x Anatolijus Lekečinskas, 
Laima Zabukaitė — $6.61, Ge- P ranas Juodka, Adomas Zabu-
n5 Atkočaitė — $6.20, Lidija kas, Antanas Kareiva, Izidorius 
Lakavičiūtė — $5.14, Aleksand- Atkočaitis, Palmira Tamošiū-
r a s Žalpys — $4.70, Danutė Ka- naite, Almira Miglinaitė ir R. 
razijytė — $4.50, Krist ina Sa-įMingela labai kruopščiai atliko 
baliauskaitė — $4.17, Elena savo pareigas Tovvn of Lake 
Brazdžionytė — $2.45, Algis jBalfo apylinkėje. Jų apylinkės 

; , naktį (apie 1 vai.) sėdo į tėvo i policijos distr ikte, kur pas ta
tai entuziastišką ir p a d r ą s i n a n - 1 * v i e c i a m a s pasirodyti ir televi-1 automobilį, jį užvedė ir išva-i 'ruoju metu padažnėjo užpuoli-
tį lietuvių atsiliepimą, L. Namų ZIM\ R u g s a j o 16 jis dainavo • ž ; a m B n k a ] n o r ė j o a u t o m o - i m a i . 
Bendrovės Valdyba n u t a r ė ) televizijoj drauge su televizijos hių s u s t a b d y t i , reikėjo dviejų' 
Neadley Pa rk pirkti , pasitikę- \ o r k e s t r u , susidedančiu iš 70 or-
dama mūsų tautiečiais, kad j i e | kes t rantų. Buvo išpildytas lie

tuvių kalba "Žydrasis Duno
jus" . Koncerto metu buvo ro-

ir t rūks tamą sumą sudės". 
Kaikurie kėlė klausimą, a r 

kitų automobilių. Robert įvažia 
vo į automobilį, vairuojamą YVil 
liam Lavvler, 31 metų, prie 83re 
St. i r S tewar t . Paskui t renkė į 

Paskyrė $25,000 premiją 
Atominės Energi jos komisija 

paskyrė $25,000 premiją Enr i -
co Fermi , Chicagos universite-

toks lietuvių įsigytas ūkis galės į d o m a P e r televiziją įvairūs Dū- •• pas ta ty tą automobilį. Policija t o fizikos profesoriui, dėl jo 
pa ts išsilaikyti, a r nereikės vėl nojaus vaizdai, baletas ir lietu- Į Rober t Fe r r ing parvežė namo. į nuopelnų a tomo sri tyje. 

Litvinas — $2.25, Vitolis Litvi
nas — S2.25, Eleonora Kivėnai-
te — 75c ir Viktoras Sadauskas 
-— 60c. Ypatingą padėką džiugu 
pareikšti A. Kivėnenienei, kuri 
nuo anks taus ryto iki vakaro iš
buvo gatvėse su mažu sūneliu 
Kaziuku ir surinko daugiau ne
gu šimtą dolerių. 

X Lietuvos knygnešys Alek
sandras A. Žalpys iš Town of 
Lake apylinkės Balfo rinkliavos 
išvakarėse surinko $83.50. Per 
A. Žalpį Balfas gavo aukų iš 
šių asmenų: Vincent Stancik 
aukojo 4 dol., Dorothy La
pinske — 1.50 dol., S. Metricks 
— 5 dol., A. Milan — 3 dol., 
Peoples Res tauran t — 5 dol., 
Br. Urbonas 10 dol., Jučus Sis-
te rs Res tauran t — 5 dol., F r 
Gečes — 2 dol., Pe t ras j^egis, 
I. Munoz, V. P. Pierzynski ir 
M. G. Gynal po 1 dol., Coney 
Island Res tauran t — 5 dol., M. 
Bakanavičius ir G. F . Desk po 
2 dol. Be to, A. Žalpys paauko
jo 15 dol. 

