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SALOMĖJA NARKĖLJŪNA1TĖ 
Mūsų korespondentė Jungtinėse Tautose 

gerai taisosi 
DENVER, nigs. 29. — Gydy-

JUNGTINES TAUTOS. - Jau antra savait* vyksta bendra I t S S S S S S S u i S Z 
šios diskusijos, daugiausia liečiančios bendrą nusiginklavimo 
klausimą ir paskirus klausimus, kuriais suinteresuoti atskiri vals
tybių blokai. Todėl savaime suprantama, kad čia dar niekas įsak
miai neužsiminė apie pavergtąsias R. ir Centro Europos tautas. 

Tenka abejoti, ar šioje sėsi 
joje kas nors pavergtuosius var
dais išminėtų, kaip tai buvo prak 
ti kuojama pereitųjų sesijų metu. 
„Ženevos dvasia" daug kam čia 
uždarė burnas, o kiti, jei kalba, 
tai tik bendrybėmis. 

Mums reikšminga kalba 

Pro kalbėtojo tribūną jau pra
žygiavo daugiau kaip dvidešimt 
atstovų, bet be Dulles ir Moloto
vo kalbų hetuviui dėmesio verta 
gal galėtų būti čia rugsėjo 26 d. 
pasaikytoji Irako delegato kalba. 

Tai tas pats Irako atstovas dr. 
Al-Jamali, kuris Bandungo kon
ferencijoje, kai joje buvo kalba
ma apie kolonializmą, posėdžiau
jančioms Azijos — Afrikos tau
toms priminė ir komunistinį ko
lonializmą. Jam tada Pavergto
sios Europos Tautos net padėką 
buvo nusiuntusios. 

Dr. Al-Jamali ir dabar, tarp 
daugelio problemų paliestų savo 
kalboje, kalbėjo apie tai. Jis, pa
vyzdžiui, priminė, kad Bandungo 
konferencijos nariai vieningai 
pasmerkė kolonializmą, tačiau 
jis čia dar pridėjo: „Kai visos de
legacijos buvo vieningos tame 
pasmerkime, kaikurios, jų tarpe 
ir manoji, ypatingai pabrėžė, kad 
komunistinė infiltracija ir sub-
versija bet kurioje pasaulio da
lyje sudaro naują kolonializmo 
formą, baisesnę už senojo tipo. 
Komunizmas pavergia tautas, 
kurias jis dominuoja, ne tik fi
ziškai ir politiškai, bet protiniai 
ir dvasiniai. Prie senojo kolonia
lizmo dar yra galimybių, kad kas 
nors išgirs kenčiančių ir paverg
tų žmonių balsą, bet prie komu
nistinio kolonializmo tų šauksmų 
niekas negirdi. »» 

Neramumų šaltiniai 

Trumpai suglausdamas, dr. Al 
Jamali tarė: „Bandungas norėjo, 
kad pasibaigtų žmogaus valdy
mas ir eksploatavimas, ar tai bū
tų klasių ar tautų plotmėje. Tau
tų pavergimas, rasinė diskrimi
nacija, religinis fanatizmas, eko
nominė eksploatacija, klasinė dis 
kriminacija, kolonializmas; ko
munistinė infiltracija ir subver-
sija — tai pasaulyje esančių ne
ramumų šaltiniai ir jie turi pa
sibaigti". 

Bet jis ir vakariečiams užpylė 

lauti iš jos. Tarp daugelio kitų 
problemų, dr. Al-Jamali nepa
miršta ir vėl komunistines infil
tracijos. Jis sako: „Yra tokių 
problemų kaip Palestinos ir dau
gelis kitų, kylančių iš kolonializ
mo. Bet yra ir geležinė uždanga, 
propagandos karai, infiltracija ir 
subversija kitose šalyse — visi 
tie galėtų būti primenami kaip 
pavyzdžiai tų problemų, kurios 
dar turėtų bpt svarstomos. „Mes 
netikime, kad šitame atominiame 
amžiuje kuri nors šalis galėtų 
būti pakankamai neprotinga, kad 
ji išdrįstų pradėti karą, ypač kai 
dvi labiausiai konflikte esančios 
šalys yra apsiginklavusios ir pa
sirengusios apsiginti. Bet baimė, 
kad nebūtum nugalėtas infiltra
cijos ir subversijos iš vidaus, vis 
dar tebekabo ant daugelio tautų, 
panašių į manąją tautą. Pokario 
įvykiai Rytų Europoje ir pasta
rieji įvykiai Korėjoje ir Indoki
nijoje tą baimę pateisina Nors 
Ženeva dar tų klausimų nesvars
tė, bet mes nuoširdžiai viliamės, 
kad keturi užsienių reikalų mi
nistrai bus labiau specifiški ir 
svarstys įvairias problemas, ku
rios gamina tarptautinį jtempi-

M 

mą . 
Vėliau irakietis, duodamas vi

są eilę praktiškų patarimų, 
Asamblėjai pasiūlė septynis 
punktus, kurių antrajame jis sa
ko: „Turi būti nustatyti Icelias ir 
priemonės visiškai sustabdyti ko 

siną — ligonis gerai jaučiasi, ge 
rai miega, komplikacijų nesima
to. Jau didesnę dalį dienos pra
leidžia be deguonio palapinės ir 
ilgiau gali kalbėtis su žmona. 

Bet dar apie 10 dienų bus kri
tiškų, nes per tą laiką liga gali 
susipainioti. Jei to nebus, tai gy
dytojai tvirtina, kad ligonis pil
nai pasitaisys maždaug per du 
mėnesius. 

Anglijos laivynas 
vyksta Leningradan 

LONDONAS, rūgs. 29. — Cia 
ir Maskvoje pranešta, kad An
glijos ir Sov. Rusijos laivynai pa 
sikeis vizitais spalio 12—17 d.d. 

Anglijos laivyno 6 laivų grupė 
aplankys Leningradą, o Sov. Ru
sijos tiek pat laivų nuvyks į 
Portsmouth. Sovietų grupei va
dovaus Baltijos laivyno grupės 
vadas adm. Golovko. Didžiausias 
laivas bus kreiseris Suvorovas, o 
anglų grupėje — lėktuvnešis 
Triumph. 

Sumanymas pasikeisti laivynų 
vizitais buvo Bulganino ir Edeno 
aptartas Ženevos „viršūnės" kon 
ferencijos metu. 

Nauji Super Sabrejed skiodžia Kalifornijos padangę. Neseniai jie pa
kėlė pasaulinį greičio rekordą iki 822 mylių per valanda. (INS) 

JAV ir Anglija įspėjo Maskvą 
negriauti karines pusiausvyros 

KAIRAS, rūgi. 29. — fcfrato premjeras karinę parodą atida* 
rydamas pranešė, kad sutiko pirkti ginklus už geležinės uždangos, 
nes Vakarai nenorėję Egiptui ginklų ducti. 

Vakarai žino, kad ginklų pa- ~ ' . 
Renkasi Vid. Rytu 

pakto dalyviai 

Eisenhovver pavadavimo reikalas 
tebėra negavęs sprendimo 

Kipro saloj pradėtas 
. m • * M - Į i 

anglų boikotąvimas 
NICOSIA, nigs. 29. — Kipro 

saloje graikų ortodoksų arkivys
kupo įsakymu pradėtas pasyvus 
pasipriešinimas britų valdžiai. 
Išskyrus šešis miestus, visų kitų 
vietovių pareigūnams kiprie-
čiams (viso 2,500) įsakyta pasi-

! 5 ^ , ! 2 £ ^ . " T r trakt i nuo pareigu. siją". Kiti punktai liečia tautų 
apsisprendimo principo taikymą, 
panaikinimą karo propagandos, 
Palestinos klausimo išsprendi
mą,- nusiginklavimą ir kt. 

Matulis klausosi 
Tuo tarpu Sovietų Sąjungos 

delegacijos narys Juozas Matu
lis klausosi visų tų kalbų rusiško 
vertimo, pats nė žodžio dar netu
rėjęs progos ištarti. 

Jau kelis kartus nuo pirmojo 
pasimatymo Jūsų koresponden
tei teko su juo kalbėtis. Jis sakė
si dalyvausiąs trečiojo komiteto 
darbuose. Tretysis komitetas sa
vo žinioje turi socialinius, kultū
rinius ir humanitarinius reika
lus. Vadinasi, jame svarstomi ir 
karo pabėgėlių, ir tautų apsi
sprendimo, ir informacijos lais
vės, ir prievartos darbų, ir žmo-

vandens, kai kalbėjo apie tarp- gaus teisių ir kt. klausimai. Dis-
tautinę situaciją pro Bandungo | kusi jos komitetuose prasidės 
akinius. Tardamas, jog Bandun- i bendruosius debatus baigus, 
go konferencijos sąstatas rodo, Stebint Jungtinių Tautų veik-
kad tenai buvo susirinkę žmonės J lą atrodo, kad bent šiuo metu ir 
nepaprastai įvairuojančių savy
bių — religinių skirtumų, rasių 
ir ideologijų, jis pačią konferen
ciją vadina lyg ir atsišaukimu į 
jau egzistuojančius blokus — ar 
tai jie būtų „Rytų ar Vakarų". 
Jis.kvietė padėti išardyti intelek
tualines ir dvasines sienas, ku
rios dalina žmoniją. Jis pabarė 
senąsias kolonijų valdytojas, kad 
savo žemėse netaiko laisvės prin 
cipų, kuriuos jos pačios prokla
muoja. Konkrečiai jis sako, kad 

nėra kito komiteto, kurio veikla 
laisvame pasauly gyvenantiems 
lietuviams būtų įdomi. Ir dabar 
štai šitame komitete bus Matu
lis. Jis čia gal ir atvežtas tam 
specialiai, kad kaip naujas at
stovas, ir dar iš Pabaltijo vals
tybių, dėl kurių ligi šiolei nesykį 
sovietams teko raudonuoti ir gin 
tis, pernauja kartotų senąjį me
lą. 

Iš ligšiolinių asmeniškų pasi
kalbėjimų su juo dar nebuvo ko 

Trijų miestų merai ir tarybos 
yra komunistų kontrolėje ir iš
krinta iš tos kompanijos todėl, 
kad komunistai nepasiduoda or
todoksų arkivyskupo vadovybei. 
Leista pasilikti tarnyboje ir ko
lonijinei valdžiai dirbantiems 
kipriečiams, nes pasipriešinimo 
organizatoriai negali jų be pra
gyvenimo palikti. 

Lenkija panorėjo 
santykių su Bonna 

NEW YORKAS, rūgs. 29. — 
Jungt. Tautose vakar kalbėjęs 
Lenkijos atstovas tvirtino, kad 
Lenkija ir kitos „liaudies respu
blikos" turi visas politines ir ūki
nes teises, todėl jiems laisvės rei
kalavęs Foster Dulles griaunąs 
„Ženevos dvasią". Lenkas pridė
jo ^kad Lenkijos vyriausybė no
rinti diplomatinių santykių su V. 
Vokietija. ' 

VVASHINGTONAS, nigs. 29. — Nors ir geros žinios eina iš 
prez. Eisenhowerio kambario Denvero ligoninėje, tačiau jo pava
davimo teisinė problema tebėra svarbiausias kabineto rūpestis. 

Konstitucija sako, kad prezi
dentui pareigų eiti negalint jas 
eina viceprezidentas, tačiau to 
reikalo niekad praktiškai tvarky
ti nereikėjo, nors du prezidentai 
kurį laiką pilnai pareigų eiti ne
galėjo dėl ligos ar atentato. 

Jungt Tautos gavo 
jdomų prašyme 

NEW YORKAS, rūgs. 29. - -
Giminės 55 amerikiečių karių, 
žuvusių ar dingusių be žinios Ko 

JAV konstitucinės teisės žino-i rėjos karo metu, įteikė Jungt. 
vai ir konstitucijos aiškintojai 
linkę manyti, kad prezidentui 
dėl ligos pareigų eiti negalint vi
ceprezidentas automatiškai tų 
pareigų negauna, bet jų apimtį 
turi nustatyti kongresas. Ikšiol 
tas reikalas kongreso nesutvar
kytas, nėra nė precedento iš pra
eities. Gal šį kartą toji problema 
kongreso ir bus sutvarkyta, kad 
kitą kartą neaiškumų nebebūtų. 

Šią savaitę kas nors bus pa
sakyta dėl raštų pasirašymo 
tvarkos, bet informuoti šaltiniai 
duoda suprasti, kad viceprez. 
Nbconui svarbesnių prezidento 
pareigų nebus duota, nes tuo tar 
pu nėra didesnio reikalo. Jei pats 

Tautoms prašymą sumokėti po 
vieną milioną dol. už kiekvieną 
karį. Prašymo pagrindas — J. 
Tautos neteikė kariams pakan
kamos apsaugos, todėl laikyti
nos sulaužiusios savo pažadą ka
riui, kuris kariavo jos vėliavos 
priedangoje. 

Precedentas teisiškai įdomus, 
todėl lauktina jo 
Tarpt. Tribunolą. 

patekimo į 

Sovietai sudėvėję 
Badeno kurorte 

siūlymas atėjo per Rusiją, o Egip 
to premjeras paaiškino, kad dau
guma ginklų bus pirkta iš Čeko
slovakijos, jai duodant už juos 
medvilnės. Bus pirkta ir iš Ru
sijos. Čekoslovakijos Skodos fab
rikai dirba standartizuotus sovie 
tiškus ginklus. 

Nasser pridėjo, kad Vakarai 
sutikę duoti ginklų tik su sąly
gomis, kurių Egiptas negalėjęs 
priimti. Jis tų sąlygų nepaminė
jo. 

Vakariečių šaltiniai prideda, 
kad sąlygos buvo panašios, kaip 
ir (kitiems, bet Egiptas norėjo 
didžiųjų ginklų, labai pigiai ir 
be pažado jų nenaudoti kitų už
puolimui (turima galvoje Izrae
lis). 

JAV, Anglija ir Prancūzija 
1950 m. deklaracija yra įsiparei
gojusios palaikyti toje zonoje 
(Izraelis ir jo kaimynai) karinės 
jėgos pusiausvyrą ir sulaikyti 
ginklavimosi lenktynes tarp Iz
raelio ir arabų, todėl ginklų par-

BAGDADAS, rūgs. 29. — Ira
ko vyriausybė paprašė Vid. Rytų 
apsaugos pakto dalyvius rinktis 
posėdžio svarbiems klausimams 
aptarti. Paktui be Irako priklau
so dar Turkija, Anglija ir Pakis-
tanas. 

Jis pasirašytas Egiptui labai 
pykstant, kad Irakas išsinėrė iŠ 
Arabų Lygos ir nuėjo į kitą blo
ką apsaugos jieškoti. 

ja žymiai 
mažina importą 

CANBERRA, rūgs. 29. — Be-
tramdydama infliaciją, Australi
jos vyriausybė sumažina impor
tą iŠ užsienių 11 proc. arba 180 
mil. dol. vertės per metus. Aus
tralijos užsienio prekybos balan
sas yra neigiamas. 

Taipgi susitarta su pirkliais, 
kad pirmutini? įmokė j imas u i iš

davimą tai zonai taip tvarkė, kad | ^mokėjimui duodamas prekes 
toji pusiausvyra nebūtų suardy- b ū t ų padidintas iki trečdalio prt 

kės vertės. Bankai sutikę suma
žinti paskolas kapitalinėms išlai
doms. 

JAV ir k o m. Kinija 
tyliai tebesikalba 

2ENEVA, nigs. 29. — JAV ir 
kom. Kinijos atstovai vakar vėl 
posėdžiavo, bet spaudai tik pra
nešta, kad kalbėtasi apie civilių 
repatriaciją, ūkinę blokadą ir už 
sienio reikalų ministerių konfe
renciją. Pasikalbėjimai dar bus 
tęsiami. 

U ir kad ginklai tiktų tik gyni
mosi tikslams. 

Bijoma, (kad Sov. Rusija suti
ko duoti Egiptui moderniųjų 
sunkiųjų ginklų ir tai yra nauja 
proga uždegti Izraelio — Egipto 

New Yorke pasitarę JAV ir 
Anglijos užsienio reikalų minis-
teriai pareiškė norį laikytis se
nosios ginklų pardavimo ara
bams ir Izraeliui politikos ir kvie 
čia kitas valstybes tų principų 
nelaužyti. Tai buvo paraginimas 
Maskvai nežaisti ugnimi Vid. Ry 
tuose. 

VIENA, nigs. 29. — Garsusis 
Austrijos kurortas Badenas su 
savo mineraliniais šaltiniais ne-

prez. Eisenhoweris to paprašytų, j paprastai greit valąs sovietiškas 
tai greičiausiai kongresas būtų šiukšles ir ateinančiam sezonui BONNA, nigs. 29. — Sovietai 
sukviestas į nepaprastą sesiją. bus pasirengęs priimti svečius iš I per derybas su V. Vokietijos de-

viso pasaulio taip pasigražinęs ir legacija prisipažino, kad tebeka 

Sovietai paprašyti 
vokiečių sąrašo 

Klausimą sunkina ir faktas, 
kad kongresą kontroliuoja demo
kratų partija, kuri Nixono labai 
nemėgsta. Jei bus teisinis pagrin 
das kelti ginčą dėl prezidento pa
vadavimo, tai demokratai tos 
progos nepraleis. Reikia manyti, 
kad to reikalo aptarti susirinko 

susitvarkęs, lyg čia nieko nebū
tų įvykę. 

Bet per paskutinius 10 metų 
čia vyko daug dalykų, nes čia 
buvo sovietų okupacinės kariuo
menės vyr. būstinė. Sovietai bu
vo paėmę visus viešbučius ir ki-

vienon vieton demokratų kbngre- tus viešojo pobūdžio pastatus, o 
siniai vadai su buv. prezidentiniu miesto gražiame parke laikė tan-
kandidatu A. Stevensonu. 

• Burmos karinė delegacija nu 
vyko pasidairyti Kinijon. 

liną 9,626 vokiečius karo belais
vius. Juos ir kitus pažadėta pa
leisti už sutikimą užmegzti dip
lomatinius santykius. 

Kad komunistai grąžintų į V. 
Vokietiją visus, kurių namai ten 
yra, bet nepaliktų Vokietijos so
vietų zonoje, V. Vokietijos vy-

. 

• Persijos komunistų partijos 
kūrėjas ir vadas dr. Morteza Yaz 
di kariuomenės teismo nuteistas 
mirti. 

• Už Amerikos mašinas sovie
tų prekybos ministeris Kabano-
vas sen. Malone siūlė imti kailių, 
kiaulių šerių, miško medžiagos, 
asbesto ir kitų niekų. 

• Landsbergo kalėjimas Ba
varijoje bus greit uždarytas, nes 
ten laikomi amerikiečių teisti 
vokiečiai karo nusikaltėliai bai
giami paleisti. Dar likę tik 35. 

• Indija norinti trauktis i i 

„Europos tautos pagaliau turi i plačiau parašyti. Bet atrodo, kad 
atsisveikinti su idėja, kad jos j tam medžiagos netrukus atsiras, 
yra įgaliotos valdyti žmones ir kadangi jam yra įteikti 32 Ifclau-
spręsti jų likimą". 

Nurodo "darbo Ženevai 

Kalbėdamas apie Ženevos kon
ferenciją ir apie artėjančius ke
turių didžiųjų užsienių reikalų 
ministrų pasitarimus, jis bendrai 
nurodė, ko pasaulis turėtų reika-

simai, kuriuos jis apie šį penkta
dienį žadėjo sugrąžinti. Ar jis at
sakys? Tai paaiškės dar šią sa
vaitę. Žinoma, iš tų atsakymų 
kažinko laukti ir netenka, bet tai 
būtų, nors ir oficiali, bet reta 
informacija, kurios ligi šiolei ne
pavykdavo gauti kitais kanalais. 

kus, sunkvežimius, net arklius. 
Parkus ir pastatus paliko nepa- T" 
prastai apleistus, apgriautus ir 
apiplėštus. 

Adenaueris rengies 
politinj įpėdinį 

BONNA, nigs. 29. — Besiarti
nant kanclerio Adenauerio 80-
jam gimtadieniui, jo pavadavi
mo klausimas darosi aktualus 
krikšč. demokratų partijoje. 

Kas sekė konclerio santykius 
su dabartiniu užsienio reikalų 
ministerių von Brentano, tas ne-

riausybė paprašė Maskvos su- Indokmijos paliaubų priežiūros 
teikti jai visų tų belaisvių sąra- komisijos. Jos žygis padarys 

į komplikacijų. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 

Kiniška cUhmka, su kuria 5 kinai ir vienas amerikietis ii Formozos at
plaukė į Sau Francieeo, Pacifika. perplaukė per 112 dienu. (INS) 

— JAV, Anglijos ir Prancūzijos užsienio reikalu minis-
teriai vakar New Yorke paskelbė1 deklaraciją, kad, nežiūrint 
Sov. Rusijos sutarties su R. Vokietijos vyriausybe dėl jai su
verenumo suteikimo, R. Vokietija nebus laikoma suverenine 
valstybe ir būsimas sujungtos Vokietijos sienas nustatys 
taikos konferencija, 

— Prez. Eisenhovoerio žmona per spaudos atstovus siunčia 
nuoširdžią padėką visiems, kurie meldžiasi ui prezidento sveikatą 
ir atsiuntė linkėjimus bei užuojautą. 

— Beisbolo World Series pirmąsias žaidynes vakar laimėjo 
galįs nematyti, kad Adenaueris New Yorko Yankee komanda 6:5. Antroji komanda, kaip žinome, 
nori jį matyti savo poHtiniu įpe- yra BrooMyno Dodgers. 

— Vakar Turkijoje buvo priverstas nusileisti Sov. Rusijos 
sprausminis lėktuvas. Turkai įteikė protestą, nes sovietų lėktuvai 
dažnai pažeidinėja Turkijos erdvę. 