X G'mlmo Švč. P . Mari jos! 
parapijos vakarienė įvyko lap-1 
kričio 14 d.. Parapiečių prisi
r inko beveik pilna svetainS. Va- ' 
karienės metu buvo t rumpų 
kalbų. Kalbėjo ir kan. J. P a š - ' 
kauskas , kuris pranešė s tam- i 
besnius aukotojus naujai baž-~ 
nyčiai. Po skanios vakarienes 
buvo t rumpa programa, kurią 
atliko parapijos choro nariai. J. 
Endr iukai t i s sudainavo porą 
liaudies dainelių solo. Genovai
tė Mačytė sužavėjo klausytojus 
solo dainomis. Sesers Benaity-
tės labai gražiai padainavo due
tus , jos buvo iššauktos pakar
toti . 

X Ignas Brazdžionis paaukojo 
Balfui lapkričio 14 d. 10 dDl., 
Kazys Kielius ir Aleksas Kas
peravičius po 5 dol. Jonas Ja 
nulaitis — 4, Jeronimas Igna-
tonis — 3, Stasys Šakinis — 3, 
Kazys Tamašauskas ir Rober
t as Mingėla po 1 dol. Viso su
r inkta 32 dol. Visi šie paauko
jo Town of Lake Balfo centre. 

X Savanoriai-kūrejai , kuris 
gyvena Chicagoje ir jos prie
miesčiuose, dalyvaus su taut i 
niais ženkleliais kariuomenės 
minėjime šį sekmadienį Lietu
vių auditorijoje. 

lietuvių pastangos ir rezul ta tas 
y ra 580.15 dol Tos apylinkės 
rinkliavos pirmininku buvo J . 
Brazdžionis. 

X Marija Neberieziene, 5724 
So. Richmond St., grįžo iš šv. 
Antano ligoninės, kur turėjo 
sunkią operaciją. Ligonė džiau
giasi a tgau ta savo sveikata ir 
tais savo mielais lankytojais, 
kurie gausiai lankė, o ypatingai 
Šakiečiai. 

X Dan Kurai t is paaukojo 25 
dol.; Budrikas, Ju s t a s Lieponis, 
Karvelis, Daina, J u r jonas, Var
nas ir kiti prekybininkai paau
kojo vertingų fantų laimėji
mams Kunigaikštienės Birutės 
Dr-jos rengiamam baliui lapkri
čio 20 d. 

X Michalina ir Bronius Stan
cikai iš Chicagos išvyko ir nuo
latiniai apsigyveno Los Angele3 
mieste. 

X V. Doba iš Chicagos Balfo 
reikalų vedėjo pareigų pasi t rau
kė. 

X Stepas ir P r a n a s Gob'ai 
nusipirko namą su užkandine 
Bridgeporte, 3517 So. Halsted 
St. 

a tskirų rinkliavų jo remti . Pa- v n4 choras pakaitomis, š i pro 
sirodo, kad iniciatoriai y ra vis- gramą vad. "Musica e Fan ta -
ką numatė ir galvoja, kad va- s i a "» kurios direktorius Teofilio 
saros metu bus ne tik savų, bet de Barros ir pakvietė Bendruo-
ir kitų tautybių vasarotojų. Ta \ menės chorą joje dalyvauti, 
proga, reikia pažymėti, kad j Koncer tas buvo užrašy tas f ono-
nors D. Britanijoje lietuvių ne- j grafan. Chorui ir orkest rui di-
r a jau ta ip daug, jie visi suta- j r igavo televizijos maes t ro Ra-
ria, kai iškeliami esminiai, pir- jfaelo Puglieri. šią dainą buvo 
mos eilės reikalai. Dabar D. Bri- i išmokęs chorą buvęs jo dirigen-
tanijos lietuviai tur i Londone 
savo namus ir spaustuvę, o ne-

tik nea P vy,ė choro ir vbuome- j J ^ Į ^ J S S ^ Z ^ — d ž «ai' k a d i š 

nes, bet ir pasis tengs per 2 me- v ., _ , .,. , , , . . 
svilpe automobilis. Motina gat
vėje, prie 7012 S. Green, rado 
sūnaus lavoną. 