— Šiandien Indonezijoje prasideda pirmi visuotini parlamento 
rinkimai. Jie stebimi su baime, nes ger ausiai pasirengusi rinki' 
mams partija yra komunistai. Rinkimai truks ilgai, nes vykdomi 
dalimis, bet Javos salos rezultatai pasakys parlamento sudėtį. 

— Molotovas vakar išvedė iš Jungt. Tautu posėdžio ko
munistu atstovus, kai pradėjo savo kalbą Chiank Kai - sheko 
vyriausybes ambasadorius. Juos išsekė ir Indijos Krishna 
Menonas. 

diniu ir uoliai jį tai pareigai ren
gia — kaip ChurchirUs rengė 
Edeną. Von Brentano dabar tik 
51 metų amžiaus. 

Kalendorius 
Rugsėjo 29 d.: šv. Mykolas, 

arkangelas. Lietuviškas: Tauri-
mas ir Viesulą, 

Oras Chicagoje 
Giedra, kiek šilčiau. 
Saulė teka 6:45, leidžiasi 6:37. 
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dakciją ir buvo pats pagrindinis 
P . J u r k a u s t a l k i n i n k a s — j o d e 
š i n i o j i r a n k a . 

Savo puikiomis iliustracijomis, 
skaitytojus žavėjo G. Botyrius 
Reik;a tikėtis, kad jis, nors ir 

rVŽumbakig, sekr. S. Liulevi-
č i ū t e , i ž d . J . K a t e l y t e , s o c i a l i -
niams reikalams V. Krištolaity-
tė. K 

Po susirinkimo A. Baleišis pa
rodė spalvotą filmą iš stovyklos 

iš redakcijos pasitraukęs, ir to- gyvenimo ir toliau sekė pasi 
liau tobulės šioje srityje. Dekin-

Redaguoja A. JASAITYTE, JONAS SOLICNAS 
ir VACL. KLEIZA. 

Medžiagą siusti: JOBAS šoHūnas, 5254 S. Trumbull A ve., 
Ghicago 82, IU. Telefonas PBospect 6-2796 

Naują lapę atverčiant 
P. GANVYTAS 

gi esame ir D. Vebeliūnaitei, pra 
dėjusiai studijas, už jos atliktus 
darbus redakcinėje srityje. 

linksminmas. 

SAO PAULO, BRAZILIJOJE 
Rugpjūčio 7 d. įvyko mokslei-

Norisi šia proga naujam ko
lektyvui palinkėti sėkmingo re
dagavimo ir darbingos nuotai
kos. Esame tikri, kad naujasis 
kolektyvai — kun. J. Petreno, 

"Ateities" žurnalas yra vie- vo kūrybinio pasireiškimo me
nas ryškiausių ateitininkiškos tus. Per ištisus 4 metus jis vi-
veiklos ir dvasios gajumo ženk- są savo dėmesį laisvalaikio me
lų. Kiekvienas džiaugiamės tuo tu skyrė žurnalo redagavimui, 
mėnesiniu svečiu ir juo didžiuo- atidėdamas savo kūrybinį dar-
jamės. Malonu žurnalą paimti bą. Reikėjo jaunuosius talentus 
j rankas; įdomu vartyti jo lapus globoti, juos pamokyti, nurody-
ir gėrėtis puikiomis iliustracijo- ti klaidas, reikėjo ištisus vaka-
jomis. Džiugu stebėti naujųjų rus pašvęsti žurnalo laužymui, 
talentų pirmuosius žingsnius; kad jis įgautų tą pasigėrtino es-! A. Sabaliausko, turįs darbe daug 
gerai skaityti įdomias straips- tetiškumo formą; reikėjo atlik- patyrimo, E. Skrupskelytės ir A. 
nių mintis. Ir visų šių pasigėrė- ti be galo platų susirašinėjimą Sužiedėlio asmenyse — mūsų 
jimų išgyvenimo "kaltininkas" su bendradrbiais, prašant straip mielą žurnalą ir toliau ves tuo 
— tai žurnalo redakcija. Nese- snių ir kitos medžiagos. Ir visa puikiu keliu, kurį jiems prasky-
niai pasikeitė jos sąsta^sj. Į tai buvo atliekama s u tikru pa- nė iki šiol redakcinį darbą dirbę 

Su paskutiniu vasaros nume- sišventimu, nes ilgą laiką net idealistai, 
riu "Ateities" redakcinį darbą i minimalinės atlyginimo aukos 
užbaigė P. Jurkus, J. Baužys - iuž tai negavo. Vienintelis atpil-

Jau kartą minėtas faktas, v * ateitininkų ruošta jaunimo 
kad šie redaktoriai dirbo be jo-^ š v e n t š - Ta proga buvo bendra 
kio finansinio atlyginimo, yra į J ^ m m o šv Komunija ir kuopos 
gal vienas ryškiausių ženklų š i a - ' į v ė l l a ™ Pašventinimas. Vėlia
me komerciniame krašte, k a d , v o s k u m a * 8 * ™ g į f S t ° " 
juose dar.gyva aukos dvasia i r į " » * P- E Antanaitienė, 
idealų meilė. Mes turime ja i s | . Po pamaldų gimnasijos salėje 
sekti. Gi jie gali būti tikri, k ad U^yko ^kilmingas posėdis i rme-
jų darbus ateitininkija n u o « r . ninė date Buvo suvaidintas Gus 
džiai vertina ir j iems,už visas tn&o "Sekminių vainikas , pra. 
pastangas ir darbus jaučia gilų 
dėkingumo jausmą. 

Baužinskas, D. Vebehūnaitė ir 
G. Botyrius. Neįmanoma čia ap 
rašyti redaktorių išgyvento rū
pesčio ir jų patirto vargo. Ne 
kartą šias eilutes rašančiam te
ko stebėti vėlyvą vakare redak
cijos patalpose darbuose pasken 
dusią redakciją. Su kokiu ryž-

das buvo skaitytojų laiškai, ku
rių daugelis tik barti ir kritikuo 

NAUJA VALDŽIA 

Rugsėjo 24 d. įvyko kun. AJf. 
Lipniūno moksleivių at-kų kuo-

ti temokėjo. Nėra abejonės, kad ( p o 8 s u s i r i n k i m a s Darbotvarkė-
Jurkaus darbas ateitininkų j e b u v o j Katelytės pranešimas 

istorijoje bus atitinkamai įver
tintas. 

Didelės mūsų pagarbos nusi
pelnė ir Juozas Baužys - Bau-

tmgu uolumu jie dirbo tą .pau- . . ^ ^ J Q v a d o v ^ j e m ū s 

doe darbą, pam.rSdam. w « « ^ d ė j o ^ ^ „ ^ 
savo u m e n n r a i reikalus! Kai g i u a ^ s R a i p 
visi mes grįžome iš darbų ir na
muose ilsėjomės ar likusį dienos 
laiką skyrėme savo pasilinksmi
nimui, šie idealistai rinkosi*} re
dakcijos patalpas ir ten iki vely 
vos nakties (dažnai iki vidur
nakčio) darbavosi. Ir tai ne 
vieną, bet 4 — 5 kartus savaitė
je. O dažnai ir šeštadienis su 
sekmadieniu turėdavo būti pa
švenčiami tam darbui. 

Pati pagrindinė redakcinio 
darbo atsakomybė gulėjo ant ra 

tuometinis Moksleivių Ateitinin. 
kų Sąjungos Centro Valdybos 
pirmininkas, jis sudarė sąlygas 
žurnalo leidimui New Yorke. 
Kartu su kitais valdybos nariais 
jis nuolat rūpinosi žurnalo pro
blemomis, kurių 1950 m. bėgyje 
tikrai daug buvo. Redakcijos su 
darymas, administratoriaus su
radimas, prenumeratorių verba
vimas, pradinis žurnalo finansi
nis pagrindas — tai tik keli už
daviniai iš daugybės, kuriuos 

šytojo Pauliaus Jurkaus pečių, j Juozas puikiai atliko. Gi pabai-
Jis "Ateities" žurnalui yra pa- ges savo kadenciją moksleivių 
aukojęs gal pačius geriausius sa centro valdyboje, jis perėjo į re 

apie kuopos veiklą stovykloje, 
kuopos pirmininko P. Zumbakio 
pranešimas apie praėjusių metų 
veiklą ir iždininko V. Dudėno 
apyskaita. Po to buvo renka
ma valdyba ateinantiems moks
lo metams, į kurią išrinkti: pir
mininkė L. Tumosaitė, vicepirm. 

turtintas tautiniais šokiais ir 
dainomis. 

Vėliau sekė pasilinksminimas. 
(Nukerta J 5 pusi j 

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

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2800 West II Street 

Va*, — p i r m . ir aatr. 10 Iki I I ryto; 
2 IKI 4 ir 6 Iki 9 popiet; ketv. ir 
penkt. t iki 4 ir 6 iki 9 popiet; ee*t 
10 iki 2 popiet 

Ofiso teL PRospoet 6-1766 
Re*, tel. GRovohlll 0 4 * 0 1 

Tel. ofiso HE. 4-6699. rez. PU, 6-7333 

DR. ANTANAS ALEKNA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd. 
VAI*: l — i ir 6—• 

Šeštadieniais nuo 1 lkt 4 vaL p. p. 
taskyrus ketvirtad. k- sekmad. 

DR. ANNA BALIUNAS 
Aklu, ausų, nosies Ir gerklė* Mfos 

» — Pritaiko akinius — 
6 3 2 2 S o u t h YVestern A v e n u e 

Valandos: Antradieniais Ir penkta
dieniais nuo 7 ligi 9 vai. vak. Seitad 
nuo 10 Ugi 12 ir nuo 1 Ugi X v. p. p 
Kitu laiku Uk susitarus. 

Ofiso telefonas: P R 8-3229 
R e a teief. WAIbrook §-6076 

GERIAUSIOS 
raftomos m a 11 n 6 11 s pasauly yra 
ROT AL.. Tai didžiausia pasauly r. m. 
firma »u visada naujausiais patobuli
nimais. 

Matą mašinėle su 88 ženklais ra
šysite visa gyvenimą visomis kalbo
mis su Jūsų pasirinktu raidžiu dy
džiu bei stiliumi. 

Prie* pirkdami kitur įsitikinkite 
ar perkate ge tą ar geriausia prekę. 

Praneša savo adresą, dykai gausite 
smulkiausias informacijas su daugy
be paveikslų per: 

N . ofiso tf boto OLympic 1-41M 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th St, Cicero 

Kasdien 1—8 v. ir 6—8 v. vakare. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet 

Batas 1526 So. 46tb A ve. 

Ofiso teief. LAfajrette 8-8216, Jei 
neatsiliepia, laukite KEdzie 8-28«i 

DR. EMILY f . KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHmURG* 

4146 8. Archer Ars. 
VAU Kasdien popiet nuo 12-2:16 V 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:16 v". 

Trečiadieniais tik susitarus 

Dr. Nina KRIAUČELIONAITE 
(Gydytoja Ir Chirurg*) 

MOTERŲ IJGV IR AKUŠERIJOS 
M ' l . t l A I . I M l 

2750 VVest 71st Street 
(kampas 71st ir Cailfornia) 

Tel. ofiso ir rea. REpublic 7-4146 
VaL 11-2 ir 6-» v. v. gest. 1-4 p. p. 

Kitu laiku pagal susitarimą 

DR. J. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R T J R O A 3 
Saujas adresas: 4258 W. 6Srd 8 t 

Ofiso teL REliasme 6-4410 
RaafcL 6eteL GRovetHl 6-0611 

Valandos: 1—6 p. m. T—S p. m. 
Penktadieni tik popiet. 

Trečiad. Ir sestad. pagal sutarti 

Ofiso teL CLiffide 4-1 
Rezidencijos: LAfayette 3-1178 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1 7 2 4 VVest 47 th S t r e e t 
Kampas 47tto Ir HermHage 

Vai.: nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak 
Sestad. nuo 2 iki 6 vaL. Makyr. 

6 6 , FL TALUT.KLLPSt 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAh 

8808 West litą Street 
VaL: kasdien ( -8 , sestad. 1-8 

reL ofiso AR 6-0161; res, OR 

DR. JUOZAS BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

NORTHWEST MEDICAL CENTE R 
2336 W. Oi ioago Ave,. Chicogo 22. m. 
Vai. 1 2 : 8 0 - 8 : 2 0 , 6 - 2 p.p pirmad., 
antrad., ketvirtad. ir penktad.; 11 v. 
ryto Iki 2 vai. p.p. seitad. Tik susi 
tarus trečiadleniala 

DR. VL BLAŽYS 
QYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South Damos A vena* 
(Kampas 4 7-tos ir Damen Ava.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

Šeštadieniais 2—4 vaL vak. 
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutart} 
Teief. oftao LAfayette S-604S 

Res . : WAlbrook 6-S048 
TeL ofiso HE. 4-5849. ros I IK. 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 VVest 71st Street 
Vai Pirm., kettlr. , penkt. 1-4 ir T-9, 
antr 1-i, tree. ir fteit. pagal sutartį. 

DR. IRENA KURAS 
(Ordytojs Ir ChirurgS) 

KCDE&ITJ I R VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTO 

7186 South VVestern A venos 
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., kstv. Ir penktad 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 6 vai. vakare. Trečiad. nao 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Seitad. 11 
>aL ryto lai i vaL popiet. 

Oftae teL R E . f-1160 
ui. W a l b m n k S-876S 

J. L. GIEDRAITIS 
1632 Broad St., Harford 6, tonn., 
kuria "Draugui" žinomas, kaip 
sąžiningas asmuo. 

(T 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GAS0LIN0 STOTIS 
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai 
transmisijos ir t. t. MOBILGAS benzinas, įvairių rūsių alyva, 

baterijos ir automobiliams dalys. Firestone padangos. 
1934 VVest 59th Street Tel. GRovehill 6-9136 

a CESAS, patyrfa auto sp«ciaUstM 

f 
TELEVIZIJOS. RADIO IR PHONOGRAFŲ 

TAISYMAS IR PARDAVIMAS 
Geriaosios firmos — garantuotos dalys. Prityrė mechanikai 

darbą atlieka sąžiningai ir greitai 

FRANK'S TV & RADIO 
SALES & SERVICE 

Pranas KERŠIS — Paulįua F. ENDZELIS 
748 West 83 Street CAlumet 5-7252 

^ i - — . — • • . . . i i . 

S U T A U P Y K I T E #90.00 

I N S U R E 0 
U P T O • , 

^ 0 0 ° 

FEDERRL 
5RVING5 

A LOAN ASSN, 

UTUAL FEDERAL 
S A V I N G S 

p a t a r i a : 
1. Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų. 

Taupykite nors dalį. 

2. Pinigams padėti nereikia važinėti. 
Juos galite pasiųsti paštu. 
Mes apmokėsime pašto išlaidas. 

3. Planingas taupymas visados moka j 
gerus dividendus. 

2202 WEST CERMAK ROAD 
TeL VIrginia 7-7747 

JOHN J. KAZANAUSKAS, Prea 

DR. L DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6817 South Westera Avenue 

Chicago 29, UI. 
Paaimatymai pagal sntartlei 
Telefonas REpablic 7-4900 

Rezidencija: Oitovebill 6-S161 

DABAR 
tik . . , $19955 

- and 22 Delox§ 
Feotures Likt These 

• S«urdy Steel S h d v t 
* 5-Y«ar Profection Plan 
* Twi« Crit|i*rs , 
• Tali Boftle Shtlf 

kuris reguliariai 
kainavo $289.95 

LimitedStork atthis Spenal P r i c e - C O M F 1N T O D A Y ! 

ROOSEVELT FURNITURE Co. 
Sav. ir menadžeris FELIX RAUDONI6 

2310 W. Roosevelt Rd. Tel. SEoley 3-4711 
Pasinaudokite šia proga įsigyti šį puikų "No^rge" šaldytuvą^ 10 

kubinių pėdų, lengvomis išsiniokejimo sąlygomis. 
^ ! - > = ^ 

liR. T. DUNDULIS 
• TDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
O/feo vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-S:10 vai 
vak Se§tadt«alato nuo S iki 4 po»ie 

Treč.'adlentaUa pagal sutarti 
Ofleo U'l. Vlrtfinia 7-00S6 

įiealdeocijoe teL BEverly H-8244 

T.-L Otiao Vlrginla 7-0600. 
rea. REpaMio T-6S6T 

DU. DU. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS' 
(aptxv in(ttm) li^os Ir akušerija) 

4055 Archer Avenue 
Kampas Archer Ir Cailfornia Ave 

VAL.: S—i Ir 6—8 v. p p. 
Šeštadieniai* S—T vaL p. sw 

iaskvrus sekmadienius 

Ir r e t \VAlbrook S 

DR. S. CESTAUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2624 W. 71st S t 
Kampan 71st ir Talman Ave, 

VaL: Nuo 7 Iki I vak. Sekmadienisie 
tik susitarus. 

Ofiso vfief. INterocean 8-7664 . . 
Boto teief. INterocean 8-87SJ 

DR. K. GUDAITIS 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

Ofisas 10759 Sa Michigan Ave, 
Vai.: Kasdien 9—12 vai. ryto, 1—I 
Ir 6—8 Y. vak., išskyrus trečiadieni 
šeetad. 16 — I T. Kitu laiku •usi-
tarus. 

Ofiso teief. YArOs 7-1166 
Rezidencijos — KTemart S-4511 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

7 5 6 VVest 8 5 t h S t r e e t 
(kampas Halsted ir 66-ta gratvS) 

VAI*. 1—4 ir 6:30—8:80 p. p. kas
dien tdskyrus trečiadienius. Atidarą 

Šeštadieniais 1—4 vai. 

Ofiso GRovebUI 6-4O40 
Rea. l l lUtop 6-I66S 

Dr. Al«xander J. iavois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYJOJAS IR CHIRURGAS 

VaL 6—4 p. p. ir nuo 7—6 v. vak 
Trečiad Ir seštad. pagal svtartj 

rcL ofiso T A 7-5657, rea. R E 7-4P66 

DR. FRANK C. KWINN 
(KVIOCINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 Wes4 47tfc Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 8 
vai. iki 4 v. popiet. Nao 7 v. iki 8:66 

TeL ofiso GR. S-63PS, PR. 6-47S7 

DR. A. MACIU H AS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8Pi:C CHIRURGINES LIGOS 
2423 VVest 63rd Street 

(Kampas 6»rd ir Artestan} 
VAL. 2—4 p.p. ir nuo 6—S v. vak. 

Šeštad. 2—4 popiet. 
Trečiad. ir sekmad. uždaryta 

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS 
GYDYTOJA IB CHIRURGE 

10748 South Hiciug&n A\ en-jt 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
išeyrua trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet. 

TeL: Ofiso — PUUman 5-6766 

Boto — ENfclewood 4-4676 

Ofiso ir boto teL HF.mloofc 4-5SI5 

DR. A. NARBUTAS 
PLAl-MV IR VIDAUS LfGOS 

• 0757 South Westera Avenue 
Valandos: pirmad., trečiad., ketv irt , 
penkt. 6:30—8:30 v. vąk. Antrad. 
10—12 v vai. ryto 8>fttad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą. 

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS 

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
S259 South Halsted S t 

Kasdien S—C vai. v a k S«6tad. nvc 
1—6 vai. vak. 

Kitu laiku pagal susitarimą 
T e i e f . V l o t o r y 2 - 1 4 6 4 . Kexir i . 2257 vT 
23rd PLACE, tel. FRontier 6-5641 

M M West 68th Street 
VaL: t ik II anksto su*tarus 

Tvlef. HEmlook 4-7080, n^atsakln. 
skambinu CEntral 6-2264 

DR. VYT. TAURAS 
TUPČIAUSKAS 

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

8PEC. MOTERŲ I A G 0 6 
Ofisas ts resid.: 2410 W. 61st 84. 

TeL P R 8-1222 arba W E 6-6677 
Ofiso vai.: Pirm, 8—10 v. v. Antr.. 
Treč. ir Penkt. €—9 v. v. ir Ketv. ir 

Šeštadieniais 2-4 vaL popiet. 

TeL ofiso H E 4-2122, res. P R 6-8484 

DR. V. P. TUMAS0HIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGINES LIGOS 
6255 Souta Westera Ai 

Vai. 2—4 p. p. ir ano 7—6 • . v. 
SeStad. 2—4 popletų. Trečiad. ir 
sekmad. uždaryta. 

TeL ofiso: DAnobe 6-1126 

DR. A. YALIS-LABOKAS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 
S267 South Halsted Street 

VaL 1 iki 4 v. p. p. ir 6—6 •. vai 
Šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

VeL ofiso PRotq»e«t 6-6466 
RezhL PRoNjpei 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VaskevičtAtS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 
6248 South Kedsfte AVCSHSB 

VaL kasdien 1—S p. p. ir nuo 
v. vak. sestad. 1—I p. p 
kitu iaiku Uk susitarua 

0R. J. VAITAITIS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

1407 <s. «9th CauK, Cicero 
Kasdien 10-12 rrto Ir 6-8 vai. vak. 

Aestadieniais 10-2. 

Oflaa ir bato teL OLvmpic 2-1861 

BBS — R I s t M f ) Y-

M . AL RAČKUS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenue 
( K a m p a s Kedzie ir Archer) 

V A U kasdien nuc 2 iki 9 vaL 
Trečiad, ir sekmad. tik susitarus 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Teief. RKpublk? 7-8266 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2455 West 69th Street 

Vai. kasdien 10—12 Ir (—8 vaL vak. 
išskyrus pirmad. tik nuo K iki 6 v.v. 
Sestad. 10-12 v. Kitu laiku susitarus 

_r- ~^ i 

Chartered and Supervised by the U. S. Government 
IŠTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 6 vai. po pietų. Ketv. 
nuo 9-tos vai. ryto iki 8 vai. vak. Seitad. nuo 9 vai. ryto Iki 1 vai. po 
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egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais rodančiais mažiausias 
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į mokyklos valkus. 

4712 So. Ashland Avenue 
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Jai turite parduoti ar išnuomo
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telefonu: VIrginia 7-6640. 
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Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotu straipsniu ne-
•augo, juos gražina tik iš anksto susitarus. Redakcija ui skelbimu turim 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

SVEIKATOS IR IŠTVERMES! 

JAUNIEMS VYČIAMS DUOKITE KELIĄ 
A. JUŠKA 

= * * • j 

Spaudoje pasižvalgius 
K. Br 

Prisimenant bolševikų 
begėdiškumą 

Švedų mažumos Suomijoj orga
nas "HufwudstadstladeL" skel
bia, girdi, Latvijos prezidentas 

t? 

Pasikeitimas laiškais 

Daug kas ir tai seniai paste
bėjo, kad garbingoji Lietuvos 
Vyčių organizacija skundžiasi 
prieauglio trūkumu. Jei ia jos 
gretų pasitrauktų, pireidami į 
vyčius senjorus, kas atrodytų 
logiška, vyresnio amžiaus na
riai, vyčių organizacija dvigu
bai sumažėtų. Je: tai įvyktų, 
ji netektų ir savų vadų, ketur-

I gubas nuostolis. Prieš metus 
', buvo šis klausimas iškeltas ir 
I 

Katalikų Federacijos Chicag s Karolis Ulmanis ir Estijos pre-, 
zidentas Paetsas, po penkiolikos į 2 * * ! 1 . 1 £ * 2 L *?*£ 

Šiandien šv. Mykolo šventė, šio šventojo vardu yra krikš
tytas lietuvių didysis veikėjas ir kovotojas už tautos laisve, ir 
gerovę prelatas Mykloas Krupavičius, Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto pirmininkas. Jį sveikindami, linkime šiam 
tauriam lietuviui sveikatos ir štvermės vadovauti mūsų tautos 
darbams ir kovoms iki laimėjimo Lietuvai laisvo ir nepriklauso- m e Sovietų delegatas. Šis šuva 
™o gyvenimo! žiavimas vyko š. m. rugpjūčio 

Vliko Pirmininko 70 metų amžiaus sukakties proga duosime m £ n ir rugsėjo pradžioje Hel-

metų ištrėmimo į Sibirą, gavę 
leidimą grįžti į savo gimtąją že
mę. 

Ši žinia nėra išlaužta iš pirš
to. Apie tai pranešė Tarpparla-
mentarinės Sąjungos suvažiavi-

Po ilgesnių diskusijų paverta 
generaliniam Federacijos s?k 
retoriui susirašinėti su Lietu 
vos Vyčių pirmininku Aleksu Vfcnr. programa dviem kalbom 

moksleivių ateitininkų kuopos, 
o kai jos suruošia metinę šv.n-
tc, jaunųjv dalyvių priskaito-
ma šimtai, netoli šimtinės į to
limą vasa.os s.ovyklą nuvežti 
jie pajėgė. Neatsiliktų nuo 
moksleivių ateitininkų ir ma
žieji skautai, j?i į jų beriedantį 
vežimą kaikuru nekaišy.ų per 
"Naujienas", "Vienybę" ar 
"Dirvą" pagalių—kam reika
lingi skautams kapelionai, reli
gija? Vyčių seime fcuvo pra
nešta, kad jau yra įsikūrę be-
na dvi jaunųjų vyčių kuopos, 
pradžios mokyklos mokiniai į 
jas įsirašė. Tac.au kol kąs — 
tėra tik tiek. 

straipsnį šios savaitė3 šeštadienio laidoje. 

GINKLAVIMOSI PAVOJAI 
Genevoje keturi didieji sutarė švelninti tarpusavio santykius. 

Ginklavimosi lenktynių mažinimas ir prekybos santykių plėtimas 
turėjo nešti pirmą atoslūgį tarp Rytų ir Vakarų. Genevos dva
sia ligi šios dienos labai skambi paliko politikų žodžiuose, bet tos 
dvasios padarinių niekas neranda didžiųjų galybių darbuose. 
Ginklavimosi lenktynes eina toliau. Kai ginklų kalvės didina
mos ir joms sumažinti nerandama priemonių, tada gražūs žo
džiai apie talką ir bendradrbiavimą yra bereikšmiai, pirmoje eilė
je taikomi tik kitiems. 

Pastebėta, jog šypsenom nusaldintos Genevos konferencijos 
priedangoje sovietai kaip tik stengiasi didinti apsiginklavimą, no
rėdami artimiausiu laiku pasivyti ar ir pralenkti JAV. Genevos 
susitarimų priedangoje sovietai veržiasi pasiekti jėgos persvaros 
prieš laisvąjį pasaulį. Oficialiai sovietai skelbia, jog jie mažin
sią armiją daugiau puse miliono vyrų. Keturių milionų sovietų 
armijai tai menkas nuostolis. Sovietai pradeda lenktynes ne dėl 
armijos žmonių skaičiaus, be t ' dėl atominių ginklų. Ginkluotų 
žmonių skaičiumi sovietinis pasaulis turi didelę pirmenybę. Da
linis ginkluotųjų pajėgų sumažinimas jų pirmavimo nepaliečia. 
Sovietai neri būtinai pirmauti atominių ginklų srityje. Siūlyda
mi pirmoje eilėje mažinti sausumos armijos pajėgas, sovietai nori 
laisvojo pasaulio akis nukreipti nuo pagrindinio tikslo. 

PAVOJINGAS ĮSPĖJIMAS 

sinkyje, Suomijoje. 

Vasiliausku, pateikiant suges
tijas, kad prie parapijinių mo
kyklų būtų kuriamos jaunes
niųjų vyčių kuopos. Pareikšta 
mintis rado palankaus atgarso 
— pirmininkas kvietė Federa

ci jos sekretorių atvykti į cen-
Visdėlto kyla klausimas kaip . ^ „ „ I J „ U « „ /xr.,x:..\ - J : 

ištikruiu vra Prieš kuri l a i k a ' t 0 "*&** <vy*'U) . posedj, iš tikrųjų yra. Prieš kuri laiką j k u r i s t u r § j o i v y k u ^ . ^ m e 

emigracinėje estų spaudoje, ly 
giai kaip ir norvegų laikraščiuo
se buvo pranešta, kad Paetsas, 
81 metų, ir Ulmanis, 78 metų 
amžiaus, mirė ištrėmime. Abu 
jie buvo išvežti į Sibirą po Pa
baltijo valstybių užgrobimo. 

Žinant komunistų begėdišku
mą, sovietų delegatui nesunku 
buvo paleisti antį, nes neįmano
ma yra patikrinti faktus. Pabal. 
tijo valstybės vis dar tebėra 
griežtai draudžiamoji zona. An
tai du JAV kongresmanai, nu
vykę vizito į Maskvą, negavo 
leidimo nuvykti į Rygą, Latvi
jos sostinę. Jiems buvo patarta 
palaukti "santykių pagerėjimo". 
Svarstydamas tą draudimą, 
"New York Times" rašo, kad 
Pabaltijo valstybės yra sklan
džiausiai uždarytps sritys pašali 
niams lankytojams. Vis dar pa
sikartojančios žinios apie nau-

Moksleivių ateitininkų ir 
slkautų ^organizacijose išimti
nai dalyvauja ateivių vaikai, 
nors jose yia pageidaujami čia 
gimę, augę. Tad būtų nusikalti
mas, jei tokių susirinkimai bū
tų vedami, buleteniai, ar laik
raštėliai spausdinami anglų 
kalba. Kita padėtis yra pas 
Lietuvos Vyčius — jų organas 
yra spausdinamas abiem kal
bom, jų kuopų susirinkimai 
daugumoje yra angliškai pra
vedami, pas juos yra įstoję 
daugumoje čia gimę ir augę. 
Nepriimti į Lietuvos Vyčių or
ganizaciją tų, kurie lietuviškai 
neišmoko, ar primiršo, būtų 
n e b e g a l i ma, būtų didelė 
skriauda. Juk ne vien kalba 
sudaro tautybę. — Amerikos 
airiai savos kalbos niekuomet 
neturėjo, o jie iš kartos į kartą 

Prieš kurį laiką Amerikoje buvo sudaryta speciali komisija,. jus išvežimus ir apie tai, k a d r u s (bent Chicagoje), šioj? sri 
kuri turėjo pranešti JAV vyriausybei, kokioje padėtyje yra JAV ištremtų gyventojų vieton atke-
ir Sovietų Sąjungos ginklavimosi padėtis. Ar sovietai toli atsi- liami rusai. Todėl sovietų tvirti-

nimas, kad lietuviai, latviai ir 
estai yra laimingi įsijungę į bro
liškųjų tautų šeimą, esąs gry
nas melas. Jei taip, girdi, tai ku 
riems galams esanti reikalinga 
tokia sunki geležinė uždanga? 

Įspėjantis editorialas 
atsargiems su karinėmis paslap 

"The Saturday Evening Post" timis. rugsėjo 24 d. laido* editoriale, 
pavadintame "Soviet Sof Words 
Have Already Blunted the Edge 
of West' s Alertness to Red Pe-
ril", įspėja Jungtines Amerikos 
Valstybes, kad jos būtų -atsar
gios su Sovietų Rusija ir nesi-

likę nuo JAV atominių ir kitų pavojingų ginklų srityje, ar so
vietai gali pasivyti ir pralenkti JAV, jei ginklavimosi lenktynės ir 
toliau eis dabartiniu tempu, ar sovietų daroma pažanga pavo
jingųjų ginklų gamyboje sudaro grėsmę Amerikai užjūrio ba
zėse ir namuose ir t.t. Specialioji komisija labai kruopščiai pa
ruošė pirmąjį pranešimą. Tas pranešimas yra įspėjantis. 

Sovietai ginklavimo lenktynėse jau baigia pasivyti Ameriką, 
kas sudaro tiesioginę grėsmę pačiai Amerikai. Ligšiol Amerika 
guodėsi, nors sovietai ir gamina atominius ginklus, bet atominių 
ginklų gamyboje jie yra toli atsilikę. Sovietai neturi tolimojo 
skridimo bombonešių, kurie galėtų atomines bombas atnešti į 
Amerikos kontinentą. Specialiosios komisijos pranešimas sako, 
jog sovietai jau turi tolimojo skridimo bombonešių paslaptis ir 
tokius lėktuvus masiškai gamina. Sovietai veržiasi į pirmą vietą 
sprausminių lėktuvų gamyboje. Sovietai greičiausiai jau dabar 
stovi pirmoj vietoj pavojingųjų raketų lenktynėse, kurios ne
trukus galės atomines bombas atnešti ligi Amerikos. Išvada la
bai paprasta: sovietai dar neturi didesnių atominių ginklų at
sargų, bet lėktuvų gamyboje labai skubiai vejasi JAV, kaikurių 
rūšių lėktuvų gamyboje Ameriką yra pasiviję, raketų srityje gali 
pirmauti, o po 5 ar 10 metų, jei abiejų kraštų ginklavimosi lenk

tynės eis dabartiniu tempu, sovietai turės pirmenybę. 
Pranešimas sujaudino JAV vyriausybę. Jei Amerika nenori 

atsilikti pavojingųjų ginklų gamyboje, ji turi daugiau skirti pi
nigų ginklavimosi reikalams. Ginklavimosi sumų didinimas nei
giamai paveiktų JAV biudžetą. Bet aplinkybės verčia budėti. 
Tuo tarpu Amerika dar turi visas galimybes pirmauti ginkla
vimosi lenktynėse. Bet jau reikia naujų bandymų, naujų kelių, Tęsinys 9 
naujų bilionų ir didesnio budrumo. • V o V u , ,_.. „ «. . . . ., .. XT , . . 

* — Nebe laikas ilsėtis, vaikeli. Nelaimė atgriuna 
ATOMININAI SPROGIMAI PALYDfcJO MOLOTOVO ŽODŽIUS ir širdy baisiai neramu. Matai, miestelio valdžia pa

tų rudenį, Chicagoje. Dėl susi
dėjusių kliūčių, pakvietimu ne
buvo galima pasinaudoti. Grį
žęs iš Pietų Amerikos, radau 
p. Vasiliausko malonų kvieti
mą dalyvauti Vyčių seime, pa
ruošiant referatą jaunųjų vy
čių suorganizavimo klausimu. 
Šį kartą buvo per vėlu, nebega
lėjau suspėti. Malonu buvo pa
tirti iš spaudos, ką patvirtino 
ir delegatai, kad ši gyvybinė 
vyčiams problema seime užėmė 
centrinę vietą. Vieno bijau, 
kad padaryti nutarimai nepa- jaučiasi airiais, airiškumą pa
liktų popieriuje, kaip kad su j laiko. Dėl kalbos jau mes daug 

savų žmonių praradome — jie 
nemokėdami lietuviškai, pasi-

lietuviškos vi-
kitiems tar

nauti. Neužtenka būti roman-
tiku^ ka4fcfl.da tenka skaitytis 
ir su'reatyb'e. Gali būti vienas 
kitas atvejis, kur žmogus nė 
žodžio nebekalba lietuviškai, o 
tačiau savo dvasioje jaučiasi 
lietuvis, savo darbais Lietuvos 
išlaisvinimą remia, nedovano-

eikia t i n a k l a i d a D u t l* to1"0 iSsiiad^-
i ii Esame skaičiumi permaži, 

duotų užhipnotizuojamos Krem-I^ad galėtum lengva ranka sa-
liaus gražių šypsnių Editorialas j vuosius kitiems atiduoti. Jei 
pataria Amerikos vyrams būti l iau vyresniųjų vyčių kuopose 

anglų kalba ima vyrauti, kai 
iš jų yra daug Lietuvoje gimu
sių, ką bekalbėti" apie jaunuo
sius vyčius, antros ar trečios 
kartos lietuviukus. Pagaliau, 
jei sistemingai jie bus organi
zuojami, į jų susirinkimus, lai
kraštėlius, bus galima įvesti 

(Nukelta į 4 pusi.) 

mūsų seimų rezoliucijomis daž
nai atsitinka. 
Ateitininkai, vyčiai ir skautai j juto išskirti iš 

Į pradžios f mokyklos duris suomenės, nuėjo 
beldžiasi ir jaunimo organiza
cijos, joms visoms reikia pre-
auglo, jaunųjų. Stipriausiai 

DABAR JAU GALITE GAUTI 
TOWN OF LAKE UTILIT IES 

KRAUTUVĖJE, 

1800 West 47th Streot 
(kampas Wood Street) 

1 0*~Xmm įffMfllm 
juany1"1"' 

WTtlt0iff CDSTIY, WfT COUfCTBlC 
PIKS AND KCSSTERS 

Prekiaukite su Vladislovu Klash, kuris jums duos 
geriausias sąlygas ar pirksite grynais pinigais ar 

išsimokejimui. Nereikia įmokėti rankpinigių. 

TOWN OF LAKE UTILITIES 
FURNITURE & APPLIANCES 

1800 YVest 47th Street 
(kampas Wood Street), Chicag o 9( Illinois 

Telefonas LAfayette 3-7 7 7 1 

tyje jsigalėję moksleiviai atei 
tininkai. Dėka pasišventusių 
(Aleksas Šatas, Žadeikis, kun. 
Gedvilą) jų vadų, veik visose 
didesnėse parapijose 

Nors sovietai skelbia, kad jie 
savo kariuomenę sumažinę 600, 
000 vyrų, bet vistiek raudonoji 
armija yra didžiausia pasauly
je, — pastebi "The Saturday 
Evening Post" savaitraščio edi
torialas. 

SUTVARKYKITE LAKU SAVO AUTOMOBILI 
Complete Auto Service 

4642-44 8. Wwtern Ava. TeL CLif 
SaT. Stasys Dapkus, prityręs 
kas, turįs moderniausias Įntigimna, 
ral te1 nebrangiai pataiso 
nudažo, taip pat sureguliuoja 
kad taupiau naudotų benziną Ir alyTs. 
Jis šioje srityje dirba nuo 1*36 metu, 
taip kad Jo darbu būsite patenkinti. Na
mu telef. WAlbrook 5-7580. 
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VLADAS RAMOJUS 

LENKTYNĖS SU ŠĖTONU 
KARO NUOTAKIAI 

Molotovas Jungtinėse Tautose piršo sovietinį taikos receptą. 
Amerika turi pasitraukti iš Karinių bazių užjūriuose. Tik Molo
tovui nutilus atėjo pranešimas, jog sovietai daro naujus atominius 
bandymus. Atominiai sprogimai Sovietų Sąjungoje buvo užre
gistruoti Amerikos mokslinių stebėtojų. Atominė perkūnija ne
siderina su Genevos didžiųjų konferencijos dvasia. Amerikoje jau 
girdisi balsų, jog tokių įvykių ženkle Amerika turės pradėti nau
jus atominius bandymus. Demonstravimas atominiais ginklais 
n'ekais verčia Genevos šypsenų politiką ir valstybių vyrus įspėja 
r:mčiau susimąstyti rytojaus diena, kuri gali būti ne tik netikėta, 
bet ir pragaištinga. 

Nusiginklavimo klausimas visada buvo pats sunkiausias. Nuo 
1918 ligi 1939 metų visos didžiosios valstybės kalbėjo apie nusi
ginklavimą, šaukė specialias nusiginklavimo konferencijas, bet 
agresinių valstybių žodžiai nesiderino su veiksmas. Agresinės 
valstybės gražiais žodžiais stengėsi kitiems įkalbėti nusigink
lavimo būtinumą taikai išlaikyti, kad pačios įgautų ginklo pir
menybę. Padėtis nėra pasikeitusi ir šiandien. Sovietai yra pats 
didžiausias agresorius, jų planai pasauliui užvaldyti nėra sude
ginti, o dabartiniai ginklai neįsivaizdouajamai baisesni. Sovietai 
nori kitus nuginkluoti, kad jų jėgos persvara būtų lemianti. 
Amerika turi budėti. Ji stovi prieš didelį sprendimą, kaip iš
laikyti ginklo pirmenybę, kurio sovietai dar bijo, kad ir šis di-

bėgo palikusi netvarką. Pabėgsit ir jūs. Man reikės 
gyventi... Dievas žino, kur vaikai ? 

Susimąstau klausydamas senio graudžių, bet nuo
širdžių ir tiesių žodžių ir, atsisėdęs salio jo ant cemen
tinių laiptų, mintimis perbėgu to gerojo kaimyno gy
venimą, su įkurio dviem sūnum ir dukra augom, tame 
pat miestelyje. Darbštus buvo senis ir geras mūrinin
kas, bet duonos penkių asmenų šeimai nebuvo lyg va
lios. Jo vaificai nuo mažų dienų botagu pelnėsi pirmuo
sius skatikus. Paskui, baigę pradinę mokyklą, pėsti 
išėjo į Kauną jieškoti pinigo ir kartu taip išsiilgto 
mokslo. Pinigo pūslėtom rankom ir prakaitu jie gavo 
Kauno priemiesčiui dirbtuvėse, o vakarais rado knygas 
ir mokyklas. Taip vargo užgrūdinti ir geležinės valios 
vedami, moksle jie kopė vis augštyn ir augštyn, o su
grįžę dienai kitai tėviškėn, padėdavo tėvui dar ir plytas 
nešioti. Vokiečių okupacijos metais kiek džiaugsmo 
buvo tėvui, kai į miestelio studentų tėvų susirinkimą žinkelio depo dirbtuves. Iš kulkosvaidžių tikriausia šau-
buvo pakviestas ir mūrininkas Mykolas. 'dė raudonpartizaniai kur iš Lamokų girios norėdami 

„Ir aš studentų tėvas", — didžiavosi tada"tevas.! paniką sukelti. 
I r šiandien nežino jis, kur vaikai. Kaunas bolševikų jau j Tuo įtemptu metu prisistato žmonės iš Natiškių 
atkirstas, o vaikų namuose nėra. Todėl suprantu jo kaimo su žinia, kad šį rytą Natiškiuosė raudonpartiza-
šiandieninį liūdesį dėl vaikų ir baimę, kad vėl sugrįžta j niai nužudė tr is ūkininkaičius. Tai vis nemalonūs žen-

džios laisvės kraštas nepavirstų griuvėsių krūva. S t Daunys ' t ie, kurie pirmaisiais okupacijos metais šito tikro liau- klai, kad aplink siaučia raudonpartizaniai ir kad jie 

dies žmogaus Mykolo ne tik kad neapdovanojo žeme ar gali net išdrįsti pulti miestelį pirm neg pasirodys raud. 
kitomis privilegijomis, bet sekė ir įtarinėjo jį, kad ta* armijos priekiniai daliniai. 
giliai religingas mūrininkas savo kišenėje slepia po- Pajutę nebejaukią atmosferą, zarasiškiai pradeda 
grindžio atsišaukimus, žmonėse skleidžia antikemunis- 'kažkokius įtartinus pasitarimus tarpusavyje. Matosi 
tinęs nuotaikas ir antistalinines dainas. ' sujudimo ir nepasitikėjimo ženklų. Tos situacijos ne-

— Mykolai, pats paskutinis metas sprukti kur į betenka ilgiau stebėti, nes kapitonas mane pasiunčia 
Žemaitiją ir, jei nielkas nebeapsergės mūsų Lietuvėlės, savo žinion perimti pašto telefono centrinę. Nuvykstu 
ir į Vokietijai ' i pašto patalpas. Jokio žmogaus, tik mirtina tyla. Už-

— Tegu bėga bagotieji su savo prakalbom. Kur sivedu automatą ir, nuleidęs atsargą, pasistatau prie 
aš bebėgsiu. Daug prakalbų prisakė ir dabar mus bied-1 kumutatoriaus. Vakarinių kaimynų centrinės kartas 
nus toj Lietuvėloj palieka. Biednųjų ji buvo, biednieji; nuo karto skambina ir teiraujasi, kokia padėtis Va
ją labiausiai ir myli, — tęsia senis ir jo akyse pasirodo j balnmke? Šitoje vienumoje mane kankina neramios 
j ^ p o g I mintys: baisiai neaiškus kelias mano pasirinktas... 