Policija jieško nubėgusio au

tas Aleksas Ambrozait is . J a m 
prieš porą mėnesių pas i t raukus 

t rukus tu rės ir puikią sodyba, j iš chorvedžio pareigų, choras 

- Serga Ona Bulaitiene. Lon- a P s i ė m ė . " U l b ė t i " jo rėmėjas | 
vėjo namo prieduryje, jos akių 

done vfei žino senųjų išeivių Bu visuomenininkas ir pramonin- ž v i i g s n i a i bėgiojo po ga tvę 
laičių šeimą, kuri gausi ir ak
tyviai dalyvauja lietuvių veik
loje. Šeimos galva P. Bulaitis 
jau 18 metų kaip y ra Londono 
lietuvių bažnytinio komiteto 
pirmininkas. Paskut iniu metu 
sunkokai susirgo jo žmona Ona 
ir buvo išvežta į šv. Bartolo-
mėjaus ligoninę, ku r ja i pada
ry ta operacija. Nors ir skaus
mų spaudžiama, ligonė nepra ran 
da nuotaikos ir dažnai stipri
nasi Šv. Komunija. Dabar ji per 
vežta į sveikatos pataisymo na
mus, kur gali geriau pasilsėti. 

— Mirė Ona Aiduliene. I r ta ip 
retėjančių senųjų Škotijos lie
tuvių būrelį vėi apleido viena 
ištikima jo narė a.a. Ona Ma
tulaitienė - Aiduliene. J i mirė 

Bet ir dabar jaunuolis da r ne-1 Fermi, 54 metų, italas, Nobc-
gali suprast i , kodėl s tabdymo j Ko premijos laimėtojas, j au nuo 
technika, kaip jis prakt ikavos ! ^ 4 6 metų profesoriauja Chica-
"jcepe", prižiūrint jo tėvui, ne- gos universitete, 
veikia dideliame automobilyje 

Mirė požemio statytojas 
Šaukė sūnų, atsiliepė mirtis Joshua DEsposito, 76 metų, 

1 Chicagos požemio geležinkelio 
kons t ruktor ius inžinierius ir 
kitų milioninių projektų auto
rius, mirė praeitąjį antradienį 
savo name, 2744 Ridge, Evans-
ton. 

"Ken-iry, Ken-ny", aidėjo 
šauksmas iš 7031 S. Green, ir 
kaimynai žinojo, kad Mrs. Mary 
Wal thers šaukia 3 ' •> metų sūnų 
pusryčiauti . 

Mrs. "VValthers, 31 metų s to-

Stobhill ligoninėje spalio 19 d., j^iitoriaus Jono Zdanavičiaus su 
sulaukusi 67 m. amž. Atlaikius 

nesius paruošt i net penkis choro 
pasirodymus. Po to Bendruome
nės shoro pasirodymo televizi
joj , tuo choras gavo iš Tupy 
Canal televizijos stoties pasiū
lymą sudaryt i su tar t į pusei me
tų dainuoti televizijoj. 

— Pat iko Zdanavičiaus liau
dies daina. Spalio 2 d. Teatre 
"Cul tura Ar t i s t ica" įvyko tau
tų muzikos festivalis, kurio me
tu programą atliko apie 100 
akordeonų orkes t ras . Koncer tas 
suruoš tas S. Paulo miesto 400 
metų sukaktuvių proga. Tarp 
40-ties t au tų muzikos numerių 
buvo at l ikta ir lietuvių kompo-

Užpuolikas pabėgo 
'Mrs . Leną Goldstein, 45 me

tų, ir jos vyrą Norman, 41 me- nelaimėse, 20 procentų mažiau 
negu buvo praeitų metų spalio 
mėn. Dešimties mėnesių laiko 
tarpyje žuvo 1,646 asmenys, o 
1953 m. tuo pačiu laikotarpiu 
susisiekimo nelarmčse žuvo 
1,739 asmenys . 