Tuo metu toli pietryčiuose smarkiai sugriaudė-! Prieš devynias paskambina pietryčių kaimynas — 
Griaudimas buvo ilgas ir detonuojantis. Pietryčių erdvė Subačius. Ragelyje girdžiu skubų ir nervingą balsą: 
toli padūmavo. Siaurės rytuose pasigirdo kulkosvai- „Pas mus jau bolševikai", 
džio šaudymas. Pabėgėlių vežimas, palengva važiavęs 
gatve, zovada paleido arklius. Miestelyje vyrai sujudo. 

— Sudievu. Gal jau amžinai. Pasveikink mano 
vaikus netyčia kur sutikęs, — ištaria senis man beky
lant nuo laiptų^ Atsisveikindami abu apsikabinam, pa-
sibučiuojam ir apsiverkiam. 

(Vieną jo sūnų susitikau po karo Vokietijoje ir 
dabar net gyvenam vienam "mieste, kitas žuvo už Lie
tuvos laisvę). 

Vėl atsirandu štabe. Visa įgula parengties stovyje. 
Beveik visi vyrai būriuojasi apie štabą. 

Stabas telefonu sužino, kad tie sprogimai buvo Su
bačiuje, už 25 km. nuo Vabalninko. Vokiečiai pasitrauk
dami iš Subačiaus išsprogdino naujai pastatytas gele-

Apie dvyliktą atsidaro Antašavos laido skalė: „Ru
sai yra prie pat Antašavos. Išeinu. Sudievu. Nebe-
sflcaanbinkit!" 

Tarp mūsų ir Antašavos devyni kilometrai. Anta
šavos kapinėse palaidotas buvęs Vabalninko sukilėlių 
būrio vadas a. a. lt n. A. Laužikas. Kažkaip šiurpas nu
krato sužinojus, kad buvusio vado kapas jau pas bolše
vikus. Vadas žuvo 1941 m. birželio 27 d. kautynėse su 
bolševikais. 

Pranešu stabui paskutines žinias. 
— Sujunk mus su Biržais ir pats grįžk į štabą. 
— Vykdau, — atsakau ir, palikęs tuščią pašto 

įstaigą, grįžtu atgalios į štabą. 
Diena tikrai vasariška. Danguje nė vieno debesė

lio, tik lygus mėlynas šilkas. Du balti bažnyčios bokš
tai maudosi saulėje. Iš varpinės plaukia varpų skam
bėjimas. Jie skambina dvyliktai. Dariaus - Girėno 
vardo gatvė užtvenkta kolonos. Pamatau, kad tai trau
kiasi didžiulis zarasiškių būrys. 

( B u s d a u g i a u ) 
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JAUNIEMS VYČIAMS 
DUOKITE KELIĄ 

(Atkelta iš 3 psl.) 
lengvas lietuvių kalbos pamo
kas, juk lietuviškumą turi pa
laikyti ne vien šeimos, mokyk
los, bet ir organizacijos. 

Kas vadovaus jauniesiems 
vyčiams? 

Nėra jokios abejones, kad 
seseles mokytojos jaunųjų vy
čių kuopoms bus itin palankios 
— juk ši organizacija yra sena, 
garbinga, Amerikoje sukurta, o 
ne iš užjūrio atvesta, impor
tuota. Žinoma, jos jaunųjų 
vyčių kuopų suorganizuoti ne
pajėgs perdaug mokykloej 
darbo, pagaliau ir ne jų paskir
tis. Tačiau, jei kas jų morali
nės paramos prašys, tam mo
kyklų durys bus plačiai pra
vertos. Suorganizavimo pro
blemą plačiai svarstė Vyčių 
seimas. Ten buvo nutarta su
rasti pasaulieti, apmokamą, 
organizatorių. Toks sukurs 
jaunųjų vyčių kuopoms kon
krečią, įgyvendinamą progra
mą, bet kas ją vykdys? Man 
prisimena nepriklausomos Lie
tuvos gražios, saulėtos dienos. 
Ten pavasarininkai buvo pui
kiai susiorganizavę. Organiza
cija masinė. Kas su pavasari
ninkais dirbo, jų susirinkimu > 
se, kongresuose, konferencijo
se dalyvavo, paskaitas skaitė, 
vaidinimus ruošė? Tą sunkų 
darbą atliko išimtinai studen
tai ateitininkai. Juk šimtai 
ateitininkų sendraugių, esan
čių Amerikoje, aktyvių ir gyvų 
liudininkų, gali tą t'tesą patvir
tinti. Jiems nebuvo lengva su 
pavasarininkais dirbti — stu
dijavo miestuose, į kaimus g.įž 
davo par atostogas, o vienok 
nenutrūkstamą ryšį su savo 
kaimo, parapijos, p2vasarinin-
kais jie palaike. Studentai j 
ateitininkai turėdami pri^š 
akis tokj kilnų savo pirmtakų 
pavyzdį, turėtų pirmieji pra
dėti jaunųjų vyčių kuopų or
ganizavimą. Džiugu, kad ji? 
savo stovykloje svarstė Kata
likiškos Akcijos klausimus, 
svarstymui v a d ov avo Vac. | 
Kleiza, dabartinis Studentų, 
Ateitininkų Sąjungos pirminin- j 
kas. Jaunųjų vyčių suorgan;za-
vimas būtų pats svarbiausias, 
konkrečiausias ir aktualiausias 
Katalikiškos Akcijos uždavi-j 
nys. Vyčių centras pats pir- • 
masis turėtų su Ateitininkų i 
Studentų Sąjungos vadovyb? 
užmegsti ryšį, pakviesti juos į 
talką. Esu tikras — studentai i 
ateitininkai turi perdaug ide- , 
alizmo, jie negalės atsisakyti. 
0 jie yra toms pareigoms ir ! 

pasiruošę, puikiai naudoja abi 
kalbas, gali prie visų prieiti. O 
katalikiškoji visuomenė prisi
dės prie šūkio įgyvendinimo — 
jauniems vyčiams duokite ke
lią... 

Viengungiai nepatenkinti 
Olandijoje įvyko viengungių; 

kongresas. Dalyvavo apie 1,000 
vyrų ir merginų. Viengungiai, 
labiausiai pagyvenę, parėmė min 
tį, kad viengungio gyvenimas 
nerekomenduotinas. Daugelis 
kongreso dalyvių išvažinėjo pa
siryžę į kitą kongresą neatvyk-į 
ti, t. y. neviengungiauti. 

LINKSMIAU 
Pripratęs 

Į vieną kompartijos organi
zuotą darbininkams politinio 
švietimo kursų pamoką Bulga
rijoj visai netikėtai atvyksta 
švietimo ministeris. Po paskai
tos ministeris užklausia refe
rentą: 

— Pastebėjau, drauge, kad 
darbininkai jūsų paskaitos me

tu labai dažnai žvalgosi į savo 
laikrodžius. Ar jūs to nepas
tebėjote ? 

— Taip, mačiau. 
— Ir tai jūsų ne kiek nejau

dino? 
— Ne. Aš esu prie to jau 

pripratęs. Žvalgymasis į lai
krodžius dar nereiškia, kad jų 
kantrybe jau išsisėmė. Jau
dintis pradedu tik tai tada, kai 
jie deda laikrodžius prie ausies, 
tikrindami ar jie nesustoję. 

Linksma viltis 
Prie Varšuvos krautuvės 

stovi ilga pirkėjų eilė. Praeivis 
klausia paskutinįjį. 

— Ką galima gauti šioj 
krautuvėj? 

— Iš Sovietų Sąjungos atėjo 
didele rankinių laikrodžių siun
ta. 

— O! Tai aš stosiu į eilę. 
Gal būt, ir mano laikrodis yra 
atsiųstas. 

Neįmanoma 
Rytų Berlyne kalbasi vokie

tis fabriko darbininkas ir tik iš 
Sovietų Sąjungos atvažiavęs 
kareivis — naujokas. Pasta
rasis suka į laikraštinį popierių 
rupią machorką. 

— Ar jums armijoje cigare
čių neduoda? , 

— Gatavų neduoda. Reikia 
susisukti patiems. 

— Ar Sovietų Sąjungoj "ga

tavų cigarečių negalėjot ir 
pirkti? 

— Gatavos?! Argi Vokieti
joj jos parduodamos jau su
suktos? 

— Žinoma, kaip gi kitaip. 
Cigaretes juk pradėjo gaminti 
jau praėjusį Šimtmetį. 

— Netikiu. Neįmanoma. 
Pravdą pradėjo leisti tik 1912 
m., o Pravda buvo pats pirma

sis laikraštis pasauly. Taigi 
anksčiau negalėjo būti popie-
rio cigaretėmis. Tu drauge 
manęs neapgausi. 

V I K T O K O K O Ž I C O S 
CALL M E MOTORS 00. 

Ll«tu«ilkm KUOHDO Stooll stoti* Ir 
Auto taisymą*. &?&• S. Westeni Ava. 
TeL RE 7-SSSS. Atitekami motorų 
remontai, lyginimo, dažymo darbai 
Ir keičiamos dalys. 
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Lietuvių Prekybos Namai 
PREKES BE BROKŲ, KAINOS BE DERYBŲ, KLIENTŲ SĄSKAITOS 

BE FINANCŲ KOMPANIJŲ 

R00M HOME 0UTFIT 
furnished Comp/jtę. -
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Jūsų ir JŪSŲ šeimos saugumui 
Jei turite Universal Savings sąskaitą, tai galite kati tikri: 
Kad Jūsų taupomi pinigai atneš Joms daugiau pelno.-
Kad Jūs turite lesų nelaimėt atveju... 
Kad Jūs galite pirkti pageidaujamą prabangos daiktą tada, 
kada norite... 
Kad turėsite pinigu, kada jie bus reikalingi 
Tarnavome bendruomenei ištisus 32 metus be pertraukos, ir 

tarnybą plečiamo. Universal Savings yra draugiška finansine 
I įstaiga, aptarnaujanti Jūsų kaimynas ir norinti patarnauti Jums, 

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

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

1800 SOUTH HALSTED STREET 

•: " 

ŠIS PASIŪLYMAS GALIOJA TRUMPĄ LAIKĄ. 
Televizijos: RCA, Dumont, Zenith, Admiral Sylvenia ir kiti. 

FURNITURE CENTER, Inc. 

Pradekit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj! 
-

Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 
įstaigoje BRIGHT0M SAVINGS and LOMI 

Kiekvieno taupytojo indeliai apdrausti iki $10,000.00 

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSN 
4071 flrcher A ve., į vakaras nuo Caliioroia Ava. 

CHARLES ZEKAS, Sec's 

OFISO VALANDOS: 
Ptrmad., antra*., ptnktad. Ir 
iešt. 9 •. ryto iki 4:S0 p. p. 

TroCiad. t ryta Iki 11 f, • 
Ketvlrtad. » ral. iki I rak. 

3222 South Halsted Street 
Įmone atidaryta piimad. ir ket-
virtad. 9-9:30; kitom dienom 9-6. 

Telefonas — VIctory 2-4226 
Į m o n ė s V e d ė j a s Sekmadieniais įmone atidaryta 

JUSTAS LIEPOMS nuo 10 iki 5 valandos vakare. 

SEGHETTI TRAVEL BUREAU 
2481 S. Oakley A ve. Tel. YRrds 7 3278 
MES PABCPINAME KELIONES: Lėktuvais — Geležinkeliais 

— Autobusais — Laivais. 

Sutvarkome dokumentus atvažiuoti i Amerika, Parūpiname doku
mentu* norintiems išvykti j užsienį. TURIME LIETUVIŲ Skyrių. 

Pildome afideyitus. 

AUGiTAS DIVIDENDAS UZ TAUPOMUS PINIGUS - PILNAI APDRAUSTAS IR PELNINGAS SAUGUMAS 
PATARNAVIMAI VELTUI VISIEMS MOŠŲ NARIAMS 

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

Pas mus yra šie taupymo skyriai: optional, inyestmentų, vakacijų, Christmas Club ir Bonus Savings. 
Kviečiame visus taupyti šioje pačioje progresyviškiausioje lietuvių taupymo bendrovėje. 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
JOHN PAKEL, Preridentas 6234 South VVestern Avenue GBovehin 6-7575 

Ketvirtadieniai, nuo t lkl S vai. vakaro. Trečlaedtenlala uždaryta visą dieną. Šeštadieniai, nuo 9 ryto Iki I vai. po pietų. 
VALANDOS: Pirmadieniai, nuo U Iki t vai. vakarą Antradieniai. Ir Penktadieniai* nuo > lkl 4 valando. po pietį). 

N u o 

1924 

i k i 

1955 

SPECIALUS NUPIGINIMAS 1 
R00SEVELT FURRITURE 

C0MPANY, INC. 
2310 W«t RoosevtH Road1 

Telel. SEeley 3-4711 
Hide sway Bed — Sofa-lova $ |Q9** 
SOFA-LOVA Ir krėslas . . $ 1 6 9 ° * 
Nauji 1955 modelio Frigldaire šaldy
tuvai, specialiai nupiginti tik $ | 49.66 
Pasinaudokite šiais nupiginimaia ir 
aplankykite LIETUVIŲ KRAUTUVĘ. 
Atdara ir sekmadieniais nuo U vaL 
dle» Ud 5 vai. vakaro. 

įį*įM*lJLm!llL4mm£įlllL^'JB' 
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B. PAKŠTO ORKESTRO SUKAKTUVINIS PARENGIMAS 
Į • " • " ' ' ' 

ŠEŠTADIENĮ, SPALIO M£N. PIRMĄ (1) DIENĄ, 1955 MET. 

Orkestrantai prie staliukų vaisins svečius. Staliukai užsakomi: DA 6-9443. 

LIETUVIŲ AUDITORIJOJE, 3133 SOUTH HALSTED STR. 

Pradžia 7:30 valandę vakare. Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti 

^ 

V. Siskino pasaka "Džiaugsmas" 
» 

Ne visi galėjo ar turėjo laimę įdomi. Gana vykęs prologas žiū-
praejusį pavasarį pamatyti Det- rovą pririša prie scenos ir taip 
roito skautų.-čių jaunimo sam- laiko per visą spektaklį, 
būrio spektaklį "Džiaugsmas" Dekoracijos 
— V. Siskino 5 veiksmų, J pa
veikslų su prologu ir epliogu Buvo pasigėrėtinai gražios 
pasaką. Dažnas pagalvojo, kad (dailininko Petro Melniko). Ge-
spekUkKs gali būti įdomus tik ras apšvietimas, yaptingai raga-
vaikams ir dėl to neatėjo jo pa nų vietovės, daro didelį įspūdį, 
žiūrėti. Tačiau dabar, kada vėl Dainos ir muzika (Stasio Šli-
žadama šią pasaką grąžinti į žio) davė pasakai gana vykusį 
rampų šviesą, norėtųsi atkreipti akustinį foną ir labai prisidė-
dėmesį į tai, kad minėtas pasta- jo prie spektaklio pastatymo, 
tymas yra vertas pamatyti tiek, žiūrovas iš šio spektaklio iš-
jaunam, tiek suaugusiam. 

JAV rytinio pakraščio at-kii kongresas RADIO PROGRAMA rodė ir kaikuriuos trukumui tė — savosios kūrybos rašinėlį, 
veikloje. Kitais metais ir tie, — Chicagos Šatrijiečių sunirta 

Jau vos kelios dienos beliko'1265 — pirmininkas. Juozas trūkumai turttų būti pataisyti, ktonas. Chicagos studentų atei-
iki JAV rytinio pakraščio atei-. Končius — vicepirmininkas, Jo-| | sekančių metų valdybą įėjo: tininkų korporacijos "Šatrija" 
tininkų kongreso, kuris įvyks nas Kučėnas - Kučiauskas — sek y. Soliūnas, N. Kapteinyte, N. susirinkimas įvyks šį sekmadie-1 S S E f U S E f i i S 
spalio 8 — 9 dienomis Hartfor-, retorius, Jurgis Stuopis — sek-| Lipčiflte, M. Motekaitis ir S. Ma nį, spalio 2 d., Tėvų Jėzuitų na- *"* MI i Brx^d^T^£^n 
de Conn. Vietos ateitininkai retorius, Eugenijus Orentas,' žionytė. 

Li«t Bmėim Programa i i stotie* 
WBM8. IttO kll. •ekuadlcniaia i 2 -

per pletu»: liet mutika 
Ma*dut«a Paamka. Biznio 

Mtekm 
Baltic FlortaU, Q*l\ų Ir Dovaaų K ra u 

12:10 vai 
flalnoa. Ir 

sius būrius ateitininkų ir svečių 29,111, — iždininkas, Juozas Ma 
iš Baltimorės, Bostono, Brock- nelis — soc. reikalų vedėjas, Ro 
tono, New Yorko, Philadelphi- mana Jonauskaitė — narė moks 
jos, VVaterburio, VVorcesterio ir leivių ir kandidatų reikalams, 
kitur. Mielai laukiami dalyviai Vytautas Vygantas — narys, 
ir iš tolimesnių vietovių. Hart- Dalia Karaliūtė, 816 N. Lafayet 

muose. 10 vai. bus šv. Mišios. 
yra jau pasiruošę primti gau- 6515 S. Rockwell Ave.f Chicago Revizijos * komisijen išrinkti: Po to — susirinkimas gu įdomia 

I t . Mi 
I t-.ni._ni_ 

Tai. Ho l - 0 4 . t . 
t-vlk. „ D r f t i t t . 1 . 

Ten pat 

E. Vitkus, O. 
Kriaučiūnas. 

Stankaitytė ir R. 

BENDROMIS PASTANGOMIS 
i 

Iš visų trijų at-kų sąjungų 

programa. 
0 

Kviečiami dalyvauti visi stu
dentai at-kai, besidomį korpora
cija 

fordas yra pusiaukelyje tarp te Park PI., Los Angeles 26, Ca- C h c a f Je midaryta k o m l s ^ : k u / « . „ f . . - ^ f f | 
Bostono ir New Yorko, todėl lif., - spaudos ir informacijos' " lapkričio 5 d. ruošia didžiuli SfcelhkltCS \)mW(l ! 
ypatingai daug laukiama iš&ų kas, 73 HemlockSt., Brooklyn 8, koncertą. Šiai komisijai pnklau 
miestų. Ir iš kitur į Hartfordą kas, 73 Hemlock St., Broklyn 8, 8 o : Pirmininkas C. Grmcevicius, 
yra labai patogus susisiekimas N. Y., — užsienio skyriaus ve- Inz- Nedžius, Ir. Lozaityė, ra

šytojas Būtėnas, Ir. Ausiukai-

Pasakos tur inys 

Sename sode žaidžia Rasytė. 
Grįžta iš mokyklos broliukas 
Vincukas. Valkai sužino, kad 
mamytei gresia pavojus apakti. 
Vincukas nori padėti mamytei, 
bet nežino kaip. Iš pasakų kny
gos sužino, kad yra stebuklin
goji gėle, nuo kurios mamytė pa 
sveiktų. Sapno metu laumė Lai
mė skatina jį vykti jieškoti gė
lės. Vincukas, nykštuko pade
damas, išvyksta j ilgą ir sunkų 
žygį. Kelias sunkus. Pasitinka 
ragana su savo vyliais, vėliau 
reikia prasiveržti pro karalių Žie 
mą, bet nykštukui gelbstint vis
kas pavyksta. Pagaliau pasie
kia Džiaugsmo šalį, kur laumė 
Laimė apdovanoja jieškoma gė
le. Grįžta atgal. Pasiekęs nykš
tuko olą atsisėda pailsėti prie 
raganos sukurto ir užkerėto lau
žo ir apalpsta. Nykštukas ko
voja su ragana ir jos dukromis 
bet pralaimi. Atsiskubina kara
lius 2iema ir kovoja su ragana 
dėl Vincuko parsineštos stebuk
lingosios gėlės. Žiema laimi, ta
čiau atskubėjusi laumė Laimė iš 
gelbsti iš karaliaus Žiemos Vin
cuką su nykštuku ir juos įsodi
nusi į kiškelių traukiamą veži
mėlį su stebuklinga gėle pasiun
čia namo. 

. Aktoriai 
Pasakos pastatyme dalyvauja 

apie 50 veikėjų: motina, vaikai, 
gydytojas, laumė Laimė, nykš
tukai, ragana su dukromis, ka
ralius Žiema, šiaurys vėjas, Ste
buklingoji gėlelė, Žiogas muzi
kantas su žiogeliais šokėjais, gė 
lės šokėjos, snaigės šokėjos, so
do mergaitės, skruzdės, kiškiu
kai ir karaliaus sargybiniai 

lėktuvais, traukiniais, autobu- dejas. 
sais ir automobiliais. O čia mo-j Visais reikalais prašome kreip t v t ė ' »«ytojas Baronas, I. Na-
kykla, teatro salė ir bažnyčia' tis pirmininko adresu.' ma Juškaitė, L. Tumosaitė, L. Ta 
yra tik 10 min. pėsčiam nuo ge-l Taip pat prašome visas drau- masauskas. Komisija sėkmingai 
ležinkelio ar autobusų stoties. ! goves skubiai prisistatyti bei at-' d lrDa-

Kongreso dalyviai registruo-Į siųsti pilnus savo draugovių na-Į, Programoje dalyvaus solistai 
sineša gražių ir malonių įspū- jitsi spalio 8 d. Svč. Trejybės pa-j rių sąrašus. Apie tolimesnį veik-, Stempužienė ir Verikaitis, kurie 
džių. Taip kaip gerame teatre: rapijos mokykloje (kampas log planą draugovės ir nariai • p«cagoje pasirodys pirmą kar 
gražios dekoracijos, puikūs kos- Broad Street ir Capitol Ave.).ibus painformuoti netolimoje at-
tiumai, vykęs apšvietimas. Į šį 11 vai. ten pat bus atskiri Atei- eityje. Visus kviečiame į darbą, 
pastatymą taip pat daug darbo tininkų Federacijos sąjungų po- o bendromis jėgomis tikrai pa-
ir lėšų yra įdėjusi režisoriaus sėdžiai. 3 vai. iškilmingas visų sieksime tikslą. 
padėjėja Želvyra Buknytė. Dar ateitininkų posėdis. Tema "45 
reikėtų priminti, kad šok:«_>i yra metų ateitininkų kova su ateiz-
paruošti Aldonos Rastenytės. i mu" kalbės At-kų Federacijos 

Šį spektaklį reikia laikyti di- vadas Simas Sužiedėlis. 6 vai. 
deliu skautų,-čių nuveiktu dar- švč. Trejybės bažnyčioje konfe-
bu. . S t G . rencija, kurią praves kun. Leo-

i nardąs Andriekus, OFM. 7 vai. 
B d R E L J S Nr. 105 mokyklos salėje susitikimo va- N o r t h L a f a y e t t e | p k / p U c e ; ^ iria Janušai ty tė ir Algis Bačkai 

V a s a r i o 1 6 g i m n a z i j o s r ė m ė - k a r a s — š o k i a i , g r o j a n t p o p u l a - , , „ f i r_,i«« t i s - l e n k i m e dauj? s ė k m ė s ! 
jų būrelis Nr. 105, vadovauja- riam Mal-Ray'e orkestrui. Taip į*Z*m„_>^*; 

SAS Centro Valdyba 

NAUJAS ADRESAS 
Studentų Ateitininkų Sąjun

gos Centro Valdybos Spaudos 

tą. 
Br. Šokiams gros pamėgtas 

Jonušo orkestras. 
Visi ateitininkai ir jų bičiuliai 

ruošiasi dalyvauti šiame koncer
te. 