Rūmas už 40 mil. dolerių 
Chicagoje s t a tomas Pruden

tial rūmas , kuris bus 41 augšto 
ir kainuosiąs 40 mil. dolerių. 
Rūmą s ta to Prudent ia l Insuran
ce Company of America. Pru
dential į naują pas ta tą .įsi-
k raus tys 1955 m. rugsėjo mėn. 
Praeitąjį antradienį prie s t a to 
mojo rūmo iškelta Amerikos vė
liava daugiau 600 pėdų augš-
tumoje. 

Lietuviškų Studijų 
Institutas 

S e m e s t r a s 

JAUNIMO PROBLEMOS 
I Š E I V I J O J E 

šv. Kryžiaus parapijos inokyk-
Dallas Dutton, 1806 Š. TroyjloJe, 40th Suvct ir So. VVood St. 

kampas. J<'iti )>or kionuj, esantį taip 
klebonijos ir bažnyčios iš 46-tos srat-
vC's. Paskaitos vyks U mokyklos 
::U'jŠt<". 

Nusiskundė policijai 

jo namo pavogta žiedas, laikro
dis ir revolveris. 

Nereiktų laukti, kad būtinai 
tomobilio, kuris paliko mirusį ' ki tas pasibelstų į Jūsų duris . 
vaiką gatvėje. 

HOTPOINT KARALIENE 

Švente be mirčių 
P r a d ė t a akcija Chicagoje ir 

visame kraš te , kad būtų spe
ciali "šventė" gruodžio 15 d. 

Nor ima taip su tvarkyt i , kad 
tą dieną nei gatvėse, nei vieš
keliuose niekas nežūtų. Toji di3-
na būtų saugumo važiavimo die 
na — "S-D Day (Safe Driving 
Day) . 

Praei ta is metais automobilių 
nelaimėse 38,300 asmenų ne te 
ko gyvybių. Vadinasi, k a s ' 14 
minučių žuvo vienas asmuo. 

Praei ta is metais susisiekime 
Du- ^ 

Nusiųsk pa ts t remtiniams skir
tą auką. 

BALJTo iždininko adresas — 
Ignas Daukus , 3339 W. Ever-
green Ave., Chicago 51 , ili-

Lftpkričio 19 d. 7 vai. 30 niiu. 
punktualiai PETRAS MALDKIK1S 
skaito tema: Modernizmas ir jauni
mas. 

Lapkričio 10 d. S vai. 30 min. 
kun <lr. ANDRIUS BALTINIS skai
to tema: Literatūros vaidmuo auk
lėjime. 

^ 

Loretta Mikutis, 19 m. amž., 180.2 
So. 51 Ct., Cicero, išrinkta Hot-
point Co. karaliene. Ji laimėjo ke
lionę į Nassau, laikrodį, rūbų ir 

pinifif 

harmonizuota lietuvių liaudies 
gedulingas šv. Mišias, buvo pa- daina "Suskyniau skynimą". 
laidota Dalbeth kapinėse. Ve- ' Mūsų daina dirigento ir publi 
l ionėbuvo ištikima Šv. Kazimie- ! kos įvert inta kaip viena iš ge- nelaimėse 1,350,000 asmenų 
ro parapi jos draugijos narė. Pa- riaušių tą vakarą at l iktų muzi-1

 v o sužeista. 
kos kūrinių. Atl iekant kurios 
tau tos dainą, scenon buvo įne
šama tos tau tos vėliava. PAe 

lietuvė Teofilė" P a v i l o n i e n a , " S ^ ! m ū s , J tr ispalvės garbės sargy- j kelio policininkas, a reš tuo tas 
laukusi 77 m. amžiaus. Spalio i b o J e s t o v 5 > taut iniais drabu- FBI pareigūnu. J is kal t inamas, 

pasipuošusios E. Narbu-

liko du sūnus ir dukterį 

— Mirė Teofilė Poviloniene. 
Škotijos Mossande mirė sena 

Areštavo policininką 
Russel M. Mayberry, geležin-

KOCKVVELL CLUB 

A T I D A R Y M A S 
Nuoširdžiai kviečiame jus ats i lankyti i mūsų biznio at i 

darymą, kuris įvyks lapkričio 19, 10, 21 d. d. 1954. Turėsime 
skanių lietuviškų valgių ir gražios muzikos jumis palinks
minti. 