— Waterburyje |sistei&6 nau-
ir Informacijos Skyriaus naujas Ja S A S draugovė Laikinąją 
adresas: Dalia Karaliūtė, 816 ^ugovės valdybą sudaro Lai-

Skyriaus vedėjk pralo draugo mas Z. Arlauskaitės - Mikšie- pat veiks ir bufetas. Čia bus "^.T'T '~"=J,° E ~ " " T 6 " „ T " *. " ^ " V I ' f c ?T " " ^ 
nės jau ketvirti metai globoja reta proga pasimatyti ir pąbend v"* valdybas priapu visų drau- Urbanoje atsikėlė stud.juot. net 
mokinį Endrių Bliskį. Šiais 1KB- raut. su savodraugais ir^ažjs- *™j'»•*»» * * ' * * * * * * «»r*, t p . koh»o** East St Louis: 
56 moks!o metais rėmėjai yra: tarnais. Sekmadienį 9:30 vai. L * » F a d ~ Draugovėms ne-, V. Cerskute, A. Mogenyte ir J. 
Stasė Bankauskienė, Adolfas Išpažintis. 10 vai. - iškilmingos j p r l k l a u * * s t u d e n t * 1 'te.tininkau | Kucauskas. 
Balčiūnas, Ona Bažicnė, Eu?e- šv. Mišios, kurias atnašaus ! " w a d r e 5 U 8 P"**1*' teP™e-

Dryža, vysk. Vincentas Brizgys. Po Mi-

EdkalcukiU 
visose 

maisto 
krautm-fe* 

šios 
akaaiaaakM 

daono«». 
Jelcru neg&uslt*. 

Kreipkite* 
| kepykl« 

V. I H J K S T A 8 . 
1S00 W. 

Vestuvių nuotraukos 
Augštos rūšies fotografijos 

Mūšy specialybe 

Precin Photo Studio 
EDVARDAS LXIS, sav. 

4068 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481 

TELEVIZIJOS 
ir Radio Aparatu Taisymas 

Sąžininga* ir gar&ntnotas darbas 
M. RIMKAS, 4517 S. Sawyer St. 
TeL XI 7-0087 — VI 7-8087 

S 0 P H I E B AR K U S 
RADIO PROGRAMA 

I i WGES stoties — Banga 1190 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:45 iki 9:30 vai. ryt* 
SESTAD. 8:10 Iki 9:30 r>te 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
K l K . V n . H:SO »:30 v. r. iŠ stotie* 

WOPA 14»0 kll. 

Chicago 29. 111. HEmlock 4-?418 
7121 So. ROGKWELL ST. 

—^i *̂**' ^̂ ^̂ įpi' rO avs^B F**̂ . ^S^ES^"*-

aTATlTBAIIBNAMU 
P4TA1SYMAMS 
PHISTAIPME 
VISOKĮ V RCftlV 
MEDŽIAGĄ 

CARRMOODY 
LUMBER Coi 

S T A S Y S L T T W I K A S . 

nija Bulotienė, Vincas 
Regina Duobienš, Antanas Ja
nuškevičius, dr. Rūta Jauniškis, 
Jonas Jurgutis, Zuzana Mikšie
nė, Juozas Petrauskas, Vladas 
Pliūra, Erna Puidokienė, Emili-

šių lietuvių parapijos bažnyčios 
rūsyje bendri pusryčiai. 3 vai. 
Bushnell Memorial salėje (3,281 
vieta) — akademija ir koncer
tas. Kalbe3 prof. dr. Kazys 

a Rėklienė, inž. Romualdas Sen Pakštas, Simas Sužiedėlis ir ki 
kus, inž. Kazys Tuskenis, Marija ti. Koncerto programą išpildys 
Urbonavičienė, Ona Valienė, A- solistai Stasys Baranauskas — 
dolfas Vasiulis, Sofija Vasiulie-t tenoras, Lillian Miskavich 
nė ir Nijolė Ward. 

PAGERBTA ATSTOVĖ 
Moterų Sąjungos 26 seime, į-

vykusiame Worcestery, Mass., 
Detroito 54 kuopą atstovavo 
Elzbieta Paurazienė. Minėtos 
kuopos nares, savo susirinkime 
išklausiusios atstovės E. Pau-
razienės pranešimą, suruošė jai 
pagerbimo vakarienę, kurios me 
tu įteikė gražią dovaną. 

kontraltas ir Andrius Kuprevi
čius — pianistas. Solistams a-
kompanuos prof. Vytautas Ma-
rijošius. I šį koncertą kviečia
mi visi lietuviai. 

Visus kongreso dalyvius, ku
rie nori, kad jiems būtų parupin 
tos nemokamos nakvynės, pra
šome nedelsiant registruotis sa
vo vietinių skyrių valdybose ar- j mininką prof. dr. Pr. Jucaitį, 
ba tiesioginiai: J. L. Giedraitis, į naujom mintim žvelgia į gimto-

ša spaudos ir informacijos sky
riui, pažymėdami," ar yra davę 
stud. ateitininko pasižadėjimą. 

Naujai išrinktos draugovių 
valdybos prašomos skubiai pri
sistatyti sp.i r inf. skyriui, pra
nešant valdybos sąstatą ir ad
resus. 

SPALIO M£N. "ATEITIS" 
jau baigiama rengti ir spalio pra 
džioje pasieks skaityojus. Nu
meris gvildena naujus pasaulie
čių apaštalavimo būdus, aptaria 
gyvosios dvasios ateitininko as
menybę, įdomiai aprašo mokslei 
vių ir studentų vasaros dienas 
šv. Kristoforo pastogėje, aplan
ko At-kų Sendraugių S-gos pir-

— Atsisveikinta ir pasisvei-, 
kinta. Rugsėjo 18 d. Brooklyne,". 
Angelų Karalienės parapijos sa-j 
lėje įvyko tradicinė "Ateities" | 
redakcijos arbatėlė, kurios metu -
buvo atsisveikinta su buvusia 
redakcija ir pasisveikinta su 
naująja. Arbatėlės metu kal
bėjo At-kų Fed. vadas S. Su
žiedėlis, rašyt. P. Jurkus ir kiti. 
Ant. Sabaliauskas skaitė "Krei
vas šypsenas", gi I. Banaity-

P.&J.JOKUBKA 
J \ . DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymas 
4102 Archer Ave., ai Miuart 

Chicago 32, IU. — TeL LA 8-861** 

T*L Vlctory M I T I '<0. 
APKATNAVIMĄ IR P R E K I Ų PRI4 

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI Ą 

RAJTINS ATIDARYTA kasdien n * . 
I vai. ryto Iki i vai vakaro lt 
i«*tadienlal« Iki I vai. vakaro. 

Duona tr Kairias skoningas 

1632 Broad Str., 
Conn. 

Hartford 6, 
Algi 

NAUJOJI SAS CENTRO 
VALDYBA 

šios kalbos ir tautinio charakte
rio problemas. Be to labai gau
sus ir įvairus apžvalgų skyrius, 
kronika, pasiekusi redakciją net 
iš Brazilijos — "Kaip dėdė Juo-

Pirmajame savo posėdyje zas ir anūkai žygiuoja su savo 

VfcL SUSIRGO 
Vladas Kukučion;s, turįs laik 

rodžių krautuvę greta šv. Anta 
_vį no bažnyčios, prieš savaitę iše 

i • , ' k i š įitfrminp* VPI nacniMvfae nauJ°Ji SAS Centro Valdyba pa naująja vėliava si jie nuo mažiausio mokinuko Jvs is ligonines, vei paguiaytas| . . . w 

iki suaugusio savo nuoširdžiu j i G r a c e ligoninę operacijai. Prie, s ^ r s t e parūgomis: 
darbu davė spektaklį. Kalbėti s a v o d a r D 0 ž a d a grįžti tik spa-
apie jaunųjų nasakos dalyvių j l i o m ė n- pirmoje pusėje. 
sugebėjimus būtų per anksti. ( » 
čia jau būsimasis žiūrovas nu-' NAUJA PORA 
spręs. Tik norisi pažymėti, kad Valencijos Stapulionytės ir 
iš visų tarpo labiausiai išsiski- Edward Stambersky jungtuvės 
ria Rasytė L. Rastenytė ir įvyks š. m. spalio 1 d. 10 vai. 

ryto šv. Antano parapijos baž
nyčioje. St G. 

Saulutė stebuklingoji gėlė — B. 
Salytė. Iš vyresniųjų išskirtina 
laume — D. Mikaitė, ragana Ža
bale — A. Rastenytė, gana ge
rai išipldžiusi raganos šokį prie 
laužo. Visai įtikinantis karalius 
Žfcma — A. Iljasevičius. Origi
naliausia raganos dukra — C. 
Griciūtė 

Režisūra ir pastatymas 
Justas Pusdešris šiuo savo pa 

statymu užsirekomendavo kaip 
st iprus režisorius. J i s puikiai 
sugebėjo apjungti visus scenos 
elementus į darnią visumą, ma
sinėse scenose jautėsi jo darniai 
rikiuojanti ranka. Dėka misc* 
riau* fantazijoj pasaka darosi 

Vaclovas Kleiza, 903 W. Illi-
nois Str., Jrbana, 111., telef. 7-

BALFO VAKARAS 
Balfo 76 skyrius ruošiasi va-

STUDEJCTŲ AT-KŲ VEIKLA 
Praėjuiį sekmadienį pas T. Jė 

zuitus įvyko studentų at-kų su
sirinkimas. Po bendrų pamaldų 
ir pusryčių sekė senosios valdy-

karui, kuris įvyks spalio 15 d.! bos "vertimas" ir naujosios rin-
7 vai. vak. buv. lietuvių svetai- kjmas. 

MOKSLO METŲ PRADŽIA 
S. m. spalio 1 d. (šį šeštadie

nį) 12 vai. 30 min. šv. Antano 
parapijos mokyklos patalpose 
pradedami mokslo metai augš-
tesnėje lituanistikos mokykloje. 

Mokykloje mokytojauja Va
lerija Kundrotienė, Ona Valie-
nė ir Antanas Vaškelis. 

Mokyklos vedėja — Valerija 
Kundrotienė. 

Tėveliai kviečiami leisti į šią 

neje. 
Įvairią dainų, šokių, muzikos 

ir deklamacijų programą išpil
dys vietinės meno pajėgos. 

Šokiams gros geras orkestras. 
Veiks turtingas bufetas. 

Senosios valdybos nariai darė 
pranešimus: S. Mažionyte — 
sekretoriato, F, Palubinskas — 
iždo ir A. Liulevičius —* bendrą 
draugovės apžvalgą. Draugovė 
buvo veikli ir nuveikta nemažai. 

Kviečiame visuomenę gausiai. Tėvas J. BoreviČius, SJ, pažvel-
atsilankyti. Balfo 76 Sk. V-ba' gė į mūsų religinę nuotaiką ir 

'| atrado, kad ji buvo patenk;m»-
HE6TADIENINRS MOKYKLOS ma. Jis skatino dar labiau su-

TftVŲ SUSIRINKIMAS 
š. m. spalio 2 d. (šį sekmadie. 

nį) 12:15 vai. šv. Antano para
pijos mokyklos patalpose šau-
kaimas šeštadieninės mokyklos 

mokyklą visus vaikus, baigusius i mokinių tėvų susirinkimas. 
šeštadienię mokyklą arba turin-
ciua atitiakaaia pasipuošimą 

Kviečiame visus mokinių tė
vus dal] rauti. 

intensyvinti bendros šv. Komu* 
nijos praktiką, kas mus dar la
biau sujungs įr duos jėgų siekti 
užsibrėžto tikslo. 

Revizijos komisija taip pat 
peržvelgė praėjusių metų veiklą 
ir pirm. P. Povilaitis pagyrė vai 
dybą už tvarkingumą ir atsida* 

DETROIT'o BIZNIERIAI 
IR PROFESIJOKALAI 

Jeigu norite pirkti arba parduoti 
namus, sklypus, Biergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip-
kitČs 

ELSEA REALTY * INVEST-
HENT COMPANY 

atstovą 
V L A D A B A R A U S K Ą 
Telefonai: į t a igos VA 2-9790, 

Residencijcs — TA 6-4M6 
Si imone yra pati stambiausia ali-
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir s*kmingiauaiai patar
nauja savo klijentams. 

PARKHOLME SERVICE 
STATION 

5000 W. Ormak Kd., Cicero, IIL 
Lietuviška gazolino stotis ir 
automobilių aptarnavimas 
WUUam i . Grigelaitis, sav. 

t j. 11 

BRUNO'S RtfYKU 
SSS9 S. UTUANlCA AVE. 

TeL CLifside 4-6376.. 
Pristatome } viaa* krauturaa 

r«8toran'is, taip pat 

' H kaityki^ "Drauda"! 

ir 
•tuačla 

l i -
| viBua artlmuoaiua 

miestu*. 

RKELBKITES "DRAUGE". 

PERKRAUSTYMAI — MOVING 
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. D 

tolimų distancijų. fiauaiU sekanaai 
8410 S. UTUANlCA AVE, CHICAGO, HX 

ANTANAS VILIMAS 
Telefonas — FBontier 9-188S 

K>mnų cnsian 

M. MIŠKINIS. M. 0. 
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RAY 
395 Wfst Grand Boulevard 

Shady Lane Detroit 16. Michigai 
Namu telef. VI 1-7970 

Pirm. antr. ketv. ir petikt. 12-3 ir 6-8 vai 
Trc«. ir lelt 12-3 vai. 

Teki. TA 6-0686 

cor 

VINCAS KIRŠINĄS 
11420 Steel Avenue 
Detroit 27, Michigan 

Tel. WE. 4-6165 
OENEBAIi CONTRACTOR 

Atlieka jvair.ua statyboa, pataia> 
qio ir pertaisymo darbus — stalinio 
kyš t i s cemento, mūrijimo, elektro* 
oiumblnfo, dažymo Ir dekoravime 
atskiru kambarin bei butu Jreiurim*-
^!tgt/xrf«r Ir «U'1< r»l"»** 

LB DetrSito A p ^ V t J d ^ i l& Detroito Apjl V«Jd}1pft vim% pareigoms; Uet taip pat nu-

K I a u c y k ! . s 
UTHūHIlilN MELODiES 

kim Arbor — WPAG — 1050 Idi-
C ve' e a 

Sekmadieniais 1:00 — 1:30 p. r 
Ved̂ iRa — RALPH VALATIC* 

15766 Lesure — Detroit fl, 
BBfcMgaa 

NARIAI LIETIMU TAUP. IR SKOLINIMO 
B-VTV LYGOS, KURIOSE 

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki S10.000.00 
IR 

Paskolos Duodamos Namu įgijimui 

Lengvomis Sąlygomis 

CHICAGO i SAVINGS & L0AN ASSN. 
6234 3. Western Ave. Chicago 36. IU. 

GRANE SAVINGS A LOAN ASSN. 
2555 W. 47th St. Chicago 32. U . 

DISTRICT SAVINGS t LOAN ASSN. 
3430 So. Halsted Street Chicago 8. III 

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN. 
1800 S. Halsted St. Chicago 8,111. 

http://t-.ni._ni_
http://jvair.ua


f 

MBMfcA&fTS t>ftAŪCA5, CmCAC-O, ILLINOIS Ketvirtadienis, rugsėjo 29, 1955 
T r '" • i • ' , • 

Į S I G Y K I T E €LASSIFI£D & HELP WANTED ADVERTlSEM£iNTS D A B A R ! 

Fordas Šiuo laiku pradčjo {raminti naujus F-100 sunkvežimius visokiems darbams. Visokiais ativil 
giais šis naujas sunkvežimis yra patobulintas ir pagerintas ir nuo rūgs. 23-či.s dienos rodomi' 
automobilių sandėliuose, kurių skaičius siekia net 6,800. Nuvykite apžiūrėti ši naują sunkvežimį, je, 
esate biznyje. 

1 g g ~ 

ATVYKSTA KOMP. ST. GAILEVIČIUS 
IR JO VADOVAUJAMAS VARPO 

CHORAS 
Iš Toronto (Kanada) atvyks

ta j Chicagą kompozitorius Sta
sys Gailevičius. Atvyksta su sa
vo vadovaujamu Varpo choru ir 
čia dalyvaus "Draugo" koncer
te spalio mėn. 29 d. 8 vai. Šaka
ly salėje. 

Stasys Gailevičius jau iš šei
mos paveldėjo didelius muzikos 
gabumus: jo tėvas Emerikas 
(miręs 1949 m.) buvo kompo
zitorius, kariško orkestro kapel
meisteris, mokęsis kunigaikščio 
Oginskio orkestro mokykloje, o 
paskiau to kunigąikšč'o išsiųs
tas muziką studijuoti Varšuvo
je. 

Jo sūnus Stasys Gailevičius, 

chore yra 80 dainininkų, ir jo 
išpildomos Kauno scenoje girdė, 
tos operos mielai mus nuteiks, 
perkels j tėvų žemės teatrą, kur 
tiek malonių vakarų praleista. 

J. Žv. 

Plakatų stulpams 100 metų 
Šiandien gatvių kampuos:, 

miesto soduose vartojami dide
li plakatų stulpai yra vokiečių 
išradimas. Tai atsitiko prieš 
100 metų. Vienas Berlyno 
spaustuvininkas Ernst Litfass 

gorėjo pagarsinti savo leidi
nius. Iki tol visi skelbimėliai 
buvo klijuojami prie medžių, 

gęs Kauno konservatoriją, § ,. . 

Kas toliau 
— Kas toliau, Europa ar 

menulis? — klausia vaikų mo
kykloje. 

i 

— Europa, — atsako vienas 
ir greit paaiškina: — Europos 
negali ne matyti, o menulį ir 
naktį matom. 

Lietuvi* VAU«JW a»«ri"^"to9 asmeny
bės V l u t y s k . Jurgio *'"*i\**čio-

MaUUev4*<»w 

U Ž R A Š A I 
.Jįjvak d a l y * ? 

T. Vf.raAai: Mlniy* »a** *•«• JJ '-
ryžlriiai. Cla kaip t'k sts' ldeJd.' ia 
\rkivyskupo Jurgio pilus tipuos Jlt il

gimas bei vl»iska* oasla tkojiiu w 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai ir sl«J'.' 
;o«anymui 

H. I :ii^kji« Ta» Jvafi'ems Mme-
nlm«» rašytu laiftkų lAttau'ioa. gyve- , 
!iimtAko« i š m i n t i e -»erlal. !SrelkStl 
patarimų, parusi nimų ir paaiškini
mų formcle. 

III. Vlli.«uje. i.vHcsnt8 } Arkivys
kupo kan*i* • r**r/vestas senoje Lie
tuvos so**«n* •, kur Jis stengdamasi! 
būti vlslen s \*isakno. kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken
tėjęs. 

Knyga turi 220 psi., paveiksluota 
'r IrlštA J kietus viršelius. Kaina 
$2.60. 

Užsakymus su pinigais siuskite: 

" D R A U G A S " 

2SS4 So. Oakley Ave., 

CHICAGO 8, LLL. 

HELP WANTED — VYRAI 

Reikalingi DISTRICT MANAGFRS 
A SALFSMEN 

Pilna ar daliną laika. Pardavinėti 
nepaprastus "maglc cushion" batus 
vvrams —• darbinius, išeiginius, spor
tiškus; moterims ir vaikams. 133 sti
liai. Nuolatos pakartojami užsaky
mai. Jokio investavimo. Rajono tei
sės apsaugotos. Patyrimas nebūtinas. 
I PARAGON SHOE OOMPANY 

11 Suxlbury St., Boston. 

Boiler Room Fireman 
Keičiamos pamainos. Puikus atly
ginimas. Reikia turėti Chicago Sta-
tionary Engineers license arba tu
rėti galimybe įsigyti laike S mėn. 
Geros darbo sąlygos, puikūs ben
droves priedai. Kreiptis i Person-
nei Office — 

AMERICAN BOK B0ARD 
C0MPANY 

5950 West 51 si Street, 
C h i c a g o , I l l inois 

Jėgą jėga reikia atremti! 
— Ciceronas. 

es i 

f 

muzikos studijas gilino Paryžių 
je. Nuo 1939 metų buvo pakvies 
tas į Kauno Valstybinį teatrą 
tvarkyt: dramoje muzikaline da
lį ir akompanuoti operoje, šalia 
to komp. St. Gailevičius rašė 
muziką įvairiems radijo vaidini-

o spaustuvininkas su
manė padaryti didelius plaka
tus ir pakalbinti juos ten, kur 
slaugiausia žmonių pr*?J/l'/ia. 
Taip jis savo lėšomis įtaise 150 
stulpų, kuriuos ir pavadino jo 
vardu. Iš Berlyno ši naujiena 

se. 

mams. 1942 metais jam teko k e U a V 0 g W § l k i t u r i r * j ° k i ° S 

Vilniuje diriguoti operą Rigolet- b a i m § s p l i t o m i e s t ų k v a r t a l u o " 
to. • 

Tremtis j', išbloškė į Kanadą. 
Iš pradžių buvo įsikūręs Montre 
alyje, bet 1953 metais buvo at
kviestas į didžiausią Kanados 
lietuvių koloniją — Torontą. 
Čia atidarė muzikos studiją ir 
ėmė vadovauti naujai suorgani
zuotam Varpo chorui. 

Stasys Gailevičius dar Lietu
voje buvo sukūręs visą eilę dai
nų jaunimui, kurios buvo iš
spausdintos 1939 metais, pava
dintos "Jaunųjų Ūkininkų dai
nos". JAV-se 1947 metais išėjo 
jo solo dainos su pianu: Klajū
nai, Nauja daina, Juokdarys 
mėnulis. Galinga yra jo kompo
zicija chorui: "Vėtroj gimę". 

Taigi Stasys Gailevičius yra 
plačių gabumų" — ir kompozito
rius, ir gabus choro dirigentas. 
Jo paruoštą Varpo chorą išgir
sime Chicagoje. Dabar šiame 

S A ii n u S 
BALDU 

PERKRAUSTYMAS 
IA ARTI IR rOLI 

Naujas 1955 specialus dide
lis sunkvežimis su pilna ap-
d rauda. Pigus ir sąžiningas 

patarnavimas, 
saukite: 

R. A F R fi N A R 
4546 S. \Vood St., Chicago S 

IU. Tel. VI. 7-2972 

Daugiausia sutaupysite pinigų 
pirkdami mūsų Įstaigoj namus, 
biznius, nes čia RASITE TIKRAI 
LABAI VERTINGŲ BARGENŲ 
visoj Chicagoj. Patikrinkite! 

A L O B U D R E C K A S 
REALTY 

1889 W. 47 St. Tel. lAf. 3-3384 
(Ir sekmadieniaJa) 

CONRAD'AS FOTOGRAFAS 
, (LIETUVIS) 

Moderniškai {rene
tą vieta įvairioms 
nuotraukoms. Spe
cialybe — vestuves. 
Jaunavedžiams duo
dama puiki ir bran
gi dovana. Sąžinin
gai ir gražiai atlie
kamas darbas 

414 West 63rd Street 
T«L ENg. 4-6883 arba ENg. 4-5840 

P L U M B I N G 
Llcen*ed, bond?d nlumber* 

Joks darhns nėra didelis ar mažas. 
Saukite dabar. Kalbame lietuviška! 

Tel. REpublic 7-0844 
WAIhrnok 5-3451 

101 ao 

1956 METŲ 
• TELEVIZIJOS • 

FM Ir NEŠIOJAMI RADIJAI 
Augitos kokybės fonografai 

— DULKIASIURBLIAI — 
Elektriniai laikrodžiai 

VlDAUB IR LAUKO ANTENOS 
— TV IR RADIJO LEMPOS — 

BATERIJOS — DALYS 

1~*i KFfenhH* l.^,ti 
ADOMAS VArrKlfVT^n7» 

ANGLIŲ TR ALYVOS 
PARDAVIMAS 

Vteq ru«Mi oamo apsU.lvmo 
sistemos įvedimas, perdirbi. 

mss ir pataisymas 
Orp'tas saliningas ir pigus 

patarnavimas 

ATLAS FUEL CO. 
A t s t o v a s 

4919 So. Paulina S t 
PRospect 6-7900 

[ 0 C 3 0 I 3 0 0 0 1 

ŠILDYMAS 
A. Stančiauskas ir A. Lapkus 

instoliuoja visų geriausių Ameri 
ko* firmų gazu ir alyva kūrena 
mus pečius (furnaces), visų dy 
džių oro vėsintuvus Air condi 
uoner&t ir atlieka visus skardo* 
darbus. 

1500 SOUTH. 50th OOUR1 
ir 1505 SO. 51st COURT 

Cicero, Illinois 
Telefonai: OLyrapic 2-0752 

ir OLympic 2-8492 

Visų radi J y, fonografų. TV ir 
rekordavimų aparatu 

TAISYMAS 
atl iekamas patyrusių Inžinierių 

— VISKAS GARANTUOJAMA — 
Kainos iemlaasioa 

uUlTCLCVlSIOn 
(.sales - service) 
3130 So. Hsfeted — DA 6-688? 

ūpe s tingai ir pigiai taisau 
T E L E V I Z I J O S 

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

Telef. — HUmbold 6-1038 

PIGIAI m sArr.m 
PERKRAUSTAU 
B A L D U S 
VIETOJE IK 13 TOM VU 

K. EIDUKONIS 
Torto naują dklelt 

ir apdraudas 
•(•SO S Talman, Otaicago I». OI 

Tel GRovehfll S-70SS 

BUDRIKO PREKYBOS 
43 METŲ 

SUKAKTUVIŲ PROGA 
ant rakandų, šaldytuvų, skalbiamų mašinų, 
televizijos aparatų, jewelry — duodamos že
miausios kainos. 

DIDELIS SUTAUPYMAS IR LENGVI 
IŠMOKĖJIMAI. 

Graži dovanele duodama su kiekvienu 
pirkiniu. 

Jos. F, Bud r i k, Inc. 
3241 So. Halsted St. Tel. CAlumet 5-7237 
Budriko Radio Valanda Iš WHFC stoties — 1450 Kilocycles — 

Ketvirtadieniais nuo 6-tos iki 7-tos valandos vakaro. 

Įmone atdara pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 v. v. 
Kitom dienom nuo 9 iki 6. Sekmad. nuo 10 iki 5 vai. vak. 

JP 

tF 

^•^•^•^•^r^JL *-^.*. AA"itfWA"sV'šV'tfsyA"šY'sYWs-*:l::l 

JONAS GRADINSKAS 
TELEVIZIJOS, RADIO, PATEFONTJ 

TAISY31AS 
PASKAMBINKIT PRIEŠPIET — 

ATVAŽIUOSIM POPIET 
J. G. Television, 2512 W. 47th S t 

Telefonas FRontler 6-1998 
Pas lietuvi — Ir ger iau- ir pigiau! 

' 
KNYGŲ RINKOJE PASIRODfi 

J. V A I 6 E L I Ū N O KNYGA 

"TĖVYNES SARGYBOJE" 
Tai Lietuvos karininko — karo lakūno atsiminimai iš 193241 metų. 
Knyga turi 230 puslapių, atspausdinta gerame popieriuje su 15 ka
riškų nuotraukų ir menišku dail. T. Valiaus viršeliu. Knygoje pa
talpintas 1932 m. karo mokyklą baigusių karininkų sąrašas, 4 p. 
pulko karininkai 1932 m., žuvusieji bei mirusieji karo lakūnai. 

Knygos kaina — 3 dol. Gaunama pas autorių 
195 Drinkwater Str., Sudbury, Ont., Canada 

^ 

ir pas knygų platintojus. 

įdomiausias romanas! 

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

Abi dalys vienoje knygoje 

1GUMJDA f "* - * *°° 
Užsakymus siusti: 

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

Chicago 8, Dlinois 
— * 

ORAPftO 
NOBIC 

PREMIJI/OTAS 
R O M A N A S 

*f 

ALGIRDAS LANDSBERGIS 

KRIOMĖ' 
V. Adamkevičiaus apianka 

Užsakymu* su pinigais stųakits: 
259 psL, kaina $2.50 

DRAUGAS, SSS4 S Oakley Ave., 
a m. 

dios nuostabios tr nepaprastos kny 
s o s personalus šitaip Įvertina ra
šytojas Gliaudą: M...Welaas — pa 
niekintas niekintojas, bet turi* 
savyje Fra Angelloo aiųrelų varsy 
gama, Tatjana—nesuprantanti sie 
los sąvokos, bet mylinti skaisčia 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgę* 
skaistumo ir nesuvoktas jo esmes. 
drąsus be drąsos, nesuprantąs 
vojaus beprottj lmo prooeša*. 

HELP WANTED — MOTERY8 

I B M 
KEY PUNCH 

operators and Trainees 
No fee 

Evening appočntments made 
MACHINE ACX:OUNTING 

PERSONNEL 
10 to. I A Salle 

UK 2-4005 
Suite 131S 
Kili \\ «H| 

SPEEDY TYPIST 
We need an office Receptionist 

(FOR OUR OFFICE) 
If you are a good typist, will 
12ach you switch board, elec-
tric machines, etc. 

BUSINESS MEXS CLERING 

flIlUllllllllllllIflIUIIIIIIIIIlllllIflIlIlIlIlIlII 

"DRACGASM AGENCY 
East Waahinjrton StreeS 
TeL DEarborn 2-2454 

H O I S E . 20» S. 
Mr. Ketell 

State St. Su I te 1220 
HA 7-4577 

SECRETARY 
^320.00 

This lovely office needs a ffirl. 
with polse and good skills. I.p. Loc. 
Stop In for further detalls. No fee. 

O'SHEA 
64 East Jackson 

Tel. — WA 2-1884 

t8S4 Sosto Oakley 
TeL Vlnęlnia 7-0640: 7-6841 

i i i i i i i i i i i i i f i i i i i i i i i i i i ini i i i i i i i i i i i i i i i i iHif 

R£AL ĮSTATE 

Jeigu ieškote pirkti šamą, biznių, 
sklypų, ūkių, arba norit ką par
duoti, atsiminkit, jog mielai ir są
žiningai patarnauja 

P. L E O N A S 
BEAL ESTATE 

278* W. 71 st. St. WAlbrook S-SS1S 

Priei pirkdami ar parduodam) 
asraus, bianuis, sklypas ar nkias 
atlankykite mos. 

Kl J KA-NOKKUS REAJLTY 
BEAL ESTATE-INSURANCE 

8405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030 

PKo^per* 8-S&7S (vak . I r ĮSSSSSSSLl 

l 'nusual opportunity for Severai 
attractlve, ambitious glrls — Travel 
California to Florida with leading 
fashion publishers. 

No exp. necessary.—Start at $275 
a month — earning after $300 per 
month. Ali expenses paid. Apply 
Mr. R. Dovis. 10 a.m. to 6 p.m. 
Mr. R Pavis . 10 a. m. to 5 p. m. 
RIENZI HOTEL, 600 W. MtSJSSy 

BU1LDING * REMODELING 
NAMŲ STATTBA 

J vairūs - ntaisymai tr pardavimas 
l e i norite' pirkti ar užsakyti narna, 
kuris būtų gerai išplanuotas, pato
gus, gražus ir pigus, pirkite «r ulsa-
kykitt pas 

Susitarti sanklt REltance 5-8202 
V. 6IMKI S 

nuo S vai. p. p. kasdien tr 
sekmadieniais nuo 10—4 vai. 

Vdresas: 4645 So. Keating Ave., 
CHICAGO »2. ILL-

KONTR AKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INC. 
726 W. 18th S t Cicago 16 

A. Gintneris, pirmininkas 
Y. Petrauskas, statybos vedėjas. 

CH S-15S5 
Lietuvių Statybos Bendrove stato na
mus pardavimui, pagal užsakymus ir 
s t l i eks remonto darbus. 

ANTANAS LUKAS ir ŠONUS 
6450 So. Fairfield Avenue 

BU1LDING CONTBACTOBS 
Stato naujus namus; atremontuo
ja senus. Kreipkitės: 

Tel. HEmlock 4-5881 

Kas, perkant arba parduodant na
mus, norit sąžiningo ir lietuviškai 
nuoširdaus patarnavimo kreipkit is t 

VENTA BEAL ESTATE 
4409 S. Fairfield. tel. LAf. 3-3881 
Vai. Kasdien nuo 9—12 ir 4—7 vai. 
vak. SeStad. nuo 9 v. r. tkl S v. v. 

Trecitedineisl* uždaryta. 

P. STANKOVIČIUS 
REAL EST. if INSUH. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted St. 

Po. DAnnbe 6-2793 
Padeda pirkit! - parduoti namus, 
ūkius, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus ir daro vertimus. Tvarko 
imigracijos dokumentua Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7. 

ŽEMAS ĮMOKEJIMAS 
3 butai — po 4 kambarius. 

Pečiais šildoma. 

FRootier 6-4243 

2243 W. 50th Street 

S A V I M M t A S SRI'BIAI PARDUO
DA dėl ligos 2-jų butų namą. — « 
kamb. apačioj; 3 kamb. virSuj. 
Karstu vandeniu apšildomas. Rūsys. 
Teirautis 5 iki 8 vai. vak. 

4416 S. Waslitenaw A \ e . 

3-Ji; BTTV PARGENĄS 1>1R-
BANCI\*V ŠKIMAI. 4 ir 4 kaml>. 
ir 3 kamb. pastogėje. Pajamų $100 
j m?n.. plius butas. Apyl inkėj- -t>th 
ir Kedzie. Gerame stovy. $8.900; 
$2.000 įmokėti. SVOBODA. 3739 \V. 
26th St. I.Awndale 1-T038. 

I.YONS. 6 kamb. mflr. "ranch*' 
namas. Karštu oru* - alyva apsild. 
Platus sklypas. Spintos virtuvėje. 
Koklių vonia. Geriausiame rajone. 
$16.900. 8VOBODA, 601J Cermak 
Rd., B l shop 2-2162. 

. gjįĮ^Į^gassss^sassMsssBsafSSSMsasslsSBSsMi 

RETA PROGA 
įpėdiniai pasidalindami palikimą 

parduoda 8 butų — 4 po 4 k. ir 4 
po 5 k. gerame stovy mūrinį narna, 
prie Damen ir 57-os. Visi butai ap 
šildomi. Metinės pajamos $6.5tH'. 
Dvigubas sklypas. Kaina $46.000 ar-

a Į | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | l l l l l l l l l l l l l l l l l l l N I I | £ ^ t a ^ T a s pasiūlymas 
LIETUVOJ STATYBOS 

BENDROVE 

U R A S 
BUILDERS, INC. 

Stato gyvenamuosius na
mus, ofisus ir krautuves pa
gal standartinius planus ar 
individualinius pageidavimus. 

Įvairūs patarimai staty
bos bei finansavimo reika
lais, skiciniai planai ir na
mų įkainavimas nemokamai. 

Statybos reikalais kreiptis 

\VAlbrook S-S030. 

S-ių butų mūrinis na n u o Marque<-
t e ' P a r k e — 5. 5 ir 3 kamb. Koklių 
virtuvė ir vonia. Alumininiai kom
binuoti langai. Autom, karsto van
dens Šildytuvai. Kilimai. Uždari por
ėtai. 2 autom, g-araias. Savininkas. 
HEmlock 4-6813. 

MISCELLANEOl S 
įvairūs Dalyba! 

L1ETTV1RKA APDRATJDTJ 
AGEKTTRA 

reikalų vedėją fiiuo adresu: Gyvybes, ligonines, »«*«5^ i n u; 
S WZ S i baldų, namų ir visos kitos apdraudos 

I f l M S S S T n N K I S S I — asmenims, profesionalams ir biz-
= S \f n M J o i M n i \ w v - n i Q | 8 t & l R o m a L a i v a s pasirinkimas 
S k a s d i e n n u o 4 Vai. p o p i e t g j kompanijos ir apdraudos rūSies. Ne-
* TeL P R o s p e c t 8 - 2 0 1 3 a r b a J i Įmokamas patarnavimas ir Inforntaci L C d l o w 5-3580 . 

6 6 0 0 SO. C A M P B E L L A V E . , = 
Chicairo 29 , I l l inois 

<tiiniiiiinininimiiiiiiiiiiiiiiuiniiiniiig 

ŲNPS6Y SOGLOW 

^ /̂fsCAT/OA/ ^ 

7 1 — J 

O. S»*LOW 

The vacstlon of a lifetlme Is on ths 
shelf, wsitlng for yon to eis im it 
when yon come to those aonder-
ful retlrement yesrs! Tnat Is—if 
you start saving for lt NOW! T* 
have the cash you'U need then, 
sign pp on the Payrotl Savlngs 
Plan. Your employer wlll lnvest 
wbat yon declde to save regulsrly 
in United States Ssvlngs Bonds. la 
less than ten years, they srlll pay 
you 14 for every $3 you pnt la— 
even more if yon bold them longer. 
A future tnat Is all vacatlon m a / 
be yours, If yoa get on Paysstl 
Ssvlngs todsyl 

Ja. Valstybės patvirtintos kainoa 
Pmulkesniai informacijai gauti skam
binkite, rašykite, užeikite: 

Jooa* KIRTAITIS 
DITERSTATE INSURANCBJ 

AGENCY 
»SO0 a Ashland Ave.. Chic**o SS. IIL 

Tel. \VAibrook 6-5S71 
Agentų tr brokeriu dėmesiai ! 

Pr le i drausdami kitur pasiteirau
kite. Pirmaeilės kompanijos — augS-
čiaual komisai. Savi pas savus! 

PROGOS — OPPORTUNTI1ES 

Pardavimui kepykla — trims vy
rams dirbti. Industrijos centras 
lietuvių apgyventame rajone. Ga
lima užpirkti įmokant $5,000. 

Tei. — OLympic 2-2857 

^«4VlHGS 

Pirkit Apsaugos Bonus! 

file:///rkivyskupo
file:///Vood
file:///VAlbrook
file:///VAibrook
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Ketvirtadienis, rugsėjo 29, 1955 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS 

CHICAGOS ŽINIOS 
Rado nužudytą banditą 

Chicagos policija rado nužu
dytą Mykolą De Stefano, 47 
m. amžiaus. Jis buvo penkis 
kartus peršautas į dešini šoną, 
KIutinę ir nugarą. Jo lavonas 
įgrūstas į jo paties automobi
lio bagažninką. Nužudytasis 
yra žinomas Chicagos padug
nių bendrininkas, dalyvavęs 
bankų apiplėšime. Jo lavonas 
rastas praslinkus gal net 15 
valandų po jo mirtiss. Auto
mobilis su lavonu stovėjo ties 
McLaren prad. mokykla, 1500 
Flournoy str. Nužudytasai bu
vo artimas draugas Dominiko 
Christiano, buvusio kalinio, 
kurs rastas mirtinai automo
bily nušautas rūgs. 18 d. Spė
jama, kad juodu dalyvavo ko
kiame didesnes gaujos piešime, 
o paskiau kilo ginčas dėl pasi
dalinimo grobio, dėl ko ir įvy
ko nužudymas. Policija Stefa
no lavoną rado, kai nežinomas 
žmogus telefonu apie tai poli
ciją painformavo. 

Įsiveržė į Stevenson 
žmonos namus 

Į Ellen Borden Stevenson, 
buvusio Illinois gubernatoriaus 
žmonos, , namus ties Liberty-
vills buvo įsiveržę kažkok'e 
banditai net du kartu. Pagrobė 
porą kilimų, apytuštį seifą ir 
jos asmeniškus raštus. Nuosto
lių padaryta apie $3,000. Savi 
ninkč spaudoje paskelbė, kad 
svarbieji jps dokumentai yra 
banko seife, namuose neranda
mi. Jeigu ateityje kokie paša
liečiai bus pastebėti aplink jos 
namus ir jeigu jie neįstengs 
reikiamai išaiškinti kas jie ir 
ko jie ten landžioja, tokie bū
sią sargybinių nušauti. 

$10,000 nužudyto 
muziko seimai 

Numatoma, kad fondas, skir
tas paremti nužudyto gatvėje 
muziko Ray Kenyon šeima \ 
jr: i t pasieks $10,000. Sherman 
viešbuty buvo parengimas, ku
riame dalyvavo 1,500 žmonių, 
sukaldami lėšų tam fondui. Net 
ir viešbutis savo pelną iš baro 
paskyrė tam pačiam tikslui, o 
aktoriai nemokamai išpildė pro-
jramą. Minėtas muzikas buvo 

nužudytas Chicagoje rugp. 1 d., 
susiginčijus dėl pirmenybės va
žiuojant automobiliais. Liko jo 
žmona, su 7 m. dukterimi, lau
kianti naujo- kūdikio. 

Bučkiai ir liga 
Kariuomenės gydytojas pulk. 

R. Hoagland randa žymių, kad 
liaukų karštligė (mononucleo-
sis) galinti persiduoti bs ibu-
čiuojant, su patenkančiomis 
per lūpas seilėmis. Dar tas da
lykas tiriamas toliau, tačiau 
dabar surinktieji duomenys ro
do, kad greičiausiai taip yra. 
Mononueleosis turi užkrečia
mos ligos žymes. Ja sergant 
atsiranda karštis, užkimusi 
gerklė, patinsta sprando glan-
dos, išsiplečia inkstai, dainai 
paliečiamos ir ktpenys, o kar
tais ir nervų sistema. Daugiau
siai ta liga serga jauni studen
tai, rečiau vedusieji. Apie tos 
ligos užkrečiamumą bučkiais 
rašo dr. Th. Van Dellen dien
raštyje "Chicago Daily Tri
būne". 

Daktaras teisme už 
nemoralumą 

Cook Apskrities ligoninės 
gydytojas dr. Louis Maxey, 
42 m. amžiaus bus teisiamas 
už nemoralų pasikėsinimą prieš 
tos pat ligoninės tarnautoją 
Doris McKeller, 31 m. amžiaus, 
su kuria jis buvo kino teatre, 
paskiau ją bandė užpulti, bet 
ji išbėgo iš jo automobilio, kai 
tas sustojo prie šviesų ir pra
nešė policijai. 

Restorane nušovė šešką 
Kažkaip į Imperial House 

restoraną pateko šeškas. Res
toranas yra 50 E. VValton str., 
Chicagoje. Iššaukus policiją, 
jos suvažiavo 20 automobilių. 
Policininkas šešką nušovė, kai 
tas bėgo iš po radiotoriaus. 