Nuoširdžiai, 
ONA IR BALYS MULIOLIS 

Rockuel l Club, 3957 S. Rockwell St. VI. 7-8413 
fc ^ 

KALĖDINIS KORTELES NEBUS SIUNČIAMOS 

BE UŽSAKYMO ! 

12 d. vos buvo suspėta pakvies
ti kunigą, kuris ją aprūpino pa
skutiniais sakramenta is , Atlai
kius gedulingas pamaldas, velio
nė buvo nulydėta j New Steven-
ston kapines. A. a. T. Pavi o-
nienė buvo kilusi iš Daukšių 
parapijos. Paliko vyrą, penk 's 
sūnus ir dvi dukter is . Visą lai
ką buvo uoli Šv. Kazimiero ir 
L. K. Moterų draugijos narė. 

—Gražiui a tšventė . Visų Šven 
tųjų dieną, nors buvo pirmadie
nį, subūrė daugelį Londono lie
tuvių Šv. Kazimiero bažnyčioje, 
kur vakare kun. A. Kazlauskas 
at laikė šv. Mišias ir su visais 
sukalbėjo rožančių. Daugelis 
buvo a tvykę tiesiog iš darbo
vietės, apsirengę darbo rūbais. 
Pamaldose dalyvavusieji gavo 
Marijos Metų at laidus. 

z:ais 
ty tė ir A. Antanai ty tė . Tą kon
certą savo ats i lankymu pagerbi? 
konsuliarinio korpuso nariai, 
kurių tarpe ir Lietuvos konsu
las A. Polišaitis Koncer tas bu
vo filmuojamas ir rodomas vie
tos televizijoj ir kino apžval
goj . 

— Naujas pirminink s. Liet 
Sąjrngos Brazilijoj pirmininku' 
Antanui Tamošauskui pasi t rau
kus iš valdybos, pirmininko pa
reigas perėmė vicepirmininke 
Albina Ambrozevičienė, soliste 
Kazimiero Ambrozevič ;aus žmo
na, veikli visuomenininke. 

— Švente auksinį jubHėjų 
Rugsėjo 12 d. Vladas ir Ona 
Valiukevič'ai, gyv. V. Zelinoje, 
šventė auksinį vedybų jubilėjų. 

jog pavogęs daugiau už 1,000 
vertės elektrinių įrankių ir kt . 

Gyvulių paroda 
Tarptaut ine gyvulių paroda 

prasidės lapkričio 26 d. ir baig 
sis gruodžio 4 d. Pa roda bus 
Internat ional Amphi tea t re , Clii-
sagos s tockyardu^se. 

Ta proga šv. Mišias atlaikė ir 
palaimino jų sūnus kun. Mečis
lovas, rugp. 22 d. įšventintas į 
kunigus. 

— Grįžo iš Kanados. Spalio 
23 d. sugrįžo iš Kanados, į k u r 
buvo išvykusi prieš 4 metus iš 
Brazilijos, skautų veikėja Regi 
na Kutkai tė . J i grįžo nuolati
niam aps gyvenimui ; Sao Pau 
lo j au ne viena, bet su savo vy 
ru Algirdu Kutka . 

" D R A U G A S ' ' 
pagamino naujas, gražias, meniškas 

K A L Ė D I N E S 
K O R T E L E S 

15 menišku kalėdiniai korteliu už $1.00 
Dėžutėse y ra dvylika (12) Lietuviškų i r t r y s (3) 

Angliškų; a rba galima gaut i visas Lietuviškas korteles. 

Siųskite užsakymus su pinigais sekančiai : 

D R A U G A S 
2334 South Oakley Avenue 

CHICAGO 8. ILLINOIS 

\ 