Suspenduos 55 
p o l i c i n i n k u s ? 

Net 55 policininkai prisipaži
no, kad jie gyvena u i Chica
gos miesto ribų, kas jiems yra 
draudžiama. Policijos vadas pa
l i š k e , kad bus nustatyta data 
iki kurios jie turi persikelti gy
venti į Chicagos miestą. Jeigu 
ki nustatyto termino jie to ne
padarys, bus suspenduoti. 

Al Capones advokatas 
teisme 

Federalinės įstaigos patrau
kė teismo atsakomybėn adv. 
Abraomą Teitelbaum, 50 m. 
amžiaus, turtingą žmogų, bu
vusi darbo unijų patarėją, o 
taipgi kitados ėjusį Al Capones 
šeimos advokato pareigas. Jis 
kaltinamas 1950 ir 1951 me
tais nesumokėjęs $135,060 pa
jamų mokesčių. 

ŠAUNI PLAUKIKfi 

Mrs. Daisie Murchic, 38 metų, nu
fotografuota tuojau nuplaukus jai 
21 mylią Catalina kanalu, iš Cata-
lina salos į Abalonc Cove įlanka, 
per 17 valandų ir 3 minutes. J i gy
vena Long Beach, Calif. 

Angelų Sargy diena 
Spalio mėn. 2 d. yra Angelų 

Sargų diena. Si diena mums lie
tuviams yra paminėtina. Lietu
vos nepriklausomybės laikais, 

i Angelų Sargų diena būdavo Lie 
i tuvos policijos šventė. Mūsų po-
| licija savo patronu turėjo Ange-
I lus Sargus. Ta proga keliomis 
•., mintimis noriu prisiminti mūsų 
nepriklausomos Lietuvos polici
ją. 

Tvarka ir teisėtumas — vals
tybės pamatas. Tai buvo Lietu
vos policijos obalsis. Nėra vals
tybės, kuri neturėtų savo polici
jos. Policija ir yra valstybės ir 
jos pilečių teisių saugotoja ir 
tvarkos dabotoja. Mūsų spaudo
je apie Lietuvos policiją visai 
mažai kalbama. Tyli ir patys bu 
vę policijos tarnautojai. O vis-
tik apie buv. Lietuvos policiją 
būtų daug, daug kas parašyti. 
Juk Lietuvos policija pati pir
moji patyrė ir pergyveno sovie
tų okupacijos žiaurumus, pir
muosius suėmimus, kankinimus 
ir žudymus. Per pirmąją bolše
vikų okupeciją didžiausias nuo-

M O V I N G 
A. BENULIS, atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų. 

Telef. SE. S-2146 

arba BI. 7-7075 
1885 CANALPORT 

šimtis policijas tarnautojų žuvo 
ir vokiečių okupacijos metu. 

Reikia pasakyti, kad Lietuvos 
visų rūšių policija buvo gerai 
paruošta savo pareigoms. Poli
cijos kandidatai būdavo labai ati 
džiai atrenkami. Kandidatams 
statomi dideli reikalavimai. Bu
vo žiūrima į išsilavinimą, tvar
kingumą, darbštumą, blaivumą 
ir teisingumą. Veikė augštesnio-
ji policijos mokykla kur paruoš
davo policijos valdininkus. Že
mesnioji policijos mokykla pa
ruošdavo policininkus. Lietuvos 
policijos tarnyba tęsdavosi 24 
vai. Policija dirbo sunkiai ir 
daug. 

Dabar kada mes matome kitų 
kraštų policiją ir jos turimas 
įvairias moderniškas techniki
nes priemones ir įvairius pato
gumus, palygindami su mūsų bu 
vusia policija, galime nusistebė
ti ir pripažinti, kad mūsji poli
cija buvo pastatyta tinkamoje 
augštumoje. Taip pat mūsų po 

NUO U*SI«ENEJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ 

tltL kurie kenčia nuo SENTI, A l 
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ 2AIZDU. JW 
negali ramiai seditt ir naktimi 
miegoti, nes jų užsisenejusios iaizdof 
niežti ir skauda. Kad pašalinti t. 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvl 
rų ir skaudžių žaizdų, uždekit* 
LEGULO Olntment. Jų g y d o m o * 
ypatybfts palengvins Jūsų skaudėji
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Jas taipgi nuo skau
džių nudegimų. Jos taipgi pasalins 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA-
318. Taipgi pasalina peršfjimą Ilgos 
vadinamos A T H L E T E S FOOT, su 
stabdo džiovinimą odos ir perplyilmą 
tarpirščių. Yra t inkamas vartoti nuo 
džiustančios, suskilusios odos dedlr-
vinių, odos Išbėrimų ir t. t., taipgi 
t inkamas vartoti vatkuClaras kada »a-
slrodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Jis yra gera gyduolf nuo Ii 
virtinių odos l lgų .Ie -
gulo Olntment yra 
parduodamas po 75 
et.. $1.25, Ir $1.50. 
Pirkite vaistinėse Chl 
cagoj Ir apylinkėse— 
Milwaukee, Wisc. Ga 
ry, IndJr Detroit, Mi-
obigan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo-
ney order J: 

L B G U I J O , Department D. 
5618 VV. EddyStChicafroS4.nl 

— SJP mw mm mm mm m 

licija turėjo ir užsienyje gerą 
vardą, nes tinkamai bendradar
biavo ir tarptautinėje policijos 
organizacijoje. 

Sovietams okupavus Lietuvą 
ir iš kalėjimo išleidus visus po
litinius" ir kriminalinius nusikal
tėlius, šie pirmieji šoko polici
jai atsikersyti. Buvo daug atsi
tikimų, kad išėję iš kalėjimų ko
munistėliai ir šiaip blogas ele
mentas prisigėrė užpuldavo pir
mą jBBjsjąaikiu8į dar pareigas ei
nantį porininką, primušdavo. 

Taip pat ir vokiečių okupa
cijos laiku Lietuvos policija ne
liko be aukų. Daug jų žuvo nuo 
tuo laiku Lietuvoje siautusių 
sovietų partizanų ir net nuo vo
kiečių rankų. 

Angelų Sargų dienos proga 
Čikagoje esantieji buv. laisvos 
Lietuvos policijos tarnautojai 
padarė žygius, kad bažnyčioje 
būtų atlaikytos sv. Mišios už 
žuvusius Lietuvos policijos tar
nautojus. A. Janukaitis 

iiiM.niiiimiiHHiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiitiiiiii* 

G U 2 A U S K Ų 
B E V E R L V BELLS GftLKN YMA 

utonttusio* gaise <§•» vestuvių, bank* 
tų. laidotuvių t r kitų papuošimų 

214* IIFHT M K D STREET 
rel. PRoflpect 8-08.1S tr P R *-OSa, . 
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ALEKSANDRAS KWEDER 
(KWIADARAS) 

Oyv. f SI S S. Komensky A ve. 
Jllre rūgs. 28 d. 1155. 10 v. 

ryto. sulaukė* puses amžiaus. 
O i m i Lietuvoje; kilo i i Pane
vėžio apskr., Joniškėlio par., 
VHduniy kaimo. 

Pasiliko dideliame nuliūdi
me žmona Elzbieta (M u k a i t i ) , 
dūkta Welta. tentas A J bert 
Krl i lūnas , pusbrolis I g n a s 
Kweder. klU flminfec draugai 
Ir pafjstami. Lietuvoje liko se
suo Ona BanlOnas su šetma. 

Priklausą Chicagos Lietuvių 
Draugijai. 

Kanas pašarvotas Mažeikos-
Evans koplyčioje, €846 South 
VVeatern Ave. 

Laidotuves Jvyks ftest., spa
lio 1 d., Ii koplyčios 9 vai. ry
to bus s t lydt tas J 8t. Mary 
Star of the Sea bažnyčioje, ku
rioje | vyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą.. Po pa
maldų bus nulydėtas i Sv. Ka
zimiero kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, duktd Ir 
žentas 

Laidotuvių direktoriai Ma
žeika ir Evans. Tel. REpublic 
7-8800. 

Kviečiame į Hartfordą 
Spalių 8 ir 9 dienomis Hartfor

de, Conn., įvyksta Ateitininkų 
Kongresas, į kurį kviečiami atei
tininkai, jiems prijaučiantieji ir 

visi kiti lietuviai, ypač jaunimas. 
Kongresą pradedame šeštadieni 

šv. Misiomis lietuvių parapijos baž
nyčioje 10 valandą. 

Posėdžiai — moksleivių, studen
tų, sendraugių — prasideda para
pijos mokyklos patalpose 11 vai. 
Plenumo posėdis 3 vai. mokyklos 
sa l ė j e . 

šeštadienio vakaras skiriamas 
j a u n i m u i pas i l inksmint i , s u s i p a ž i n 

ti. Bus šokiai, bufetas, orkestrui 
grojant 

Sekmadieni iškilmingas pamal
das laiko Vysk. V. Brisgys. 

Sekmadieni 3 vai. didžiulis 
koncertas miesto teatre. Dalyvau
ja St. Baranauskas, A. Kuprevi
čius, L. Mickevičiūte ir V. Marijo-
šius. 

Hartfordo ateitininkai des visas 
pastangas, kad atvykusiems sve
čiams čia būtų miela ir malonu. 

Tat visi į Hartfordą! 

Skdbkites "Drauge"! 

Gsriau yra mažą švieselę už

žiebti, negu tamsuma skųstis. 

— Konfucijus 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kad i m. rūgs. 28 d, 6:30 vai. ryte mirė mano 

mylimas vyras 
i. t a. 

STANISLOVAS RAILA 
Gyv. 3337 S. Wallace St. 

Kūnas pašarvotas Antano M. .Phillips koplyčioje, 
3307 S. Lituanka Ave. Laidotuves įvyks ieitad., 
spalio 1 d., 9 vai. ryte bus išlydėtas į Sv. Jurgio 
parap. bažnyčią, ii ten laidojamas Sv. Kazimiero 
kapinėse. 

Nuliūdusi žmona Irena 

ONA KOVESKIENfi 
Gyveno 565 W. 18th PI. 

M4r* rūgs. 27 d.. 1955. 6:15 
vai. vak. 

Gim« Li-etuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskr., Giiurf's parapi
jos, Pašaltinlų kaimo. 

Amerikoje išgyveno 66 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 broliai: Petras ir Jonas Kar
pis, augintinč Mary Kovesk<8, 
jos vyras Antanas ir j.ų, šeima, 
švogeris Petras Koveskis <gyv. 
Custer. Mich.) , 4 pusseseres: 
Marijona Gudjoniene, Veroni
ka PajudienC, Ona Pakutins-
kien§ ir Marijona Niksevičiene 
ir jų šeimos, k i y gimines, drau
gai ir pažjstami. 

Kūnas pašarvotas Petro Gur
skio koplyčioje, i 661 W. 18th 
St. Laidotuvės įvyks šešt. spal. 
1 d., iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėta f Bfrevo Apvaizdos 
parapijos bažnyčia, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos u i 
velionės siela. Pb pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines. 

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

Nuliūdę: llt-rtllat. luiinmim" 
ir -Kiti gimines. 

la idotuv ių direktorius Pet
ras Gurskis. SEeley 8-6711 

HELEN SKIRMONT 
(JURGENS) 

Gyveno 2312 S. Sieley Ave. 
Mirė rūgs. 26 d., 1955, 11:05 

vai. ryto, sulaukus 37 m. amt. 
Gimė Chicago, 111. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Jonas, duktė Robertą, 3 
broliai: Juozapas, broliene So-
phie, su šeima, jonas , ir Sta
nislovas, brolienė Bernice, 2 
seserys; Laura Ace, Svog« ris 
Jonas, Bernice Major, švog>ris 
8idney, uošvė Bernice Bturn, 
uošvis Jonas Skirmont, 3 švo-
geriai: Bruno Skirmont, švo-
gerka Rose, Vincent Skirmont, 
švogerka Bernice ir Victor 
Skirmont, švogerka Helcn. k'.ti 
giminės, draugai ir" pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phil ips koplyčioje. 3307 8. 
Lituanica Ave. Laidotuves 
įvyks šešt. Spalio 1 d., iš kop
lyčios 8:30 vai. ryto bus atly
dėta į Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
l ingos pamaldos u i velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta į ftv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: V j rn» ir d i k t e . 
l a idotuv ių direktorius An-

x tanas M. Phillips. YA 7-3401. 

U O O f f I O VALANDOJ 
UmkiU 

MAŽEIKA* EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6846 S. Western Ave. Satskfra* mtrOs** 

korto r>"n» kttoss ari«sto totvasi 
koplyčią arčias Jnsų šamą. 

ANTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

mm 

6812 SO WESTERN AVE. 1410 S0. 50th AVL 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL 

Telefonai — GRovehilI 6-2349 arto 
TOmtalI 8-2109 

t 

Norėdami pirkti, keisti t r parduoti automobili vteuomtt | 
kreipkitės f Lietuvišką automobilių prrkybą 

B A L T I C A 
5805 S. WESTERN AVE. WAIbrook 5-8200 

9C 

MIDLAND 
S d v i n CJ tj - ,. Ą 

Associa-Hor J&§£]įį& 
I N b O R t 3 1= 

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

BENDROVĖ 

4038 Archer Avenut Tsl. U3-4719 
AUGUST SALOUKAS Prezidento* 

M0VIHC M0VIHC ^ M J S T Ą S tmitAusrr/C 
n* 15 TOU IR ARTI # < ^J 

NAUJI OIOBU TR0K4I- NAUJAUSI KRAUSTYMO (MNįC/At 
OGU MSTU *ATT*IMAS-MUS I* SĄilNtNGAS PATARWMMA% 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
2022 W. 69 St CHICAGO 36, ILL. Tsl. WAIWoelc 5-9209 

A. A 
STEPONAS KLMCHAKS 

Gyveno 8448 S. Union Ave. 
Mir* rūgs. 28 d., 1955, l l : 8 n 

vai. ryto. sulaukęs pusės aniž. 
GimŠ Lietuvoje. Kilo \k Pa

nevėžio apskr., Naujamiesčio 
parapijos, Svainikų kaimo. 

Amerikoje išgyveno 42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Marcelė (JakStaitė) , 
duktė Aldona Balchunas, žen
tas Edward. anūkė Carol, sū
nus Kichard. 2 broliai: Valen
tinas ir Izidorius, brolienė 
Barbora ir jų šeimos, kiti gi
minės, draugai ir pažįstami. 
Lietuvoje liko 3 seserys: Kris
tina, Anastazija Ir Valerija. 

Priklausė Teisybės Mylėtojų 
D-jai ir Bridgeporto Liet. Na
mų Savininkų Susivienijimui. 

Kūnas bus pašarvotas 12 v. 
popiet Jurgio F. Rudmino kop
lyčioje, 3319 B. Lituanica Ave. 

l a ido tuvės jvyks Seat. spalio 
1 d., i* koplyčios 10 vai. ryto 
bus atlydėtas } iv. Jurgio pa
rapijos bažnyčia, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už vel io
nies siela. Po pamaldų bus nu
lydėtas ) Sv. Kazimiero kapines 

Nuoširdžiai kviečiam* visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Sioso laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, duktč. sū
nus, žentas ir anūkė. 

Laidotuvių direktorius Jur-
gis r . Rudminas. YA. 7-1138. 

TRISDEŠIMT SKPTYNKRIV 
METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. A. 
PRANCIŠKUS SASEVIČIUS 

Jau suėjo trisdešimt septy
neri metai, kai negailestinpa 
mirtis atskyrė iš mūsų tarpo 
mylima vyrą ir tėvą. Neteko
me savo mylimo 1918 m. spa
lio mėn. 1 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet mr-m 
jo niekados negalėsime užmirš
ti. Lai gailestingas Dievas su
teikia jam amAlcu ramybę. 

\'i jo sielą mes užprašėme 
gedulingas šv. Mišias šeštad.. 
spalio mėn. 1 dieną 7 vai. ry
to St. Agnės parapijos bažny
čioje, o sekmad., spalio 2 d.. 
16 vai. ryto ir trečiad., spalio 
5 d., 6:30 vai. ryto Visų Šven
tųjų parap. bažnyčioje. 

Maloniai kviečiame visus gi
mines, draugus, kaimynus Ir 
pažįstamus šiose pamaldose da
lyvauti ir kartu su mumis pa
simelsti už a. a. Pranciškaus 
*ielą. «4ssBi 

Nuliūdę: žmona, sūnus ir 
duktč 

JOHN F. EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

T R Y S MODERNIOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage Avenue 
TeL YA 7-1741-2 ir Lfl 3-9351 

4330-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACUOS 

Ambulansy patarna- ^ ^ ^ ^ Mes tarime koplyčia* | 
vuna. dien, ir nak- T ] visose Chicago. ir( 

t\, Reikale šaukite ^B W Roselando dalyse ir( 

mus. mm%m% ^km\m\ tuojau patarnaujame 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 

— SAVININKO — 

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO. 

twU W«st I llth Streoi 
Vienas blokas sno kapinio, 

DldiUnsiss psminklami planų 
pasirinkimas nueste. 

Telei. CEdarcrest 3-6335 

ANTANAS M. PHILLIPS 
JS07 S UTOAMICA AVE. Tel. TArds 1440) 

PETRAS P. GURSKIS 
, 6 » We«t 18th STKEET T«. I B j Į | » * t U 

ALFREDAS VANSE 
,IT7 WOODSIDE B&. SiveraM^ OL UL O a g f l i S 4 M I 

P0VIUS J. RIMKAS 
A. HALSTED STREET Telephone 7-19U 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
1(182! A. M1CH1GAN A V E T s l 

JURGIS F. RUDMIM 
Ml» S. UTUAN1CA AVE. TeL TArds 7 1 I » - 1 1 » 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 Su CALIFORNIA A V E N U E TeL LAIayette 5-S572 

VASA1TIS — BUTKUS 
1446 Ssgtlfc 8Qt> AVĘ^ OICKRO, jĮJU Tsl. OLy»p4e 2-10M 

ZIGMUND (ZUBYK) ZUOYCKI 
1646 W. 46ih STREET YAMs 7^761 

STEPONAS C. LACKAWICZ 
2424 W. 69th STREET REpublk 7-1215 

(2814 W. 23rd PLACE Vlrgmia 7-6672 

« 
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s t>TOMRASTTS DRAUGAS. CHIČAOO, tLLINOIS Ketvirtadienis, rugsėjo 29, 1955 

i mus 

X Tremtinys klierikas 9 mė
nesiai ligoninėj. Cook apskri
ties ligoninėje, Chicagoje, jau 
devyni mėnesiai kaip guli lie
tuvis klierikas Nikodemas Mar-
dosas. Jis mokės Šv. Proto.pi
jaus seminaujoje, bet praeitų 
metų pabaigoje susirgo ir jam 
buvo padarytos dvi sunkios 
operacijos veido kauluose. Ni
kodemas Mardosas yra kilęs iš 
Plavenių kaimo, Salako vals
čiaus, Zarasų apskrities. Jau
natvėje dirbo ūkyje. Atltarna-

X PreL C. A. Vasys, Aušros 
Vartų parapijos klebonas Wor-
cester, Mass., paaukojo 25 do
lerius dienraščio "Draugo" 
naujų mašinų fondui. Dienraš
čio administracija prašo, kad I ves kariuomene gavo darbą pa 
prenumeratoriai paaukotų bent j sienio policijoj. Patekęs j trem-
po vieną dolerį kasmet, kai už-!tį gyveno, Salzburge, Muen-
simoka prenumeratą. Prelatas che ne, Erlangene ir Bamberge. 
Vasys šį "Draugo" administra-! JAV pasifkė 1951 metais. Jslo 
ei jos prašymą dideliu nuošir-ljęg į šv. Prokopijaus seminari-
dumu išklausė ir atsiuntė au-|ją Lile miestelyje metus mo
ką. Panašiu nuoširdumu admi 
nistracijos prašymą išklausė ir 
Morta Stulginskienė iš VVauke-

kėsi anglų kalbos, kitus metus 
ėjo paruošiamuosius mokslu? 
1 kunigus, bet sunkiai gydoma 

gan, 111., paaukodama 25 dole- \ig& sukliudė, ir dar nežinia 
rius tam pačiam fondui: "Drau- kiek reikės išbūti ligoninėje. 
go" administracija gerada- Artimų giminių neturi. Aplan-
riams taria didelį ačiū. 

X Pilnos sudėties Allc? Ste-
phens-Steponavičienės mergai
čių choras, į kurį neseniai įsi
jungė daugiau dainininkių iš 
naujųjų ateivių tarpo, bus gir
dimas šį sekmadieni, spalio 
mėn. 2 d., Bismarko viešbuty
je, 171 W. Randolph St. Ten 
įvyks jo 15 metų gyvavimo su
kakties paminėjimas, suside
dantis iš oficialiosios dalies, 
koncerto, naujosios plokštelės 
premjeros, pietų ir šokių. Bi-
i'etus į šį retą parengimą rei
kia įsigyti iš anksto, telefonuo-
jant inž. -A. Rudžiui VVAterfall 
8-77G0 arba Alice Stephens 
VVEbster 9-9558 

X J. Daugirdas iš Great Neck 
N. Y., "Draugo" spaudos rei
kalams paaukojo 2 dol., o nau
joms "Draugo" mašinoms — 
1 dolerį. 

X Dr. Jonas Bajerčius, L12-
tuvių Bendruomenės Chicagos 
apygardos pirmininkas, ir iždi
ninkas J. Jasaitis lankėsi rug
sėjo 24—25 d. d. Clavelande, 
Ohio, kurie su Lietuvių Ben
druomenes valdybos nariais ta
rėsi dainų šventės ir kultūros 
kongreso, Kultūros fondo, ad
ministracinių santykių ir kt. 
bendruomeniniais klausimais. 

X Gloria Cibulskis, Betty 
Tucker ir Karolis Sudeikis yra 
L. Vyčių 112 kuopos kandida
tai gauti L. Vyčių ritualo tre

ko jį seminarijos draugai, lie
tuvaitės seselės benediktinės. 
Kasdien gauna "Draugą", skai
to "Aidus". Jis guli Ward 21, 
lova 9. Jo dabartinis adresas: 
Cook County Hospital, 1835 
W. Harrison, Chicago, 111. 

Xšv. Pranciškaus Seserų rė
mėju Chicagos apskrities suva-
žiavimas-seimelis įvyks spalio 
2 d. Svč. P. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos salėje, 
Brighton Park. Suvažiavimas 
prasidės pamaldomis 10 vai. 
ryte Švč. P. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parap. bažnyčioje. 
Dalyviai prašomi susirinkti 
9:30 vai. į parapijos salę. At-
stovai-ės eis susirikiavę į pa
maldas. 2 vai. p. p. prasidės 
pranciškiečių rėmėjų suvažia
vimas, į kurį atvyksta seserų 
pranciškiečių ilgametis kapelio
nas kun. J. Skrypko. Seimely
je dalyvaus šv. Pranciškaus 
Seserų rėmėjų centro valdybos 
atstovės E. Miller ir O. Locai-
tienė. Taip pat atvyksta ir se-
32 les pranciškietės. 

1952 METAIS 

Prez'ulentas Eiscnhoweris ir viceprezidentas Nixon 1052 motais 
Frasere, Colo. (INS) 

IŠ ARTI IR TOLI 

KANADOJ 
Apeliacijos teisė ateiviams. 

Nekartą Kanados vyriausybė bu 
vo kritikuojama dėl ateivių de
portacijos. Esą, ji elgiasi viena-

KAS, KĄ IR KUR 
— Studentų susirinkimai. s. m. 

rugsėjo mėn. 30 d. (penktadieni) 
je vyksta ūkininkų proteatai ::HO vai. Lietuvių auditorijos ftiau-
priei Žemės Oki0 sekretoriaus rinėje salėje, 3133 S. Halsted «., 

Organizuojama ūkininkų 
"unija" 

Pietų vakarinėje Iowog daly-

ialUkal, ne'eisdanu tremiama- E z r a T a f t Btmm^ ^ ^ poU. įvyk* Liet. s .^n ty s , ^ , o,, 
jem apeliuoti dėl deportacijos l i k reįkaiauiant io aUis tatv- i ' '^- s k>n a" s " * * • * * • £ T>1'"° 
sprendimo. D a b ^ n i s ^ ^ ^ ^ t ^ u L X ^ i - U ^ " ^ P""""M ' 'r 

0̂1 ministens. Pickersg 11, išstu-1 , , , / - . ' • . _ 
<tt4*_ ««:-i x* • , ,. , ninku balsas butų svaresnis, rug dijave3 priekaištus, jau keli mė- .. . 0 0 , . ^ ^ -J*. 
n o o l o ; J L J L . : +«* . 1 *. seio men. 22 d. viename 600 uki 
resiai ruošia Įstatymo projektą . . . . . . . . . . . . . . km*** M . I . J • , ,. .. ' nmkų susirinkime įskelta mintis kuriuo norima jvesti apehaciios . A. . . . „ . . „ organizuoti ūkininkų "uniją" 

darbininkų unijų panašumu. 
Buvęs ūkininkas Jay Loghry 

už drąsias kalbas ūkininkų rei
kalais atleistas iš pašarų par- džia 2:30 v. p. p. Vi teis* žaisti bus 

o visi 

teisė. Sekančioj parlamento se-
spoj. ^manoma, dabartin's emi
gracijos* įstatymas bus pakeis
tas ta prasme, kad dėl ministe-

naujos valdybos rinkimai. Visi ko
legos „-prašomi būtinai susirinkime 
dalyvauti. 

— Žaibo Turnyras, 6. m. spalio 
mėn. 2 d. Chicagos Lietuvių'sporto 
klubo "Perkūno" šachmatų sekci
ja, pono VI. Rarpuškos vadovauja
ma, ruošia žaibo turnyrą Lietuvių 
auditorijoje, 3133 S. Halsted. Pra-

J. A. VALSTYBĖSE 
— Kun. V. J. Nanorta, bu-

— Lietuviu procesija. Škotijos 
lietuvių procesija į Carfin buvo 

(surengta rugpjūčio 7 d. Diena vęs klebonas lietuvių parapijo-,. „„ _. z . w. . . . • T, u « . . . I buvo nepaprastai graži, del to 
je Haz3ltone, Pa., paskirtas 
klebonu Kingston, Pa., kur pir
miau klebonavo a. a. kun. J. 
Ineiūra. 

— Kun. V. Kupstas, buvęs 
klebonas lietuvių parapijoje 
Wanamie, Pa., šiomis dieno
mis paskirtas kleboiųi lietuvių 
parap. Hazeltone, Pa., kur pir
miau klebonavo kun. V. Nanor
ta.^ 

DIDŽ. BRITANIJOJ 

^l ir^rrd e P° r t U? t i b Ū 9 i ą davimo vadovo v i e t T cSritag' • » « - » »«"<"'» ^ ^ . ga l ima apel iuot i l spec. h o m i s n a ~* " i l w a w w , # T7* surinkti pinigai — paskirti premi-
J*' Paša 1 ų Co., vadovauja susinn- iom3f k u r i u didumas ir skaičius pa-

AIICTDAI l i n i e k i m a m s kur iuose g r i ež ta i re i - aiškf-s turnyro metu. Reikia tikėtis, 
AIM I K ALI JUJ t kalaujama Agrikultūros sekre- kad dalyvaus žaidėjai iš įvairių Cln-

— Melburno Centrinė mokyk- toriaus ats:statvdinimo I c*«08 k]ubų: «m^ r i k i e^' la tv i ,į' uk! 
In s;*™** ^;„i„fj « 1 • loriaus ats statydinimo. rainieėių ir lenkų. \ įsi lietuviai 
la šiemet mininti penkerių me- Kitas kalbėtojas Duane Orton šachmatininkai ne tik praaomi da
tų sukakt], yra pi'moji lietuvių pareiškė kad Benson taip lai- lwaati, bet taip pat pranešti savo 
mokykla Australijoje. Jos įstei- k o s i įsikabinęs savo posto, lyg P^i^miem. kitų tautybhj, iaidė-
gimo nuopelnas tenka skautams I j a m atsisUtydinus g^stų fede- ^ ^ ^ T i m ^ t ^ J ^ 
kurie pirmieji pradėjo rū-'ralino teismo bausme, skirianti nio pasiekimo, jei kaikas bus pa
pines savo^ jaunesniųjų narių! jį 2 metams ūkininkauti 160 kviestas asmeniška*i. Kaa tim 
tautišku sąmoningumu. Iki šiol 
mokyklą baigė viso 3o mokiniai. 
Mokyklą lankė 1950 m. — 13 
mokinių, 1951 m. — 46, 1952 m 

AL Zuju* 
istus ir laikrodžius — pmšomę at-akenų ūkyje, Taylor valsčiuje s i u e . t i 

su dabartinėmis ūkio pajamo
mis. 

iš apylinkių susirinko daugybė,— 30, 1955 m. — 18. Mokinių 
l ietuvių k a i p i r k iekviena is m e - ska ič ius pasku t in i a i s m e t a i s su-

Keistučio Pašalpos klubo susirin
kimas. Keistm-io Paašlpoa klubo su-

DesMoines Mėsos Perdirbimo ; s i r h i k i m l | S b u s 8 r m i i o 2 d. Holly-
— D», lyOJ m. — 55, 1954 m. įmonių (CID) un i jos aUtova i i W ood salėje. Programoje klubo šal

tais. Procesijai vadovavo ir pa
mokslą pasakė kun. A. Nekra
šas. Jos dalyviai nešė net tris 
šventųjų statulas, jų tarpe šv. 
Kazimero. 

— Mirė Martinas Glušaoskas. 
Rugpjūčio 19 d. atsiskyrė su sa. 
vo artimaisiais ir pažįstamais a. 
a. Martinag Clušauskas, veiklus 
Škotijos lietuvių organizacijų 
narys. Velionis buvo sulaukęs 
65 metų amžiaus. Jo kilmės vie
ta — Rumbonių parapija. Buvo 
uolus Šv. Kazimiero draugijos 

Teisininkų draugijos Chicagos 
skyriaus korffeerte spalio 1 d. 
6 vai. vak. Augustino Galecko 
svetainėje, 1230 S. Halsted st. 
Koncertinėje programos daly
je taip pat dalyvaus ir jauni 
menininkai su fortepijonu ir 
daina. Koncertas-pobūvis skir
tas Rapolo Skipičio 50 metų 
visuomeninei veiklai paminėti, 

tįjį laipsnį. Jiems laipsnis bus L S m u l k š t y s t a p r o g a t a r s žo_ 

— Minėjimas Corbyje. Ne
daug čia gyvena lietuvių, nors 
visi yra veiklūs ir, vadovaujami 
pirm. Kukanausko, laikas nuo ir gv . Juozapo Darbininkų Są-
laiko pasirodo minėjimuose bei jungos narys. Kurį laiką ėjo tų 
kitokiuose parengimuose. Pasta- draugijų Centro valdybų pirmi 
ruoju metu čia lietuvių skaičius ninko ir iždininko pareigas. Vi 
vėl padidėjo, kai čia persikėlė 
gyventi V. Petrauskas iš Vali-
jos ir Pumpučių bei ščerbauskų 
šeimos. Rugsėjo 18 d. vietos sky 
riaus valdybos rūpesčiu kat. baž Jadvyga Anužienė (gyv. 324, 

X Aleksandras Kutkus, Lie- n y č i o J e b u v o i§k i lmimJ<» pamal- Entwisle Rd., Rochdale, Lancs) 
dos, kurias atlaikė kun. Pr. pajieško savo giminaičio Simo 
Dauksnys MIC. Tuoj po pamal- Mikšėno, kilusio iš Vabalninko 
dų Bowling Klubo patalpose įvy Valsč. Kurį laiką jis gyveno Ka 
ko Tautos šventės minėjimas, 
kuriame įdomią paskaitą skai
tė kun. Pr. Dauknys. Menine da
lį atliko vietos vargo mokyklos 
mokiniai. 

są savo gyvenimą sielojosi ir įdo 
mavosi lietuvių -tautoą likimu. 

— Pajieško Simą Mikšėną. 

mažėjo įsteigiant kitoms mokyk 
\vns. Dabar ši mokykla veikia 
Australijos Lietuvių Kultūros 
Fondo priežiūroje. Mokyklos ve
dėjas yra jos steigėjas mokyto
jas J. Matulis. Be jo šiuo metu 
^mokykloje dirba mokytojai A. 
Karpavičius ir L. Vacbepgas. 

ARGENTINOJE 
— Argentinoje veikia vyčiai, 

kurie buria aplink jaunimą, ren
gia lietuviukas šventes ir pasi
linksminimus. 

pareiškė, kad jie negali ūkinin-lpo* reikalai ir kiti klausimai. Bus 
kų organizuoti, bet visais būdais! 'wV.<kt^ r ^ T i k ^ IrTuiS-

T ° ' 1 tru/.imu-pikmkų pasekmes ir numa-
pa rems ią i r pala ikysią . tvaime dienas kitiems parengimams. 

Šiame susirinkime išrinksime dele-
— Daugiausiai vaikų žūsta su 

dviračiais Anglijoje. Anglijoje 
didėjant automobilių skaičiui, ly 
giagrečiai didėja ir susisiekimo 
nelaimes. Šiais metais, liepos mė 
nesio bėgyje užregistruota 90, 
000 naujų automobilių. Iš viso 
Anglijoje užregistruotų automo 
bilių skaičius siekia 5,930,000. 
Prieš metus si skaitlinė buvo 
kuklesnė 538,000. Vien tik per 
šių metų vieną liepos mėnesį mir 
tinų nelaimių buvo 456, tame 
skaičiuje nemažą nuošimtį suda
ro vaikai. Didžiausį nuošimtį už
muštų susisiekimo nelaimėse su 

Moteris nustoja mylėti, kada 
ji nieko nebejaučia, o vyras 
kada nebemoka meluoti. 

— Gustav Freytag daro vaikai, važiuoją dviračiais.! HalatecT St. Pasiklausykite. -K. R 

patus j Amerikos lietuviu Tarybos 
Chicagos apskrities konferenciją, 
jvvkstantią spalio 9 d. Lietuvių au
ditorijoje. Visi nariai, kviečiami į 
svarbų susirinkimą. 

J. Kondroaka, Kabo koraap. 

BUDRIKO RADIO PROGRAMA 
Dainuoja Algirdas Brazis 

Pasiklausykite šį vakarą Budriko 
radijo programos iš stoties WHFC, 
1450 kil. nuo 6 iki 7 vai. Girfėaite 
gražių lietuviškų dainų, kurtas su
dainuos žinomas operos solistas Al
girdas Brar.is su orkestro akompa
nimentu. Taip put bus pranerta kas 
laimėjo Budriko dovanas pirmadie
nio vakare. Siaa pioeramaa duoda 
savo lėšomis Juozo Budriko namų 
rakandų, televizijų ir auksinių daik
tu krautuvė Chicagoje, 3241 South 

>-£= 

tuvos operos solistas, dainuos 

įteiktas L. Vyčių sendraugių 
jubilėjiniame bankete lapkričio 
20 d. L. Vyčių salėje. 

dį, o M. Mackevičius vadovaus 
pobūviui. 

X Monika Kaspar, Liet. Vy-
X Muz. Br. Jonušas ir jo' &U 112 kuopos šokių komisijos 

vadovaujamas padidintas šokių I pirmininkė, išsiuntinėjo kvieti 
orkestras gros Dainų šventės 
koncerte, įvykstančiame spal'.o 
22 d. Sokolų salėje, šio koncer
to pelnas skiriamas dainų 

mus į kuopos šokių vakarą, 
įvykstantį spalio 1 d. Dariaus 
ir Girėno salėje, 4416 S. West-
ern. Šaunus orkestras šokiams 

šventės išlaidoms padengti, pradės groti nuo 8:30 vai. vak. 
Koncertą ruošia Lietuvių ben- x fiv BarboroG draugija 
druomenė. (Marąuette Park kolonijos) 

— Laiškai iš Lietuvos. Kaiku 
rie Anglijos lietuviai susirašinė
ja su giminėmis ir pažįstamais, 
pasilikusiais Lietuvoje. Nors laiš 
kai rašyti ir ištęsti, tačiau juo
se maža naujienų. Karlais užsi
menama, kad tas ar tasiJvykęs 
labai toli, kartais pažymima, 
kad koks giminaitis numirė. Ta
čiau bendras įspūdis — Lietuvo
je yra nemaža vargo, kad vi
siems reikia gerokai pasitempti, 
norint užsidirbti duoną ar dra
bužį. 

— Svečias iš Amerikos. Kun. 
dr. Gečys prieš kiek laiko buvo 
atvykęs iš Amerikos į Angliją 

nadoje ir spėjama, kad persikė
lė į Ameriką. 

Petras Geležius (gyv. 8, Bare 
Hill St., Littleborough, Lancs) 
pajieško Vlado Matulio, kilusio 
iš Remeikių km., Vabalninko 
valsč., Biržų apskr. Būdamas 
16 metų išvyko į Ameriką ir da
bar gali būti apie 50 metų am
žiaus. Jieškotojas yra kilęs iš 
Cypiškio, Vabalninko valsč. 

— Dovanos Sodybai. Inž. Dau 
ginas atsiuntė Lietuvių Sodybai 
meniškai nupieštą Vytį, c/Lietu-
vių Namų barams — tris "Pu
teles" spalvotus paveikslus su 
nuotaikingais įrašais. 

PRANCŪZIJOJ 
— Laisvosios Europos Kole

gija Strasburge persiorganizavo. 
Pagal naują tvarką sti]tendijos ir Corbvie aplankęs savo broli 

X Itaays Kleiva, veMu8 vi-;P«"yrė 10 dol. auką Sv. Pran- ^ „ j £ £ ^ ^ duodamos studijuojantiems>ai 
suomeninkaa, paskirtas į Dai - ; c i ž k a U 8 8 e 8 e r ^ r ė m ė ^ ™im™ 
nų šventės komitetą atstovau-; įvykstančiam spalio 2 d. Šv. 

Barboros draugiją seime atsto
vaus veikėjos A. Grybienė ir 
M. Kondrotienė. 

ti Amer. Liet. R. Kat. Susivie
nijimą. Laukiama ir SLA pa
skiriant atstovą į tą patį komi
tetą. xBa!fo Chicagos skyrių val-

X* Jonas KeroHs, Brighton *y!>ų * n a r iH susirinkimas į-
Park lietuvių kolonijos veikė- vyks šį penktadienį, rugsėjo 30 
jas įvairių draugijų ir vienuo- d., 8 vai. vak. Hollywood salė-
lynų rėmėjas, rūpinasi Saserų *> 2417 W. 43rd St. Bus pra-
pranciškiečių rėmėjų seimo pa- jfle«ta ^ rinkliavos rezultatai ir 
sisekimu Chicagoje. 

X Liet. Vyčių Illinois-India-
na apskrities ritualo komisija 
112 k u o p o s n a r i a m s s u t e i k s 
pirmąjį ritualo laipsnį lapkri
čio 15 d. Švč. P. Marijos Gimi
mo parapijos salėje. 

X Betty Tucker, Liet. Vyč'.ų 
112-tos kuopos nauja pirminin
ke, Lietuvos Vyčių 42-ame sei
me Nercrark, N. J., išrinkta V. 
Vyčių Centro valdybos trustees 
M M 

kiti dalykai. 
X Alfonsas Klapatauskas, 

Švč. P. Marijos Nekalto Prasi-

aplankė ir kitus lietuvius, pasi
dalindamas su visais įspūdžiais 
ir sustiprindamas jų dvasią. Iš 
Corby kun. dr. Gečys išvyko į 
Vok;etiją, kur taipgi nori susi
tikti su savo tautiečiais. 

— Ilsėjosi "Išeivių Draugas*. 
Seniausias Didžiosios Britanijos 
lietuvių savaitraštis "Išeivių 

riuose Europos universitetuose 
(anksčiau dauguma stipendinin
kų buvo Strasburgo universite
to studentai). Vasarą L. Euro
pos stipendinnkai suvažiuoja į 
kolegijos patalpas Strasburge 
dviejų mėnesių kursams, kuriuo 
se pavergtųjų tautų profesoriai 
skaito jiems paskaitas iš Sovie
tų užimtų kraštų kultūros, isto-

A T V Y K I T E P R A L E I S T I 

VALANDA KAUNO OPEROJE 
w 

Programę Išpildo Garsusis 

TORONTO "VARPO" CHORAS 
Vadovaujamas St. GAILEVIČIAUS , 
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Draugas" šią vasarą ilsėjosi net njos, geografijos ir pan. Kursų 
du mėnesius. Rugsėjo 9 d. išėjo metu taip pat plačiai supažindi-
jo poatostoginis numeris, kuria
me red. kun. J. Gutauskas pa
žymi, kad ateityje iki šių metu 
pabaigos savaitraštis eis kas ant 

dėj imo pa rap i j o s n a r y s , ruoš ia - r ą a&VSL1ię 
si susituokti su Phyllis Wysog-1 _ p e r s i k ė l ė | Hereforde. Bir-
lad, Švč. P. Marijos Censtocha-' nunghame gyvenęs lietuvis gy
vos parapiete iš Cicero, IU. |dytojas dr. K. Valteris jau nuc 

X Mikalina Kondrotienė, praėjusių metų dirbo ligoninėje 
6916 So. Maplewood Ave., gera- Hereforde, nors jo šeima tebe
darė ir Marąuette Parko kolo- gyVeno Birminghame. Pagaliau 
nijos veikėja, šiandien švenčia rugsėjo pradžioje, nugalėjęs vi-
savo varduves. Ta proga drau- sas kliūtis, dr. K. Valteris atsiė- j rakąs ū Šveicarijos. Tuo būdu 
gės ir pažįstamos nuoširdžiai ją mė pas save visą šeimą — žmo- . šiuo metu yra viso 6 Laivosios 
sveikina; na, du sūnus ir dukterį. Europos stipendininkai lietuviai. 

narna su komunistų metodais ir 
nagrinėjami kovos su komunis
tais būdai, šiais metais rugpjū
čio 1 įvyko pirmasis perorgani
zuotojo Laisvosios Europos kole 
gijos vasaros kursų atidarymas. 
Paskaitoms pakviesta Europos 
žymūs profesoriai. L. Europos 
kolegija šiuo metu skiria per 
2C0 stipendijų, šiais metais nau 
jai stipendijas gavo ir du lietu 
vtai: Kempa iš Vokietijos ir Na 

Spalio (October) 29 d., šeštadieni, 1955 m. - 8:00 valanda, vakare 

SOKOL SALĖJE 
2345 South Kedzie Avenue Chicago 8, Illinois 

Biletų kaina asmeniui $2.50 

Rezervuokite biletus iš anksto Iš viso tik 1250 vietų 

Praeitais metais Toronto "Varpo" Choras buvo atvykęs j Chicagą ir nustebino lietuviš
ką visuomenę gražiąja daina ir sąstato didumu. 

Nežiūrėdamas didelių išlaidų, "DRAUGAS" šį garsųjį chorą atkviečia į Chicagą, nori 
duoti lietuviškai visuomsn?i antrą progą iagiisti ST. GAJLEVICIAUS diriguojamą cho
rą, kuris yra net didesnis negu praeitų metų metų choras. Dabar šiame chore yra 80 narių. 

Šių metų programa tikrai sužavės kijk /ieną lietuvį ir sukels daug, daug prisiminimų 
iš tų nepriklausomybės laikų Kaune. 

Po koncerto bus šokiai prie B. JONUŠO orkestro. Per visą laiką veiks bufetai Lie
tuviška visuomenė galės svečiuotis su choristais iš Kanados. Visi kviečiami. 

"DRAUGO" Ad^ninistracija 
B I i. • ! • • • • • :L i,' u i.iurnrr 


